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ANUNCIE CONOSCO

Ao se associar à BACCF, a sua empresa automaticamente começa a se beneficiar da visibilidade que as 

nossas ferramentas online oferecem aos nossos associados. Ao patrocinar os nossos eventos e anunciar 

conosco, a exposição da sua empresa é ainda mais estratégica!

50.000
contatos na lista

de distribuição nos
EUA e no Brasil

$350 por eblast

10.000
hits diários no
site da BACCF

A partir de
$450 por banner

300+
associados vetados

pelo Conselho
Administrativo

20.000
seguidores nas 
redes sociais

39
anos de atuação

no mercado

50+
eventos anuais



Upcoming webinar



Setor Econômico e de Promoção Comercial - SECOM MIAMI

Os SECOMs no mundo estão habilitados a:

• Coletar, organizar e produzir informações 

comerciais;

• Divulgar licitações estrangeiras a empresas 

brasileiras;

• Atender a consultas comerciais;

• Receber e encaminhar reclamações 

comerciais; 

• Dar conhecimento a denuncias de fraude 

envolvendo empresas brasileiras; 

• Identificar e avaliar oportunidades de ações 

de promoção comercial (feiras, rodadas de 

negócio); 

• Apoiar a organização da participação em 

feiras comerciais no exterior; 

• Apoiar a organização de viagens 

empresariais brasileiras ao exterior com 

foco nos assuntos comerciais; 

• Apoiar a arregimentação de empresários 

estrangeiros para “projetos compradores” 

no Brasil. 

SECOM MIAMI 
• Atende Flórida, Porto Rico e Ilhas Virgens 

Americanas.

• Além de apoiar institucionalmente as

empresas brasileiras no desenvolvimento de

relações comerciais entre ambos os países,

SECOM MIAMI objetiva:

• Incentivar as exportações brasileiras

• Atrair investimentos externos para o 

Brasil

• Apoiar o processo de internacionalização 

de empresas brasileiras

• Promover destinos turísticos brasileiros

• Projetos de Destaque

• Americas Food & Beverage Show

• Dia Internacional do Café

• Guia “Como Empreender na Flórida”

• EMERGE Americas

• Eventos para Promoção de destinos 

turísticos brasileiros (ASTA, FITCE, 

FIBEGA, eventos com estados)

SECOMS no 

mundo

129

SECOMS na

América do 

Norte

13

SECOMS NOS 

EUA
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• Fornecimento de informações sobre produtos incluindo dados estatísticos de importação;

• Lista de distribuidores e importadores locais;

• Auxílio institucional prestado aos empresários brasileiros durante feiras locais;

• Divulgação de feiras brasileiras, rodadas de negócios e projetos compradores – Brazil Trade

Shows Newsletter;

• Lista de exportadores brasileiros para importadores norte-americanos

Incentivo as exportações brasileiras

• Listas de prestadores de serviços nas áreas jurídica, contábil, fiscal, consultoria e logística;

• Relações institucionais com câmaras de comércio binacionais, agências de fomento ao

empreendedorismo e apoio ao pequeno empresário;

• Guia “Como Empreender na Flórida”.

Apoio a internacionalização de empresas

Principais

Ações

do 

SECOM

Miami
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PILARES

Atração de investimentos externos para o Brasil

• Divulgação de programas de incentivos fiscais e material informativo de apoio ao investidor;

• Organização e divulgação de eventos para promoção de oportunidade de investimentos;

• Auxílio inicial a empresários estrangeiros para abertura de empresa no Brasil.

Promoção de destinos turísticos brasileiros

• Organização de eventos em parceria com Embratur, Ministério do Turismo e Secretarias

estaduais e municipais de turismo;

• Participação em feiras com estande de representação brasileira.



• Como Empreender na Flórida (Guia do Empreendedor)

• Exportar para os EUA (Plataforma Invest & Export Brasil)

• Sistema Geral de Preferências (Manual do SGP)

• Como Investir no Brasil (Vários Guias de Investimento)

• Internacionalização de Empresas (Nosso Guia e Informações Apex)

• Como Abrir Empresa nos EUA (Informações Passo-a-Passo)

• Feiras e Eventos (Guia de Feiras e Aporte do Itamaraty para Feiras e Eventos AF&B)

• Instituições Parceiras (Listas Online de todas as Instituições)

• Informação Aduaneira (Guia do Viajante, Informações sobre Transporte, Bagagem, Amostras,

Encomenda, Remessas e Admissão Temporária,)

• Exportação para o Brasil (Informações sobre o U.S. Commercial Service no Brasil)

• Processos Licitatórios Internacionais (Informações sobre Licitações e Pregões Internacionais)

• NotíciasNews Informações sobre Trade Shows, Notas aos Exportadores, Recomendações e Cautelas

nas Contratações e Serviços, Avisos sobre Shipping Marks, dentre outras.

• Auxílio na liberação de cargas aprendidas pela aduana (CBP)

Atividades do SECOM Miami

Contexto Atual
• Nesse período de isolamento social o SECOM tem acompanhado os desdobramentos da atual

crise nas trocas comerciais entre o Brasil e Flórida e obervou aumento no número de consultas

de exportadores brasileiros e importadores norte-americanos buscando produtos do Brasil.

• Isso se deve, em parte, à desvalorização do real frente ao dólar e à crise do coronavírus que

impulsiona os negócios nas áreas de maior demanda.

Instituições 

Parceiras: 

• Instituições 

Brasileiras

• Câmaras de 

Comércio

• Governo 

Local



Considerações Finais e Contato
• Sumário Missão: O SECOM Miami visa aprofundar laços comerciais, de investimentos e de

integração econômica com o estado da Flórida, Estado-Livre Associado de Porto Rico e Ilhas

Virgens Americanas, através do fornecimento de apoio às empresas brasileiras no

desenvolvimento de relações comerciais entre ambos os países e por meio de atividades de

caráter informativo e promocional;

• A página eletrônica do SECOM Miami é uma ferramenta útil onde o empresário poderá

encontrar informativos e notas para exportadores brasileiros, serviços prestados pelo SECOM,

notícias sobre a economia brasileira, feiras e eventos, bem como material de apoio para

investidores estrangeiros e empreendedores brasileiros na Flórida:

http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/setor_comercial.xml

Para consultas, solicitação de listas de importadores e prestadores de serviços, entre em contato 

conosco pelo e-mail: 

comercial.miami@itamaraty.gov.br

+1 (305) 285-6217

3150 SW 38th Avenue

Rodrigo Fonseca
Cônsul-Adjunto / Chefe do SECOM

Muito

Obrigado!



▪ LinkActiv North America LLC- Marcio Almeida

▪ Effectv - Comcast Advertising - Ronaldo Albuquerque

▪ Sharp Dentistry & Associates- Camila Sharp

▪ Center Group Corp. – Carlos Mariaca 

▪ Hong Kong Trade Development Council- Marina Barros

▪ Tatsuo Consultoria Empresarial - Edson Tamamaro

▪ MILA - Miami International Language Academy - Marcelo Daniel

▪ Walter Colton Consultants - Walter Colton

▪ Expertness Translations - Evandro Gois

▪ Indústria e Comércio de Peças para Autos Quality Ltda - Margareth Oliveira

▪ Josefina Guedes Personal Wine Advisor, Inc. - Josefina Guedes 

▪ Foley & Lardner LLP- Pedro Fragoso Pires

▪ Osorio Internacional- Carlos Osorio & Evelyn Barroso

▪ Equitable Advisors, LLC - Fort Lauderdale- Vanessa Lima

▪ Douglas Elliman- Marina Elliot



PRIVATE & CONFIDENTIAL : LINKACTIV GROUP, A GRUPO FERRÉ RANGEL COMPANY

Improving Customer Experience
“Building a good customer experience does not happen 
by accident. It happens by design.” – Clare Muscutt

Follow us on

Marcio Almeida

Marcio.Almeida@linkactiv.com 
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The NBA… It’s where the drama between Lebron & Steph happens. 
It’s where James Harden happens. It’s where the Miami Heat happens.

Effectv offers more than 150 regular season games and another 
50+ playoff games across major networks like ESPN and TNT.

All eyes are on the NBA this season. It’s where fantastic happens.

A LEAGUE OF STARS
NBA PLAYOFFS

Source: Miami/Ft.Lauderdale, FL-Syndicated-MRI/Mosaic, Jl18-Jl19, Scarborough, Target: : ( Sports View Cable TV Netwrks.PsYr: Miami Heat ) OR ( Sports View 
Cable TV Netwrks.PsYr: NBA Playoffs ) OR ( Sports View Cable TV Netwrks.PsYr: Other Reg. Season NBA )

To have a household 
income of $150K+

To have used internet to 
watch Live Sports

42%
More likely

130%
More likely

NBA fans who are watching in Miami!

62%
Are adults 
25-54

34%
Have watched 10+ hours of TV 
within the past week  

For more information:
Ronaldo_Albuquerque@Comcast.com

(954) 498-6779
www.effectv.com

2 in 5
are 

female

95%
Watched any Effectv Ad-Insertable cable 

network in the past week



Preventive Oral Health Package Includes:

• Oral examination consultation (1 per year)
• Teeth cleaning (2 per year) 

• X-rays (1 set per year) 
• 20% OFF discount in dental treatments (except 

Invisalign®)

• Annual Cost: $395 (Regular price $935)

• Children membership: $295 (age 6-15 Regular price $635)

Sharp Dentistry Smile Club Membership

camila@sharpdentistry.com



BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

• Business Consulting in Brazil, 
Argentina, Australia, Mexico 
and the US

• +20 years In the US
• Financial, administrative, and 

back office management

CARLOS MARIACA

(305) 471-4870 x. 1203

cmarica@centergroup.com









Consultoria em Comércio Exterior Brasil-EUA
Walter Colton Consultants

WALTER COLTON CONSULTANTS 

International Consulting and Advisory company, with locations in Brasilia and Sao Paulo and a US office in Chapel Hill, North Carolina. Our
Brazilian locations allow easy access to federal government agencies, major associations of national representation and to major corporate
headquarters. In the USA we are located near the North Carolina Research Triangle Park and Washington, DC.

Our company services are:

1.  >>> ASSISTANCE FOR USA SOFTWARE COMPANIES SEEKING TO ENTER THE BRAZILIAN MARKET – WE HELP THEM UNDERSTAND HOW TO 
ENTER THE BRAZILIAN MARKET EFFECTIVELY WITH OUR OFFICES IN BRASILIA WHERE WE SPECIALIZE IN THE GOVERNMENT SECTOR AND 
SAO PAULO WHERE WE SPECIALIZE IN THE COMMERCIAL SECTOR <<<

(PARTNER PAULO TEBET – BRASILIA)  Extensive experience in the USA and Brazil with managing introduction of softwares into the Brazilian 
public and private sectors.  Together with our partner in Sao Paulo we help American companies understand how the IT system works in Brazil, 
including the rigid requirements for getting software approved by government agencies.  We help American companies understand how to 
approach key resellers authorized to sell to private and public sector clients.  We have flexibility to work with US software companies either to 
provide intial market assessments, or we can organize complete sales structures to help US companies launch their softwares in Brazil.

2.  >>> EXPORT ASSISTANCE FOR BRAZILIAN COMPANIES ENTERING THE US MARKET AND

SEEKING PARTNERS FOR USA OPERATIONS AND DISTRIBUTION <<<

(PARTNER MAIATA PEREIRA -- BRASILIA) Exclusive Representative for high quality cachaça

company with Minas Gerais State facility that produces cachaça aged in stainless steel. Seeking

USA partner with established sales and distribution network.

CONTACT US:

President: Mr. Walter Colton 

Partners: Mr. Paulo Tebet and Ms. Maiata 

Pereira

E-mail: waltercolton@bellsouth.net 

Whatsapp: +1 (910) 512-4374

Email:  waltercolton@bellsouth.net 







josefinaguedes@hotmail.com

(786) 536-8225



Foley & Lardner LLP lawyers are business advisors combining our legal knowledge with market experience.

Foley is one of the leading law firms in the United States. Consistently ranked among top-tier practices, we 

provide an unmatched level of client service, innovation, and value — all tailored to meet your specific needs.

About Foley

▪ Providing comprehensive legal services in 

more than 60 practice areas

▪ Globally-recognized for providing exceptional 

client service and value 

▪ Industry thought-leaders, at the forefront of 

business trends, and key legal developments 

and regulations

▪ Investing in understanding your business, 

markets, and goals

▪ Offering alternative fee arrangements 

and budgets to provide cost efficiencies 

and certainties

Open Mic / Meet the Members



INTERNATIONAL LAW FIRM 
SPECIALIZING IN:

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
INTERNACIONAL 
ESPECIALIZADO EM:

CONTATO:

Carlos F. Osorio cosorio@osorioint.com

Evelyn Barroso ebarroso@osorioint.com

Rodrigo Spencer rspencer@osorioint.com

• COMMERCIAL LITIGATION AND BUSINESS
DISPUTES – DISPUTAS COMERCIAIS E
EMPRESARIAIS, JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS.

• IMMIGRATION – IMIGRAÇÃO

• ARBITRATION –ARBITRAGEM

• CORPORATE – DIREITO EMPRESARIAL

• INTERNATIONAL TAX PLANNING* –
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

*In partnership – em parceria





“Já fiz negócio com muita gente ai, a única pessoa que eu nunca me decepcionei, sempre 
foi além da expectativa, parceira... só elogio pra você... Ai e complicado demais, pessoal 
enrolado, tudo certinho no contrato e mesmo assim fica complicado. Vou te falar, muito 
obrigado por tudo, tive muita sorte de trabalhar contigo. O que eu precisar aí não tem 

dúvida, e você e você, não tem outra.”

Marcus Souza

“Depois de ter passado por duas corretoras, sem showings
ou ofertas em um período de 3 meses, Marina com 3 

semanas, teve a propriedade sob contrato.” 

Zuzana Corral

Marina.Elliot@me.com

(407) 697-8189



Upcoming webinar
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www.brazilchamber.org 
info@brazilchamber.org

+1 (305) 579-9030

THANK YOU!


