
SOLUÇÕES FEDERASUL 

Seguem as informações sobre as soluções que FEDERASUL
disponibiliza à suas filiadas para contribuir no fortalecimento da
associação e que estão divididas em quatro áreas: Soluções de
Representatividade, Solução de Gestão, Solução Financeira e
Solução Jurídica.



Soluções de Representatividade:

Conselho da Mulher Empreendedora 

O CME tem por objetivo estimular as entidades filiadas à Federasul a constituir
Câmaras/Núcleos de valorização das mulheres empreendedoras, profissionais
liberais e executivas de empresas, visando à inserção, capacitação e ao
reconhecimento destas como agentes impulsionadoras e participativas da economia
no Estado do Rio Grande do Sul.

Junior Achievement e Federasul

Esta parceria visa desenvolver um programa de educação empreendedora para crianças e
jovens, em idade escolar, de escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul, através de
trilhas que contam com as metodologias já consagradas da Junior Achievement e com a
participação imprescindível de voluntários e de coordenadores das Associações Comerciais,
que se tornarão multiplicadores deste conhecimento.



Soluções de Gestão

Programa de Desenvolvimento Econômico Local

Tem como propósito desenvolver um modelo de gestão e um planejamento
estratégico de longo prazo, visando ampliar a capacidade econômica do
munícipio, a geração de emprego e qualidade de vida.

Assessoria de Comunicação e Marketing

Soluções de comunicação que consolidam a imagem da entidade frente à
comunidade empresarial, através da divulgação de ações inerentes à sua razão de
existir;
Ações de comunicação que divulgam principais soluções para associados e
empresas prospects, auxiliando a comercialização de produtos, eventos, cursos e
campanhas.



Programa Empreender

O Empreender é um programa da CACB, em parceria com o SEBRAE, que visa o 
fortalecimento da micro e pequena empresa ao reunir empresários de um mesmo 
município nos chamados núcleos setoriais. Neles, os empresários discutem seus 
problemas e buscam soluções conjuntas com apoio de um profissional vinculado à 
entidade empresaria.

Programa de Consultoria de Núcleos

Assessoria na implantação de núcleos, acompanhamento e capacitação do
consultor.

Supera

Software de gestão concebido para otimizar a gestão das entidades. Garante mais
assertividade nas tomadas de decisões e maior agilidade aos usuários.



Útil Card

Solução em parceria com a FACISC para gestão de benefícios através dos cartões de
alimentação, refeição e convênios, premium , combustível.

Certificado de Origem

O Certificado de Origem é um documento que atesta a origem da mercadoria
exportada e concede benefícios ao importador, como a redução ou isenção de
impostos. Estes benefícios são determinados por Acordos de Complementação
Econômica, firmados entre o país exportador e o país importador.

Soluções Financeiras:

Crédito Certo

Convênio entre com a Serasa que disponibiliza para os associados o serviço de
consulta em uma das maiores bases de dados do Brasil para tomada de decisões
de crédito.

Requer exclusividade. Não existe mensalidade, paga somente pelo que utiliza, não
permite negativação.



Banco de Palestras

É uma parceria com palestrantes qualificados e especializados nos mais diversos e
atuais temas. Ele está disponível gratuitamente – mediante disponibilidade de datas –
oportunizando a integração, o conhecimento e a troca de experiências.

Certificado Digital

Tem como objetivo atender as necessidades das entidades e associados em relação a
certificação digital. A Safeweb é a maior empresa no Rio Grande do Sul na área de
Segurança da Informação, garantindo que pessoas jurídicas e físicas possam realizar
suas transações on-line de forma segura e ágil.

Banco da Família
Acesso a crédito para empresas associadas, funcionários das empresas associadas e
comunidade.



4 Loja

É um sistema WEB criado para atender a demanda de pequenos lojistas
frente ao desafio de e-commerce .
Um sistema simples que integra gestão da loja, permitindo controlar estoque, 
vendas, vendedores e fluxo de caixa. 



Soluções Jurídicas

ASSESSORIA JURÍDICA

É órgão auxiliar da Presidência e da Diretoria. Analisa o impacto de leis e
medidas no âmbito empresarial, elabora estudos, pareceres técnicos e oferece
subsídios aos posicionamentos das entidades.

CAF

A Câmara de Arbitragem da Federasul oferece serviços especializados na
administração dos meios privados de soluções de conflitos empresariais,
como mediação e arbitragem.

A Divisão Jurídica é um órgão auxiliar da Federasul tendo por finalidade e competência orientar
e subsidiar a Diretoria Executiva nas decisões de interesse da classe produtiva.



www.federasul.com.br


