Encontro de Negócios Empresariais
Brasil, União Europeia e Bélgica
27 de Maio de 2014

O evento tem a finalidade de reunir autoridades brasileiras e europeias, assim como
altos executivos e dirigentes de empresas de renome e especialistas do mundo jurídico
e econômico, com amplo conhecimento e experiência nas relações comerciais e
transações e negócios de mão dupla, Brasil-Europa via Bélgica.
O seminário tem por objetivo permitir a troca de experiência nas reflexões conjuntas
sobre o desenvolvimento de negócios em ambos e entre os países, reunindo seus
diversos atores, bem como compartilhar as estratégias e cases de trabalho de sucesso.
Público-Alvo: Presidentes, CEO’s, Diretores Jurídicos de Expansão Internacional,
Diretor de Novos Mercados.
TEMAS
•
•
•
•

Fazer negócios fora do Brasil: porque e como explorar para o mercado
europeu?
Setores atrativos para receber investimentos estrangeiros na Europa e na
Bélgica.
Investir no Brasil: elementos-chave para o sucesso.
Incentivos fiscais ao investimento.

PROGRAMAÇÃO
8h às 8h30 Cadastramento – Welcome Coffee.
8h30 às 9h Abertura a cargo do Cônsul da Bélgica em São Paulo.
9h às 9h40 Apresentação Dr. Davide Parrilli, sócio responsável pelo Brazilian Desk do
escritório time.lex, baseado em Bruxelas.
9h40 às 10h20 Apresentação Dra. Marta Arias, sócia responsável pelo European Desk
do escritório RONALDO MARTINS & Adv., baseado em São Paulo.
10h20 às 11h Cases de sucesso.
11h às 11h30 Debate – Perguntas e Respostas.

LOCAL
WTC Events Center, na Av. das Nações Unidas, 12.551, Brooklin Novo, São Paulo,
SP, Sala Miró.

CUSTO: R$ 80,00
CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA / INSCRIÇÃO:
Por favor, confirme sua inscrição no email abaixo, com seu nome, CPF, empresa,
telefone e o comprovante de depósito da inscrição feita no Bradesco, até às 12h do dia
anterior:
Aline Vieira, fone (11) 3066-5915
Renata Rosa, fone (11) 3066-4819
E-mail: cmsc@ronaldomartins.adv.br

Banco Bradesco S/A
Ag: 2878-9
c/c: 440-5
CNPJ: 62.286.927/0001-97

