
Internacionalização para 
Startups e Pequenas e Médias 
Empresas
Preparando o seu negócio 
para o mundo

Realização:



O Processo de Internacionalização

• O que é preciso saber para começar um processo de 
internacionalização com segurança e assertividade

• Uma visão realista de como abrir novos mercados para 
seus produtos e serviços

• Identificação de sócios e clientes no exterior

• Planejamento da expansão global

• Conhecimento, capacitação e ferramentas práticas 



Formato do Curso

1) Sua Startup / Empresa está pronta para expandir 
globalmente?

2) Sócios / Clientes em novos mercados

3) Incorporando empresas no novo país

4) Marketing internacional

5) Busca de recursos 

6) A importância da compreensão da diversidade cultural

7) Preparando um Pitch em inglês

Módulos de aprendizagem em 16 horas de atividades:



Benefícios do Curso

1) Aprender pelas experiências reais e práticas dos instrutores

2) Exercícios práticos para testar imediatamente na sua empresa

3) Conexões internacionais

4) Sair com o Pitch de sua Startup em inglês

5) Ferramentas de comunicação para a internacionalização

6) Mentoria gratuita de 8 horas com os instrutores após o curso

*Desenvolvimento de atividades através de metodologia ativas

O que será obtido com a realização das atividades:



Apoiadores desta iniciativa



Profissionais 
responsáveis

Rafael Pinto

Formado em Relações Internacionais e com Mestrado em
Gestão de Projetos nos EUA. Já morou em 10 países situados na
Europa, África, Ásia, América do Norte, América do Sul e Caribe.
Diretor e fundador da Occasio International Advisory Services
(Occasio), empresa que trabalha com projetos de
empreendedorismo, capacitação e negócios internacionais. Atua
como assessor estratégico da YABT – Young Americas Business
Trust. Também é um dos diretores da LatAm Startups.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/rafaelpintooias/


Profissionais 
responsáveis
Cleberson Vieira

Formado em Administração, com MBA em Gestão de
Pessoas, estratégias e negócios. Estudou International
Business em Toronto, Canadá. Viveu o ambiente de
Startups nos EUA e Canadá. Incubou uma de suas
Startups na LatAm Startups aceleradora de Toronto.
CEO do Aplicativo ABM Lux. Coordena a Missão Canadá
e também a IIN.Academy

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/clebersonvieira/


Profissionais 
responsáveis

Rogério Bohn

Administrador e Engenheiro Civil. Mestre em Administração.
Professor Universitário de Graduação e Pós Graduação. Foi
Vice-Presidente do SICREDI e do CRA/RS. Coordenou
congressos internacionais e missões empresariais em mais de
quinze países. Consultor, escritor, palestrante e coach.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/rog%C3%A9rio-bohn-5b155532/


Contato

Quer esse curso para a sua instituição? 

Entre em contato com a nossa equipe: 

business@occasioias.com

Fone/WhatsApp: 51 98026 9050


