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ORGANOGRAMA



PROJETOS EXECUTADOS
Comemorações dos SEGMENTOS:

INDÚSTRIA 
Foram visitadas todas as
indústrias associadas, onde foi
feita a entrega de um mimo
convidando para uma palestra
virtual.

COMÉRCIO
Visita a todos os comércios
associados, entregando uma
flor e um cupom com convite
para uma Live. Durante a Live
tivemos sorteio de prêmios.

SERVIÇOS
Instituímos uma data para
comemorar o Dia dos
Profissionais de Serviços. Os
associados do setor serão
visitados para receber um mimo
e cupom para assistir a uma LIVE.



PROJETOS EXECUTADOS
Bom Dia Associado On-line

Com lançamento do videoclipe da entidade

Para marcar o aniversário da entidade realizamos uma ação com 
artistas locais. Um cantor e compositor desenvolveu uma música 
com letra especial para a CIC e contratamos mais 5 artistas para 
cantarem a canção desenvolvida: SOMOS CIC, SOMOS GARIBALDI. 
Além de marcar essa data tão importante, a ação também teve 
por objetivo incentivar e apoiar os setores artístico e cultural.
https://www.youtube.com/watch?v=phylq21ucrc

Para lançar esse vídeo, realizamos um Bom Dia Associado on-line, 
evento tradicional da entidade. Os associados inscritos tinham o 
direito de receber um Kit Café da Manhã, que continha um sachê 
da café, uma manteiga, uma geleia, um pacote de biscoito doce e 
um pacote de biscoito salgado.

https://www.youtube.com/watch?v=phylq21ucrc


PROJETOS EXECUTADOS
Papo de Negócios

Cronograma de 5 palestras (1 por mês) que 
contempla diferentes temas.

Todos eles em formato on-line.

O associado que tiver 100% de participação ganha 
um espumante e concorre a uma cesta de produtos 
coloniais.



PROJETOS EXECUTADOS
Homem na Cozinha
Jovens na Cozinha



ESCOLHA DAS SOBERNAS 
DA FENACHAMP E 

APRESENTAÇÃO DOS TRAJES

Público atingido nas redes
sociais da Fenachamp, com a
live:

• Youtube: 3.400 pessoas

• Facebook: 53 mil pessoas

• 1.200 comentários



PROJETOS EM EXECUÇÃO

CIC CAPACITA

Plataforma de 
Qualificação On-line

PORTAS ABERTAS CIC

Evento de recepção para 
novas empresas no intuito 
de associá-las a entidade



COMUNICAÇÃO
Atuamos tendo como princípios três realidades

COMERCIAL
- Convênios
- Eventos
- Serviços
- Produtos
- Publicidade em rádio e jornal

ASSOCIADAS
- Guia de Negócios
- CIC TV
- e-Mail Marketing
- Quem Faz o Quê?
- Associados News
- Notícias de fatos relevantes

INSTITUCIONAL

- Notícias
- Representações
- Eventos
- Reuniões
- Interlocução com meios de 
comunicação
- Outros

Meios utilizados
Próprios: Site, Listas de Transmissão setoriais, Redes Sociais (Facebook e Instagram), Youtube, Newsletter,
Informativo impresso mensal
Outros: Releases imprensa, programas de rádio, mídias sociais de meios de comunicação,



“ Solidários, seremos UNIÃO. Separados, seremos pontos de vista.
JUNTOS, alcançaremos a realização de nossos propósitos.”


