 Seu sócio para:
 Soluções práticas para programas de capacitação
 Soluções para o desenvolvimento de negócios
 Comunicação intercultural
 Mentalidade e experiências internacionais
 Baseado no Brasil, mas trabalhando em todo o mundo!
www.occasioias.com

Missão e Visão



Missão:
Ao alavancar as habilidades e conhecimento de parceiros estratégicos,
buscamos agregar valor, inovação, e impacto nos projetos e
oportunidades de negócios oferecidos aos nossos clientes.



Visão:
Inspirar maior colaboração entre diferentes pessoas e empresas, e
reforçar estas ações como o mais importante incentivo para alcançar
o sucesso em projetos e oportunidades de negócios no século 21.

Sr. Rafael Pinto
Fundador e Diretor
Occasio International Advisory Services (Occasio)
www.linkedin.com/in/rafaelpintooias/pt



A Occasio trabalha ao lado de parceiroschave em seu extenso ecossistema
profissional, que têm experiências
diretas no setor privado, agências
governamentais, organizações
internacionais, academia, e sociedade
civil.



Mantemos um foco direcionado para
transformar projetos em ações
concretas, dispomos de um conjunto
diversificado de habilidades e
especializações, e fornecemos soluções
práticas para propostas e oportunidades
de negócios com as quais nos
envolvemos.



Temos experiência trabalhando com
clientes internacionais, e podemos nos
comunicar em espanhol, inglês, e
português.

Programas de
Capacitação para
Empreendedores e
Pequenas e Médias
Empresas (PME)


Internacionalização



Soluções práticas para
desafios direcionados do
negócio



Desenvolvimento e inovação
de modelos de negócio



Formatos online e
presencial

Foto: Programa de capacitação para microempreendedores
no Rio de Janeiro, Brasil, em parceria com as ONGs Rede
Cidadã (do Brasil) e Team4Tech (dos EUA).

Comunicação Intercultural


Melhore a apresentação e os materiais corporativos
da sua empresa



Treinamento em comunicação mais assertiva com
sócios e clientes (nacionais e internacionais)



Desenvolver o Pitch da sua empresa



Tradução de documentos

* Oferecemos estes serviços em espanhol, inglês e português

Fotos: Apresentação e interação com estudantes e
empreendedores da Universidad Nacional de
Ingenieiria (UNI), em Lima, Peru.

Soluções para o
Desenvolvimento de
Negócios


Acesso a Redes Internacionais:


Estratégias de entrada no
mercado



Comércio internacional



Apoio à internacionalização

Fotos: O presidente do Grupo "AleksAnn" (da
Rússia), o Sr. Valeriy Davydenkov, visitou o Rio de
Janeiro, São Paulo, e Cascavel, no Brasil. Ele
compareceu ao Show Rural Coopavel e buscou
contatos e informações que o ajudará com a
expansão da AleksAnn no mercado brasileiro de
medicamentos veterinários naturais para o setor de
Agronegócios.

Alguns dos clientes e sócios com quem já trabalhamos
Young Americas Business Trust

LatAm Startups (do Canadá)

Organização dos Estados Americanos

AleksAnn Group (da Rússia)

Corporação Financeira Internacional - Grupo Banco Mundial

Premium Training (da Rússia)

Global Environment Facility

EON Reality (de Irvine, Califórnia, dos EUA)

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Maria Honos (do Brasil)

Associação das Nações Unidas da República Dominicana

CodeFirm (de Orlando, Flórida, dos EUA)

Euromonitor (para estudos de mercado)

Bengala Advisors (do Equador)

PepsiCo (escritórios na América Latina)

Qonteo (da Colômbia)

Brain U Coaching (do Brasil e dos EUA)

Charly.io (do Chile)

Feinkost (do Brasil)

Global Vendors (do México)

GreenPeople (do Brasil)

N2N Virtual (do Brasil)

Várias Startups e empreendedores em todo o Brasil e América Latina

Alguns dos clientes e sócios com quem já trabalhamos
Coca-Cola (Sede no Brasil)

Habitar Academy (da Colômbia)

MOLA (da Colômbia)

Wine Valley (do Brasil)

CEI Women’s Business Center (de Maine, dos EUA)

Instituto FloresSer (do Brasil)

Brazil-Canada Chamber of Commerce – BCCC (do Canadá)

Gener8tor (dos EUA)

Universidade Norbert Wiener (do Peru)

Visagio (do Brasil)

Câmara de Comércio de Bogotá (da Colômbia)

Starup Global (da Argentina)

Small Business Association of Barbados (de Barbados)

Picap (da Colômbia)

El Brocal (da Argentina)

Nutrieduc (do Brasil)

Tempus Consultoria (do Brasil)

Enfato Multicomunicação (do Brasil)

They Will Be Giants (de São Francisco, Califórnia, dos EUA)

Nutbebidas (do Brasil)

conextrade.co (do Brasil)

Nexu's Desenvolvimento Humano (do Brasil)

Inventa Moda Organização e Planejamento (do Brasil)

Roolife Group (da Austrália)

Alguns destaques ao longo dos anos
Ajudou a estabelecer um centro de treinamento EON Reality para Realidade Virtual e
Aumentada na República Dominicana.
Realização de estudos de mercado para Euromonitor por vários anos.
Em colaboração com 3 outros sócios, lançamos em 2020, a Think Global, uma iniciativa
para ajudar a capacitar empreendedores e empresas a pensar e atuar global.
Ajudou a organizar e implementar 3 missões internacionais de aprendizagem e
intercâmbio no Rio de Janeiro e em São Paulo, para estudantes e profissionais russos,
em 2014, 2015 e 2017.
Desde 2017, apoiando a LatAm Startups na internacionalização de Startups da América
Latina para o Canadá.
Em colaboração com a Young Americas Business Trust, liderou e implementou o programa
Eco-Challenge 9.0 e Eco-Challenge 11.0.
Suporte contínuo e mentoria a Startups e empresas em toda a América Latina
com a sua apresentação de Pitch e desenvolvimento de modelo de negócio.
Coordenou e apoiou as entrevistas e relatórios pré-avaliação de um projeto da Global
Environment Facility, durante viagens a Assunção, Paraguai, e Brasília, Brasil.

Contato
contact@occasioias.com
www.occasioias.com

