
 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

PROJETO 

Coast  to  Coast: Promozione del settore nautico della Costa Tirrenica verso i mercati della 

Costa Atlantica Centro e Sud Americana 

 
O que é o Projeto 

  
O Projeto pretende promover a excelência italiana nos segmentos de náutica, portos, bem como a 
imagem de Santa Catarina como destino de investimentos nos setores de náutica e portos, facilitando 
o encontro entre empresas italianas e brasileiras, argentinas e dominicanas.  
E, portanto, proporcionar, para as PMEs catarinenses do setor, oportunidades de business, parcerias 
e know how, incentivando as empresas brasileiras a se projetarem no mercado internacional, sendo a 
Itália referência neste setor.  
 

Objetivos 

 
• Promover a excelência italiana nos segmentos de náutica, portos e fornecedores entre os 
empresários catarinenses 
• Criar oportunidades de encontros e partnership com empresas e importadores brasileiros do 
setor 
• Possibilitar as empresas e instituições da Itália a participar de contratos, concessões, 
licitações e joint-ventures e fechar acordos com empresas no Brasil 
• Ampliar a imagem de Santa Catarina no cenário internacional, como destino de investimentos 
nos setores de náutica e portos 
• Formar uma delegação de empresários e instituições do setor para as feiras SEATEC 
(www.sea-tec.it) e Genoa Boat show (www.genoaboatshow.com) na Itália 
• Receber uma missão de empresas italianas do setor, para visitas e encontros de negócios 
 
Ações do projeto 

 

1) Informação 

 

a) Site na Internet 

No site www.brasileitalia.com.br uma seção especial temática será dedicada a náutica e portos, onde 
os operadores poderão obter informações sobre oportunidades de negócios, eventos, seminários, 
notícias atualizadas relativa ao setor no Brasil e na Itália.  
As atividades do projeto também serão divulgadas nos sites www.nauticaintercamerale2013.com na 
Itália, e no portal Planet, que interconecta a rede das Câmaras Italianas no exterior. 
 
b) Banco de Dados do Setor 

A Câmara Italiana de Santa Catarina disponibilizará, aos participantes do projeto, um banco de dados 
de empresas brasileiras e entidades vinculadas ao setor naval e portuário.  
 
c) News e Oportunidades 
Serão enviadas aos interessados informações referentes à oferta e demanda comercial no setor de 
náutica e portos, feiras internacionais e informações atualizadas sobre o projeto aos contatos 
registrados no data base. 
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d) Newsletter 

Serão publicadas no “Italia News”, informações referentes ao setor náutico e de portos, tais quais: 
oportunidades de investimento no Brasil e na Itália, abertura de licitação na modalidade concorrência 
internacional, iniciativas do PAC, eventos e iniciativas do projeto.  
Esse informativo será enviado a empresas e instituições do setor no Brasil e na Itália. 
 
e) Pesquisa de mercado 
Será, pela Câmara Italiana de Santa Catarina, disponibilizado o acesso aos resultados de uma 
recente pesquisa de mercado sobre o setor naval e portuário brasileiro, com informações sobre 
oportunidades de investimento e as exigências do mercado brasileiro no setor.  
 
2) Atividades Promocionais 

 
a) Workshop 

Será realizado um workshop sobre a excelência do setor náutico italiano, evidenciando as 
oportunidades e a situação do mercado náutico e de portos na Itália.  
Estarão presentes, especialistas e representantes do setor no Brasil, tais quais: estaleiros, 
revendedores de iates, corretores, fornecedores, importadores, autoridades portuárias, arquitetos e 
engenheiros de projetos navais e jornalistas especializados do Estado de Santa Catarina. 
Esta iniciativa será importante para apresentar a excelência do setor náutico na Italia e para fomentar 
o interesse das empresas e instiuições brasileiras, argentinas e dominicans no mercado nautico 
italiano. Proporcionar ainda a possibilidade de identificar potenciais interessados em parcerias e 
business com empresas do setor, dentro do cenário internacional.  
 

b) Missões 

I. Missão brasileira a Itália 

Poderá ser organizada uma missão de autoridades portuárias, associações, multiplicadores de 
opinião e empresas brasileiras do setor à Itália, em ocasião das Feiras Seatec - Feira Internacional 
de Subcontratação, Tecnologia e Design para Barcos, Iates e Navios – e Genova Boat Show, 
importantes feiras internacionais, dedicadas ao setor da construção naval  e fornecedores. 
 
II. Missão italiana ao Brasil 

Será realizada uma missão de empresas e associações do setor da Itália ao Brasil. A Câmara Italiana 
cuidará da formação de uma agenda e organização de visitas técnicas aos estaleiros e portos de 
Santa Catarina e de encontros B2B com empresas e instituições qualificadas da indútria naval do 
Estado. 
Em ocasião da missão, poderá ser realizada uma visita a feira Exponáutica 2013, palco dos 
principais lançamentos do setor náutico em Santa Catarina e referência do setor no Brasil. 
 
Objetivos de cada missão: criar diálogos entre empresas e associações italianas e brasileiras, para 
que as mesmas possam identificar oportunidades de colaboração e intercâmbio; avaliar a viabilidade 
de projetos a médio e longo prazo; e incentivar a formação de parcerias industriais e comerciais.  
 
PARTNESHIP 
 
O projeto é financiado pelo “Fondo Intercamerale d’Intervento” do Unioncamere. E será realizado 
junto com as Câmaras de Comércio Mistas Itália República Domincana e Itália Argentina, em parceria 
com as Câmaras Italianas (CCIAA) de Genova, La Spezia, Lucca, Latina, Salerno, Messina e 
Unioncamere Calabria. 
 


