Desde 1973, promovendo o
intercâmbio comercial, cultural
e tecnológico entre Brasil e Canadá.

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) é uma
organização independente, mantida pelo setor privado e
sem fins lucrativos. Situada em São Paulo-SP e Montreal-QC
aproxima pessoas, empresas, instituições públicas e privadas
de vários ramos de atuação nos dois países.

Atuação Binacional e Multisetorial
8 missões comerciais (2019)
83 eventos e + de 50 estudos de mercado (2019)

Ampla atuação
geográfica nos
dois países.

Road Shows em estados brasileiros
e províncias canadenses
Os serviços e produtos da CCBC são personalizados,
modernos e inovadores, fornecem visibilidade e
networking ao associado no Brasil e no Canadá:

Missões
Comerciais

Internacionalização de
Empresas, Produtos e Serviços

Cessão de
Espaço e
Salas
Virtuais

Rodadas de
Negócios
Pesquisa e Mapeamento
de Mercado
Agendamento
de Reuniões

Gestão de
Eventos

Visibilidade
e Networking

Gravação e
Produção de
Podcasts,
Vídeos e
E-books

Comissões
Setoriais

ESTRUTURA SÓLIDA

+ de 80 colaboradores

São Paulo - SP:
Auditório para 90 pessoas
Arena para Eventos de 50 pessoas
16 salas para reuniões

Montreal - QC:
Salas de Reuniões e espaço para
eventos de até 40 pessoas

Salas Virtuais:
Plataforma Teams e Zoom

Cases de Sucesso
Mais de CAD 50 milhões de negócios gerados para associados (últimos 3 anos)
“Participar de uma missão com a CCBC foi essencial no amadurecimento do negócio da Fresh
Quality. Ser introduzido no contexto internacional sob as asas de um órgão especializado em
COMEX facilita e encurta a jornada do empreendedor. A visão de negócios da CCBC mostra
modernidade e flexibilização, com seriedade e ética para que os objetivos sejam cumpridos,
contudo que o comprometimento da empresa seja correspondente ao alto nível de negócios que
a CCBC proporciona.”
Gideão Guilherme (CEO – Sales Manager)

“A Genetec se estabeleceu no Brasil em 2012 e não éramos conhecidos no mercado nesse
momento. A associação com a CCBC nos ajudou a termos acesso a várias empresas, entidades
e órgãos governamentais, pois nos deu credibilidade. Hoje, mais de 8 anos depois, a CCBC ainda
tem papel fundamental pois consegue mostrar nossas soluções para diversos verticais, que até
nem pensávamos em atuar, como Agronegócio por exemplo, fazendo a Genetec do Brasil uma
empresa pioneira na venda, não de produtos, mas de soluções para mercados específicos.”
Denis André Côté (Vice-President Latin America)

“Tenho a felicidade de trabalhar próximo à CCBC já há vários anos. Primeiramente, sempre me
impressionou o profissionalismo, dedicação e comprometimento da equipe para apoiar a
internacionalização de empresas.A Lucalex, membro da CCBC, e empresa baseada em Toronto,
trabalha ajudando empresas estrangeiras a construírem o caminho de sucesso no Canadá. Ao
longo dos anos, as informações levantadas e as análises desenvolvidas pela CCBC sempre
foram de grande utilidade como entendimento do ambiente canadense, possibilitando
construirmos soluções corretas para nossos clientes brasileiros, assim como, para empresas
que chegaram até nós através da CCBC.”
Marcelo Andrade (Managing Director)

Assista vários cases de sucesso
desenvolvidos pela CCBC:

A S S IS T A

ASSISTA AOS NOSSOS WEBINARS

Diversidade de Setores:

Comércio Exterior

Alimentos e Bebidas

Infraestrutura

Tecnologia

Saúde

Smart Cities

Mineração

Educação

Promova seu negócio e saia na frente!
E NTRE E M CON T A T O

www.ccbc.org.br
ccbc@ccbc.org.br

Conheça também:
O Maior Centro de Arbitragem e Mediação
da América Latina, referência no Brasil e
no Mundo. Instituição certificada ISO 9001.

Siga-nos nas redes sociais:
Veja todas as publicações da CCBC: estudos de
mercado, podcasts, e-books e muito mais.
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