Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina
www.brasileitalia.com.br

O que é o Projeto

O Projeto pretende contribuir para promover a imagem de Santa
Catarina como destino de investimentos nos setores de náutica e
portos, facilitando o encontro entre empresas italianas e
brasileiras.
Assim como, proporcionar para as
pequenas e médias empresas
catarinenses do setor de náutica
e
portos,
oportunidades
de
business, parcerias e know how,
incentivando
as
empresas
brasileiras a se projetarem no
mercado internacional, sendo a
Itália referência neste setor.

Principais 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, estimulando o interesse de empresas e
instituições da Itália em 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, por meio da
divulgação de oportunidades do setor;
• Formar uma delegação de empresários e instituições do setor para a feira
SEATEC (www.sea.tec.it) na Itália;
• Receber uma missão de empresas italianas do setor, para visitas e
encontros de negócios.

Objetivos Específicos

• Incentivar o interesse das empresas italianas especializadas no setor
náutico e portuário em se projetarem no mercado internacional e no Brasil.
• Oferecer oportunidades de negócios para pequenas e médias empresas
brasileiras, através de relevantes parcerias em nível internacional.
• Criar condições essenciais para um processo de crescimento sustentável,
promover sistemas e soluções, observando o paradigma de sustentabilidade
e a utilização sustentável dos recursos naturais.

Atividades do projeto
Informação
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 das Câmaras
Italianas parceiras na Itália, e no portal Planet, que interconecta a rede das
Câmaras Italianas no exterior.
Banco de Dados do Setor
A Câmara Italiana de Santa Catarina, elaborará um banco de dados de empresas
brasileira e entidades vinculadas ao setor naval e portuário. Enquanto, as outras
Câmaras Italianas parceiras, farão um banco de dados de empresas italianas do
setor.

Atividades do projeto
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.
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.
Pesquisa de mercado
Será elaborada pela Câmara Italiana de Santa Catarina, uma pesquisa de mercado
sobre o setor naval e portuário brasileiro, com
informações necessárias para
conscientizar as empresas italianas, das oportunidades de investimento e as exigências
do mercado brasileiro no setor. De forma que empresários, exportadores, importadores
e agentes interessados em exercer atividades relacionadas, possam ter as informações
de forma rápida e de fácil acesso.

Atividades do projeto
Promoção
A) Participação em feiras e eventos
A Câmara Italiana participará de feiras e eventos vinculados ao setor, divulgando as iniciativas do
projeto "Opportunità per la Filiera della Nautica Toscana in Brasile” e também oferecerá a
oportunidade de ampla divulgação do material promocional de empresas e instituições no próprio stand
da Câmara.
Entre os eventos confirmados, está a participação da Câmara Italiana como expositora, no evento Sul
Trade Summit, um dos maiores eventos do Brasil no setor de Logística, Transporte, Comércio
Internacional e Portos.
B) 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, principalmente
na região Toscana e para fomentar o interesse das empresas e instiuições brasileiras no mercado
nautico italiano. Proporcionar ainda a possibilidade de identificar potenciais interessados em parcerias e
business com empresas do setor, evidenciando Santa Catarina como destino de investimentos dentro do
cenário internacional.

Atividades do projeto
C) Missões
C.I) Missão brasileira a Italia
Será organizada uma missão de autoridades portuárias, associações multiplicadoras de opiniões e
empresas brasileiras do setor (perfil buyer) à Itália, em ocasião da Feira Seatec (www.sea-tec.it) Feira Internacional de Subcontratação, Tecnologia e Design para Barcos, Iates e Navios - a mais
importante feira internacional, dedicada exclusivamente aos fornecedores dos segmentos da construção
naval e de navios.
Além da visita a feira, a missão terá mais dois momentos:
- Country Presentation, com uma panorama do setor náutico e da situação portuária no Brasil, em
especial do Estado de Santa Catarina;
- Workshop, envolvendo empresas italianas do setor náutico toscano, onde serão realizados encontros
B2B com as empresas brasileiras participantes da missão.
C.II) Missão italiana ao Brasil
Será realizada uma missão de empresas e associações do setor da região de Toscana (Itália) ao Brasil.
Durante a missão a Câmara Italiana fará uma agenda de encontros, onde serão realizadas visitas
técnicas aos estaleiros e portos de Santa Catarina e encontros B2B com empresas selecionadas e
qualificadas da indútria naval do Estado.
Em ocasião da missão, poderá ser realizada uma visita a feira Rio Boat Show, palco dos principais
lançamentos do setor náutico e referência do setor no Brasil.

Atividades do projeto

D) Contato com Associações de categoria e empresas
Serão proporcionadas oportunidades de contato entre empresas e instituições nacionais do
setor, sindicatos e associações de categoria e empresas italianas, de forma a reforçar os
vínculos de colaboração comercial e industrial. Desta forma poderá ser viabilizada uma
colaboração a nível internacional para a organização de eventos e apresentação de
oportunidades de investimentos de portos e náutica de forma a estimular investimentos
entre os dois países.

Feiras e eventos do setor no Brasil
Sul Trade Summit – Itajaí / S. Catarina
A Sul Trade Summit esta em sua 5ª edição da feira Sul Trade Summit (STS), é o
segundo maior evento do Brasil no setor de logística, transporte de carga, comércio
Internacional e portos, acontece nos dias 20 e 21 de setembro, no Centreventos em
Itajaí (SC).
A Feira Sul Trade Summit tem por objetivo ser um catalisador do segmento,
promovendo alianças institucionais, comprometendo empresas, instituições com metas
que visem fortalecer a infra-estrutura e aumentar a participação do Brasil no mercado
internacional; e é destinado a profissionais de grandes, médias e pequenas empresas
exportadoras, importadoras, prestadoras de serviços e equipamentos, insituições
públicas e privadas.
A Câmara italiana é um dos 80 expositores do
evento, visando a prospecção de negócios,
parcerias e acordos comerciais no mercado
brasileiro,
italiano
e
europeu
e
novos
investimentos.
www.tradesummit.com.br

Feiras e eventos do setor na Itália
SEATEC– Carrara / Itália
A SEATEC - Feira Internacional de Subcontratação, Tecnologia e Design para Barcos,
Iates e Navios é a mais importante feira internacional dedicada exclusivamente aos
fornecedores dos segmentos da construção naval e de navios, acontecerá em Carrara,
Itália, de 06 a 08 de fevereiro de 2013.
O evento pretende reunir proprietários e responsáveis técnicos dos estaleiros navais,
corretores, proprietários de navios, autoridades portuárias, importadores e
distribuidores de matérias-primas e equipamentos.
Os setores apresentados vão desde design e decoração, até equipamentos
profissionais, armamentos, construção e engenharia naval, matérias-primas, segurança
e outros serviços para a indústria naval.
Poderão ser oferecidos incentivos aos empresários
interessados em participar da feira, conforme disponibilidade
das instituições italianas do setor.
www.sea-tec.it
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