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Asserti realiza parceria com FCBB  

A Asserti assinou no dia 18/11 parceria com 
a Federation of Canadian-Brazilian 
Businesses (FCBB) com o objetivo de 
fomentar negócios entre as empresas 
associadas e empresas canadenses. 
A FCBB é uma instituição não 
governamental parceira da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá, presidida 
atualmente pelo brasileiro Sérgio Frias, ex-
vice-presidente da Bombardier e vice-
presidente da De Havilland. 
Juliana Shimizu Sasasaki, business 
development mananger, é responsável por 
identificar potenciais parceiros para FCBB, 
tendo enxergado na Asserti, as expertises 
necessárias para contribuir com os 
trabalhos realizados pela entidade. 
“Existe um potencial enorme para 
empresas brasileiras de tecnologia que 
queiram atuar no mercado canadense e 
vice-versa. Buscamos fazer essas conexões, 
para que os dois países tenham essa 
sinergia e ajuda mútua”, explica Juliana. 
Ela conta que a FCBB foi criada em 2009, 
em Ottawa, e em 2014 foi acolhida pelo 
Humber College, universidade localizada 
em Toronto. Hoje, além de outras 
organizações bilaterais de comércio, as 
embaixadas dos dois países também são 
parceiras da organização. 
 
Entre os serviços que serão oferecidos pela 
Asserti, estão mentorias jurídica e contábil 

para as empresas associadas interessadas 
em negociar com empresas canadenses. 
O presidente da diretoria executiva da 
Asserti, Elvis Fusco, reforça que “para ter 
a permissão de ser uma exportadora, a 
empresa precisa cumprir alguns requisitos, 
precisa operar conforme manda a 
legislação e estar enquadrada no regime de 
tributação correto. Nesse sentido a 
associação pode auxiliar as empresas 
associadas por meio de parcerias com 
escritórios de advocacia e de 
contabilidade”. 
“Além disso, a associação pode auxiliar na 
troca de conhecimento na área de 
Tecnologia da Informação, aproximando as 
empresas internacionais das brasileiras 
para conexão e complementação de 
serviços” explica Elvis Fusco. 
As empresas interessadas em mais 
informações sobre a parceria devem entrar 
em contato com a secretaria da Asserti por 
meio do telefone (14) 2105-0874 ou pelo e-
mail assertimarília@gmail.com. 

Asserti apoia a quarta edição do Startup 
Pitch Day Marília 

Dia 5 de dezembro aconteceu o 4º Startup 
Pitch Day, evento realizado pelo CITec-
Marília (Centro de Inovação Tecnológica de 
Marília) com o apoio da Asserti. 
 
O evento realizado no Salão Nobre do 
UNIVEM (Centro Universitário Eurípides de 

Marília) contou com a apresentação de 54 
startups, 20 selecionadas para pitchs, 
apresentação rápida dos projetos de 
negócios,  e 34 para divulgação no formato 
de posters.  
 
Três startups foram premiadas com valores 
em dinheiro e pacotes de serviços e de 
benfícios para fomentar as ideias de 
negócios. 
 
Elvis Fusco, presidente da Asserti, explica 
que “as startups estão renovando mercados 
e desafiando os modelos de negócios 
existentes, muitas vezes criando novas 
tecnologias  e concorrendo com empresas 
tradicionais. Como associação com o 
objetivo de promover o desenvolvimento 
das empresas de TI em Marília e região é 
dever da Asserti apoiar eventos como 
esse”. 
 
Com a presença de empresário e 
investidores o evento ganha maiores 
dimensões a cada ano e torna possível que 
vários negócios inovadores saiam do papel. 
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