
HÁ MAIS DE UM SÉCULO AO 
LADO DO EMPREENDEDOR

ACCIE:  



NEGÓCIO
Liderança Empresarial. 

VISÃO
“Ser referência em liderança empresarial, 
reconhecida pela ampla participação em-
preendedora e inovadora da entidade e de 
seus associados no desenvolvimento de Ere-
chim e Região.”

MISSÃO
“Representar, integrar e fortalecer a classe 
empresarial para o desenvolvimento socioe-
conômico de Erechim e Região.”

VALORES
Valorização do Empresário | Ética | Em-
preendedorismo | Inovação | Integração 
| Sustentabilidade | Liberdade de Expres-
são | Comunicação 

Há mais de um século, a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim  está ao 
lado do empreendedor erechinense, acreditando na união e na força da representativi-
dade para fazer o desenvolvimento acontecer. Com muito trabalho, esforço, seriedade 
e competência, a ACCIE quer seguir impulsionando o crescimento do município de Ere-
chim e da Região do Alto Uruguai, celebrando o legado e prospectando a continuidade 
dessa história centenária. 

ACCIE

A Associação Comercial, Cultura e Industrial de Erechim é uma entidade de classe civil, 
sem fins econômicos, que congrega pessoas jurídicas que exercem atividades empresa-
riais no município de Erechim. 

Fundada em 2 de abril de 1919, seu negócio é atuar na defesa dos interesses dos asso-
ciados e da comunidade e fomentar o desenvolvimento local e regional, além de reali-
zar atividades complementares, relacionadas à promoção de feiras e eventos.

A ACCIE possui atualmente, em seu quadro de associados, mais de 200 empresas dos 
diferentes setores da indústria, comércio, prestação de serviços e agronegócio.

É uma entidade forte e influente que defende o interesse de seus associados, de fo-
mento aos negócios e referência em produtos e serviços para a atividade empresarial.



O Parque da ACCIE está localizado em uma área privilegiada da cidade, em uma área de 
mais de 150 mil metros quadrados onde está construído todo o patrimônio da Entida-
de: o Polo de Cultura, onde está a sede da ACCIE, a Praça do Imigrante com 18 mil me-
tros quadrados, dois Pavilhões para as Feiras, sendo cada um 2.250 metros quadrados, 
um pavilhão para o agronegócio (Fenagro), um Galpão Gaúcho (Fenamate), praça de 
alimentação com cozinhas equipadas e área coberta de 500 metros quadrados, ampla 
área externa para exposições shows que comportam mais de 15 mil pessoas.

PÓLO DE CULTURA

O Pólo de Cultura se constitui em uma obra imponente com 4 mil metros quadrados e 
cinco espaços bem caracterizados, independentes, mas integrados através do estilo ar-
quitetônico da construção. É reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Rio 
Grande do Sul.

PARQUE 
DA ACCIE



EVENTOS

FRINAPE
A ACCIE, juntamente com a Prefeitura de 
Erechim, é responsável pela realização da 
maior feira do norte do Rio Grande do Sul: 
a Feira Regional e Industrial de Erechim 
(Frinape). É um evento multissetorial que 
reúne indústria, comércio, serviços, agro-
negócio, tecnologia, gastronomia, cultura, 
lazer,  entretenimento e shows. 

Desde a sua  primeira edição, em 1966,  
a Feira tem sido realizada com a partici-
pação da comunidade regional, que bus-
ca, a cada nova edição, maior valorização 
e divulgação de seus potenciais, além de 
alavancar não só negócios, mas, princi-
palmente, motivação para o desenvolvi-
mento regional.



PRATA DA CASA 
 É um espaço desenvolvido pela ACCIE, desde 2007, com 
o objetivo de difundir e valorizar as empresas e as lide-
ranças locais, por meio da divulgação de seus projetos, 
metas e conquistas. O encontro se dá na forma de uma 
reunião-almoço mensal, sempre na primeira segunda-
-feira do mês, com início às 12h15min. O evento é realiza-
do no Pólo de Cultura – Parque da ACCIE - e é direciona-
do aos associados, sendo aberto também ao público em 
geral, mediante aquisição de ingresso, sendo que para os 
associados é gratuito.

PALESTRAS

A ACCIE promove, regu-
larmente, palestras com 
diversos enfoques e des-
taque para temas empre-
sariais que visam o desen-
volvimento profissional, 
proporcionando a troca de 
experiências e a conquista 
do conhecimento.



Instituída pela ACCIE para encaminhar jovens através 
de estágios, ofertando para estes a oportunidade do 1º 
emprego. Uma forma prática, segura e eficiente para se 
contratar um estagiário. Todo processo é feito de forma 
legal, sem criar vínculo empregatício e ainda ajudando os 
estudantes a formação profissional completa. Com os re-
cursos da intermediação dos estágios, a Fundação ACCIE 
beneficia programas que atendem crianças e adolescen-
tes em organizações sociais.

FUNDAÇÃO 
ACCIE



REPRESENTAÇÃO

Através da ACCIE, a em-
presa é representada em 
diversos espaços e fóruns 
de discussões sociais e 
econômicos. É um bene-
fício colocado à disposi-
ção para encaminhamento 
de demandas específi-
cas dos associados e da 
classe empresarial.

ÚTIL CARD

Três cartões para gestão de benefícios 
que geram novas vendas e promovem o 
desenvolvimento local.

Refeição | Alimentação| Convênios

O Útil Card informatiza o sistema de va-
les da sua empresa e permite a gestão 
de convênios com supermercados, far-
mácias, postos de combustíveis e ou-
tras atividades.

CERTIFICADO DIGITAL

O que é Certificado Digital?

E-CNPJ: o certificado vinculado a empre-
sas, emitido para o representante legal 
da empresa.

E-CPF: é a sua identidade digital que per-
mite realizar operações na internet com a 
mesma validade do CPF físico.

NF-e: certificado para a emissão e armaze-
namento de notas fiscais eletrônicas.

Para que serve:

 Â Assinar e enviar documentos 
pela internet.

 Â Enviar as declarações de sua empre-
sa como imposto de renda de Pes-
soa Jurídica.

 Â Realizar transações bancárias.

 Â Assinar escriturações contábeis e fis-
cais, etc.

 Â Assinar NF-e, Conhecimentos de CT-e e 
Manifesto do Destinatário.

Benefícios:

 Â Validade jurídica nos documen-
tos eletrônicos

 Â Desburocratizar processos, pois não 
necessita de reconhecimento de firma

 Â Economiza tempo, pois os serviços 
são realizados pela internet, como por 
exemplo: consultar o imposto de ren-
da, assinar contratos digitalmente, en-
tre outros.

SERVIÇOS E 
SOLUÇÕES



CRÉDITO CERTO FEDERASUL

 Uma solução desenvolvida em parceria com a Serasa para 
atender às necessidades das empresas associadas, auxiliando 
na análise e tomada de decisões de crédito. 

Vantagens dos associados da ACCIE:

 Â Sem taxa de adesão

 Â Sem mensalidade

 Â Sem valor mínimo de consulta

 Â Valor diferenciado para associados à rede Federasul

 Â  Acesso a mais completa base de dados

LINHAS DE CRÉDITO

Associados ACCIE e Sicredi, pessoa jurídi-
ca, podem contratar linhas de crédito com 
taxas mais baixas na antecipação de rece-
bíveis, capital de giro, aquisição de máqui-
nas e equipamentos, entre outros.

REPRESENTATIVIDADES

A ACCIE participa e apoia grupos, entida-
des e conselhos municipais e regionais, 
cumprindo a sua missão como uma enti-
dade representativa da classe empresa-
rial. É filiada à Federasul.



ACCIE
JOVEM 
No mês de junho de 2019, foi lançada oficialmente a ACCIE Jovem, 
uma nova entidade que surge para abrir espaço para os jovens ao 
lado da Centenária Associação Comercial, Cultural e Industrial de 
Erechim. A ACCIE Jovem surgiu com o Salão da Inovação durante a 
Frinape 2018, que ficou sob a responsabilidade da Diretoria de Jo-
vens Empresários. Entre os objetivos da nova entidade estão forta-
lecer a rede de contatos, capacitar jovens empresários, promover 
o engajamento feminino, preparar sucessores, conhecer outras 
realidades, fazer negócios, desenvolver parceiras e organizar mis-
sões empresariais.



GRUPO RH 
Com o objetivo de trocar informações, experiências e solu-
ções e propor ações integradas, o Grupo de Recursos Hu-
manos da ACCIE busca debater, organizar e desenvolver 
atividades com vistas a melhorar os indicadores da área de 
recursos humanos das empresas. Entre as propostas do gru-
po estão promover cursos e treinamentos de capacitação, 
seminários, grupos de estudos e palestras voltados às neces-
sidades das empresas possibilitando otimização de recursos 
e redução de custos; analisar indicadores de RH das empre-
sas participantes; identificar problemas comuns enfrenta-
dos pelas empresas junto aos órgãos de fiscalização; propor 
ações em conjunto, sob coordenação e representação da 
ACCIE, na busca de solução e ou minimização de problemas. 
Uma das metas é disseminar informações sobre soluções 
encontradas pelas empresas para problemas que, muitas ve-
zes, são comuns a várias organizações.



A estrutura da ACCIE está à disposição de seus associados e da comuni-
dade erechinense, que podem dispor de amplos ambientes para a rea-
lização de eventos, encontros sociais e reuniões de negócios. O atendi-
mento personalizado e alta qualidade transforma qualquer projeto em 
um grande sucesso. Com agradáveis instalações, a entidade possui espa-
ços próprios para locação conforme o tipo do evento a ser realizado.

LOCAÇÕES
PARA EVENTOS



2º Pavimento:

 Â 4 salas para reuniões 
que comportam até 
80 pessoas. 

Espaço ideal para peque-
nas palestras e atividades 
com dinâmicas de grupo 
que necessitam de espa-
ço amplo. No sagão que 
dá acesso às salas podem 
ser realizadas exposições 
e divulgação de produtos, 
serviços e ideias, e peque-
nas mostras.

 Â Sala da ACCIE com am-
pla sala de reuniões.

Pólo de Cultura

Andar térreo:

 Â Amplo saguão para realização de eventos 
de grande porte.

 Â Restaurantes das Etnias – Alemã, Israelita, 
Italiana, Polonesa e Gaúcha.



Estacionamento

A ACCIE conta com estacionamento priva-
tivo para 400 vagas.

Pavilhões para feiras

A ACCIE dispõe de três pa-
vilhões para realização de 
feiras, exposições e mos-
tras empresariais.

3º Pavimento

 Â Auditório - com capacidade para 
400 pessoas, equipado com sis-
tema de iluminação, sonorização, 
audiovisual e climatização. Neste 
salão podem ser realizados semi-
nários, conferências, jantares em-
presariais e festas de casamento e 
formatura. É ideal para eventos de 
grande porte.



ASSOCIE-SE À ACCIE
Quem pode se associar? 

Empresas de micro, pequeno, médio e grande porte, das áreas do comércio, servi-
ços, indústria e também do setor primário.

CONTATOS

Parque da ACCIE  
Rua Henrique Pedro Salomoni, s/nº 
Bairro Frinape– 99709-762
Erechim – RS

54 3522-1907

www.accie.com.br

accie@erechim.com.br

accieerechim


