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Fimar 2016 amplia mercado para empresários catarinenses

Fimar 2016 amplia mercado para
empresários catarinenses
O evento abriu portas para a exportação de produtos catarinenses, como adesivos em poliéster,
e a construção de uma Universidade do Mar em Tijucas. A Fimar também consagrou o Estado
como ponto de chegada para embarcações internacionais
10 de maio de 2016
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Em meio à crise econômica do país, empresários catarinenses aproveitaram a 2ª Feira
Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) para ampliar mercado. Durante
as Rodadas de Negócios foram realizados 364 encontros, envolvendo 28 empresas
brasileiras e 30 italianas. Os encontros superam em cinco vezes o número de 2015, que
chegou a 62. Para ratificar as conversas iniciadas, os empresários assinaram cartas de
intenções que garantem a continuidade das negociações.
A Marina Itajaí e a
Assonautica Italiana
(associação nacional para a
náutica) são exemplos dessa
parceria. Elas fecharam
acordo internacional para a
promoção
integrada das marinas e
portos relacionadas à
Assonautica. “Esse acordo
consolida a Marina Itajaí
como porto de chegada de
embarcações internacionais.
Ou seja, antes as
embarcações que vinham de fora com destino a Buenos Aires, por exemplo, paravam

somente no Rio de Janeiro, agora, os navegadores vão saber que Santa Catarina também
tem excelentes lugares para recebêlos”, explica o presidente da Associação Náutica
Catarinense para o Brasil, Leandro Mané Ferrari.
A gerente de Marketing da Marina Itajaí, Raissa Melo, destacou a importância da parceria,
afirmando que o local tem infraestrutura necessária para receber embarcações de diversos
tamanhos.
Outra conquista importante para o Estado foi a assinatura da carta de intenções entre a
prefeitura de Tijucas, Governo de Santa Catarina, Governo Italiano e Acatmar, para
viabilização da construção da Universidade do Mar Federico II de Nápoles no município onde
será construído o Tijucas Marine Center.
“Esse é mais um resultado concreto da Fimar, que confirma o grande trabalho de
intercâmbio realizado entre Santa Catarina e a Itália”, destaca o presidente da BrazilPlanet,
Domenico Calabria. Segundo ele, a nova universidade permitirá o desenvolvimento de todos
os recursos e oportunidades relacionadas à economia do mar: produção, projetos,
formação e design.
PESQUISA NÁUTICA – Na Fimar, a Fecomércio/SC reabriu os trabalhos da Câmara
Empresarial de Turismo e anunciou a carta de aceite da European Bolting Industry (EBI) para
a produção de uma pesquisa específica para o setor náutico catarinense. A parceria entre a
Fecomércio/SC e a Acatmar junto a EBI produzirá a primeira pesquisa do setor no Brasil.
O estudo pioneiro vai levantar dados da cadeia produtiva da economia do mar envolvendo o
setor de comércio, serviços e turismo, por meio de uma metodologia reconhecida
internacionalmente com intuito de avaliar a competitividade da economia do mar no Estado.
RODADA DE NEGÓCIOS
–As Rodadas de Negócios
realizadas durante a Fimar
permitiram resultados
concretos aos empresários
catarinenses. O empresário
Sandro Miranda, da Mano’s
Comunicação Visual de
Palhoça, firmou parceria com
os italianos e vai exportar
adesivos em poliéster, que
servem para identificar as
embarcações.
“Ao sentarmos para negociar o italiano ficou tão surpreso com a qualidade e praticidade dos
nossos produtos que fechou contrato na hora”, comenta Miranda. Segundo ele, a produção
dos materiais para exportação já inicia nesta semana. A empresa Mag Work Boats solicitou
o portfolio dos produtos para fazer divulgação na Itália.
Nilson Gamper, da Gamper Náutica de São Francisco do Sul, especialista na construção de
embarcações, também saiu satisfeito da rodada de negócios com os italianos. “Saímos
daqui com a possibilidade real de negócios. Estivemos com muitas empresas italianas com
produtos inovadores e com qualidade inquestionável. A Itália realmente
quer ampliar mercado em Santa Catarina e no Brasil, aliandose às empresas daqui. E nós
temos que ver isso como oportunidade e não como ameaça”, destaca Gamper.
O empresário informa que até o fim deste ano colocará em funcionamento o ecommerce
da empresa. “Vamos oferecer produtos diferenciados. Nosso objetivo é representar uma
das empresas italianas no Brasil para ampliar ainda mais a qualidade dos produtos
ofertados”, afirma ele, ao descrever os detalhes de acabamento e potencialidade dos
produtos da TR Inox, empresa italiana que fechou parceria com a Gamper.
GASTRONOMIA
CATARINENSE GANHA
DESTAQUE – Empresários
da Vitrine Gastronômica

puderam mostrar seus
produtos aos italianos. A
empresa IBS Itália
(International Business
Strategy), responsável pela
prospecção de mercado para
exportação, realizou
encontros individuais de
negócios com 10 dos 14
expositores. Segundo os representantes da IBS, produtos catarinenses, como a bottarga
gold, a cebola caramelizada e a cachaça, têm grandes possibilidades de vender para outros
mercados.
A Fimar possibilitou a aproximação da Bottarga, de Itajaí, com a IBS. As duas empresas irão
participar da Summer Fancy Food Show, de 26 a 28 de junho em Nova Iorque, uma das
principais portas de entrada para o mercado norte-americano de alimentos, bebidas e
hotelaria.
“Iríamos para essa feira sozinhos na busca por novos parceiros. Com a Fimar conhecemos a
IBS, que também vai estar em Nova Iorque e vai nos apresentar para sua rede de
distribuidores”, explica o responsável pela área de exportação da Bottarga, Vinicius Zucco
Porci. A Bottarga produz ova de tainha seca salgada aos moldes da culinária italiana.
A oportunidade de negócios surgiu, ainda, entre empresários catarinenses, como é o caso da
Multi Gourmet, empresa de refeições congeladas, da Grande Florianópolis, que participou
pela primeira vez de uma feira. “Conseguimos quebrar o paradigma de que comida
congelada é ruim e iniciamos conversas importantes para fornecer nosso produto para a
rede hoteleira do litoral norte e também para marinas”, explica o empresário Juliano Maroli.
Durante a feira também foram lançados os produtos que farão parte do Projeto
Cambusa, da Assonautica, pela Acatmar. Alguns dos produtos expostos na Vitrine
Gastronômica irão fazer parte dos produtos “made in SC” e farão parte de uma vitrine
permanente. A ideia é leválos para as principais feiras onde a Acatmar e o Governo do
Estado participarem pelo mundo. Os produtos de excelência também farão parte da
“gastronomia embarcada” aumentando assim a promoção conjunta dos produtos
catarinenses como vinho, cerveja e alimentos voltados a economia do mar.
CONCURSO INTERIOR
YACHT DESIGN E MODA
NÁUTICA – Durante a feira
da economia do mar
também foi realizada a
premiação do concurso Fimar
Interior Yacht Design e Moda
Náutica. As categorias foram
divididas em Yatch Design e
Moda Náutica, com a
participação de estudantes e
profissionais de Design de
Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.
Na categoria Interior Yacht Design – Estudantes e novos designers, o vencedor foi Anderson
Boeira Miguel, com o projeto “Iate inspirado nos automóveis esportivos Ferrari”. O
estudante é aluno do curso de Design de interiores da Univali em Balneário Camboriu.
Além do troféu, de um tablet e do certificado, o aluno também recebeu uma bolsa de estudo
no curso à distância de Interior Yacht Design feito pela Eduna na Itália em colaboração com a
Univali e reconhecimento pela Universidade do Politécnico de Milão.
Na categoria Interior Yacht Design – Novos profissionais, o vencedor foi Fabiano Pacheco
Barbieri, com o projeto “Lothbrok”. Já na categoria Moda Náutica – Novos profissionais, o
vencedor foi Yuri Peixoto Mattos, com o projeto coleção de joias. Os dois vencedores
receberam troféu, tablet e certificado.

O Fimar Interior Yacht Design e Moda Náutica foi realizado pela Univali e Eduna, com o apoio
da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), da Associação Design Industrial
da Itália (ADI), do Centro Design Catarina e da Associação Catarinense de Design
(SCdesign).
A FEIRA – A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio
do Ministério do Desenvolvimento Econômico italiano, Assonautica e o Governo de Santa
Catarina. A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o
apoio do Governo de Santa Catarina, da Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
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As empresas associadas à Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar) experimentaram um
novo modelo de participação em feiras do setor durante a Fimar 2016 – Feira Internacional da Economia
do Mar, encerrada ontem (09), em Itajaí.
A Acatmar ofereceu preços subsidiados aos participantes, proporcionando oportunidade a expositores de
diversos segmentos do setor. A negociação só foi possível por a Acatmar apoiar o evento e ajudar na
divulgação.
“Conferimos ainda mais visibilidade a todos podendo estar no mesmo espaço empresas de vários
segmentos (desde marinas, prestadores de serviço, lojistas e fabricantes de acessórios), ajudando dois
lados: tanto o evento, que teve aumento de adesão, quanto os negócios locais”, afirma Leandro “Mané”
Ferrari, presidente da entidade, completando que o objetivo é estar próximo aos compradores finais e dar
mais possibilidade de visibilidade aos associados.
Entre boas novas advindas da feira, alguns bons exemplos – a Manos Comunicação fechou acordo e irá
exportar à Itália linha de produtos em adesivos resinados e a Marina Itajaí estabeleceu parceria com a
Assonautica, associação que tem em seu portfólio mais de 26 mil empresas, e será divulgada
internacionalmente.
“Se fossem investir em mídia os gastos seriam absurdamente mais altos”, garante Ferrari. A empresa
Isotrel, que comprou a tecnologia em trapiches flutuantes de concreto na última Fimar, também
participou e já está instalando as peças no píer que recebe os transatlânticos em Porto belo, além do
novo trapiche da Ponta de Baixo, em São José.
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Em meio à crise econômica do país, empresários catarinenses aproveitaram a 2ª Feira Internacional da Economia
do Mar BrasilItália (Fimar) para ampliar mercado. Durante as Rodadas de Negócios foram realizados 364
encontros, envolvendo 28 empresas brasileiras e 30 italianas.
Os encontros superam em cinco vezes o número de
2015, que chegou a 62. Para ratificar as conversas
iniciadas, os empresários assinaram cartas de intenções
que garantem a continuidade das negociações.

Fimar 2016 abriu portas para a exportação de
produtos catarinenses. Foto : Imagem e Arte/
Divulgação

A Marina Itajaí e a Assonautica Italiana (associação nacional
para a náutica) são exemplos dessa parceria. Elas
fecharam acordo internacional para a promoção
integrada das marinas e portos relacionadas à
Assonautica. “Esse acordo consolida a Marina Itajaí como
porto de chegada de embarcações internacionais. Ou
seja, antes as embarcações que vinham de fora com
destino a Buenos Aires, por exemplo, paravam somente
no Rio de Janeiro, agora, os navegadores vão saber que
Santa Catarina também tem excelentes lugares para
recebêlos”, explica o presidente da Associação Náutica
Catarinense para o Brasil, Leandro Mané Ferrari.

A gerente de Marketing da Marina Itajaí, Raissa Melo,
destacou a importância da parceria, afirmando que o local tem infraestrutura necessária para receber
embarcações de diversos tamanhos.
Outra conquista importante para o Estado foi a assinatura da carta de intenções entre a prefeitura de Tijucas,
Governo de Santa Catarina, Governo Italiano e Acatmar, para viabilização da construção da Universidade do Mar
Federico II de Nápoles no município onde será construído o Tijucas Marine Center. “Esse é mais um resultado
concreto da Fimar, que confirma o grande trabalho de intercâmbio realizado entre Santa Catarina e a Itália”,
destaca o presidente da BrazilPlanet, Domenico Calabria. Segundo ele, a nova universidade permitirá o
desenvolvimento de todos os recursos e oportunidades relacionadas à economia do mar: produção, projetos,
formação e design.
Pesquisa Náutica
Na Fimar, a Fecomércio/SC reabriu os trabalhos da Câmara Empresarial de Turismo e anunciou a carta de aceite
da European Bolting Industry (EBI) para a produção de uma pesquisa específica para o setor náutico catarinense.
A parceria entre a Fecomércio/SC e a Acatmar junto a EBI produzirá a primeira pesquisa do setor no Brasil. O
estudo pioneiro vai levantar dados da cadeia produtiva da economia do mar envolvendo o setor de comércio,
serviços e turismo, por meio de uma metodologia reconhecida internacionalmente com intuito de avaliar a
competitividade da economia do mar no Estado.
Rodada de Negócios
As Rodadas de Negócios realizadas durante a Fimar permitiram resultados concretos aos empresários
catarinenses. O empresário Sandro Miranda, da Mano’s Comunicação Visual de Palhoça, firmou parceria com os
italianos e vai exportar adesivos em poliéster, que servem para identificar as embarcações. “Ao sentarmos para
negociar o italiano ficou tão surpreso com a qualidade e praticidade dos nossos produtos que fechou contrato na
hora”, comenta Miranda. Segundo ele, a produção dos materiais para exportação já inicia nesta semana. A
empresa Mag Work Boats solicitou o portfolio dos produtos para fazer divulgação na Itália.
Nilson Gamper, da Gamper Náutica de São Francisco do Sul, especialista na construção de embarcações, também
saiu satisfeito da rodada de negócios com os italianos. “Saímos daqui com a possibilidade real de negócios.
Estivemos com muitas empresas italianas com produtos inovadores e com qualidade inquestionável. A Itália
realmente quer ampliar mercado em Santa Catarina e no Brasil, aliandose às empresas daqui. E nós temos que

ver isso como oportunidade e não como ameaça”, destaca Gamper.
O empresário informa que até o fim deste ano colocará em funcionamento o ecommerce da empresa. “Vamos
oferecer produtos diferenciados. Nosso objetivo é representar uma das empresas italianas no Brasil para ampliar
ainda mais a qualidade dos produtos ofertados”, afirma ele, ao descrever os detalhes de acabamento e
potencialidade dos produtos da TR Inox, empresa italiana que fechou parceria com a Gamper.
Gastronomia catarinense ganha destaque
Empresários da Vitrine Gastronômica puderam mostrar seus produtos aos italianos. A empresa IBS Itália
(International Business Strategy), responsável pela prospecção de mercado para exportação, realizou encontros
individuais de negócios com 10 dos 14 expositores. Segundo os representantes da IBS, produtos catarinenses,
como a bottarga gold, a cebola caramelizada e a cachaça, têm grandes possibilidades de vender para outros
mercados.
A Fimar possibilitou a aproximação da Bottarga, de Itajaí, com a IBS. As duas empresas irão participar da Summer
Fancy Food Show, de 26 a 28 de junho em Nova Iorque, uma das principais portas de entrada para o mercado
norteamericano de alimentos, bebidas e hotelaria. “Iríamos para essa feira sozinhos na busca por novos parceiros.
Com a Fimar conhecemos a IBS, que também vai estar em Nova Iorque e vai nos apresentar para sua rede de
distribuidores”, explica o responsável pela área de exportação da Bottarga, Vinicius Zucco Porci. A Bottarga
produz ova de tainha seca salgada aos moldes da culinária italiana.
A oportunidade de negócios surgiu, ainda, entre empresários catarinenses, como é o caso da Multi
Gourmet, empresa de refeições congeladas, da Grande Florianópolis, que participou pela primeira vez de uma feira.
“Conseguimos quebrar o paradigma de que comida congelada é ruim e iniciamos conversas importantes para
fornecer nosso produto para a rede hoteleira do litoral norte e também para marinas”, explica o empresário
Juliano Maroli.
Durante a feira também foram lançados os produtos que farão parte do Projeto Cambusa, da Assonautica, pela
Acatmar. Alguns dos produtos expostos na Vitrine Gastronômica irão fazer parte dos produtos “made in SC” e
farão parte de uma vitrine permanente. A ideia é leválos para as principais feiras onde a Acatmar e o Governo do
Estado participarem pelo mundo. Os produtos de excelência também farão parte da “gastronomia embarcada”
aumentando assim a promoção conjunta dos produtos catarinenses como vinho, cerveja e alimentos voltados a
economia do mar.
Concurso interior Yacht Design e Moda Náutica
Durante a feira da economia do mar também foi realizada a premiação do concurso Fimar Interior Yacht Design e
Moda Náutica. As categorias foram divididas em Yatch Design e Moda Náutica, com a participação de estudantes e
profissionais de Design de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.
Na categoria Interior Yacht Design – Estudantes e novos designers, o vencedor foi Anderson Boeira Miguel, com o
projeto “Iate inspirado nos automóveis esportivos Ferrari”. O estudante é aluno do curso de Design de interiores
da Univali em Balneário Camboriu. Além do troféu, de um tablet e do certificado, o aluno também recebeu uma
bolsa de estudo no curso à distância de Interior Yacht Design feito pela Eduna na Itália em colaboração com a
Univali e reconhecimento pela Universidade do Politécnico de Milão.
Na categoria Interior Yacht Design – Novos profissionais, o vencedor foi Fabiano Pacheco Barbieri, com o projeto
“Lothbrok”. Já na categoria Moda Náutica – Novos profissionais, o vencedor foi Yuri Peixoto Mattos, com o
projeto coleção de joias. Os dois vencedores receberam troféu, tablet e certificado.
O Fimar Interior Yacht Design e Moda Náutica foi realizado pela Univali e Eduna, com o apoio da Associação
Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), da Associação Design Industrial da Itália (ADI), do Centro Design
Catarina e da Associação Catarinense de Design (SCdesign).
A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do Desenvolvimento
Econômico italiano, Assonautica e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada pela Brazil Planet com
organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina, da Assonáutica Italiana, Acatmar e da
Agenzia ICE.
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Rodada de negócios da Feira da Economia do Mar amplia mercado para empresários catarinenses
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Rodada de negócios da Feira da Economia
do Mar amplia mercado para empresários
catarinenses
Durante os dois dias de negociações em Ita foram
realizados 364 encontros entre brasileiros e italianos,
número cinco vezes maior do que 2015
Compartilhar

Nos dois dias da rodada de negócios da Feira Internacional
da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) foram realizados
364 encontros, envolvendo 30 empresas italianas e 28
brasileiras. O número pode ser maior se levar em
consideração os consórcios italianos que representam mais
de 100 empresários. Os encontros superam em cinco vezes o
número de 2015, que chegou a 62. Para garantir a
continuidade das negociações, empresários assinaram uma
carta de intenções.
As reuniões ocorreram nesta quinta e sextafeira em meio a
programação da Fimar, que encerra neste sábado no
Centreventos de Itajaí.
Feira da Economia do Mar reúne empresas
brasileiras e italianas em Itajaí
Para o presidente da Associação Náutica Catarinense para o
Brasil (Acatmar), Leandro ¿Mané¿ Ferrari, o resultado
mostra a credibilidade da Fimar frente às oportunidades
criadas com empresários de ambos os países.
— Os empresários estão buscando novos mercados para
incrementar seus negócios em um momento de crise
econômica pelo qual nosso país está passando — afirma.
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Nos dois dias da rodada de negócios da Feira Internacional da Economia do Mar Brasil
Itália (Fimar) foram realizados 364 encontros, envolvendo 30 empresas italianas e 28
brasileiras. O número pode ser maior se levar em consideração os consórcios italianos
que representam mais de 100 empresários. Os encontros superam em cinco vezes o
número de 2015, que chegou a 62. Para garantir a continuidade das
negociações, empresários assinaram uma carta de intenções.
As reuniões ocorreram nesta quinta e sextafeira em meio a programação da Fimar,
que encerra neste sábado no Centreventos de Itajaí.

Feira da Economia do Mar reúne empresas brasileiras e italianas em Itajaí
Para o presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro
¿Mané¿ Ferrari, o resultado mostra a credibilidade da Fimar frente às oportunidades
criadas com empresários de ambos os países.

— Os empresários estão buscando novos mercados para incrementar seus negócios em
um momento de crise econômica pelo qual nosso país está passando — afirma.
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Dagmara Spautz: Instituto europeu fará
pesquisa sobre a economia do mar de SC
Acordo foi firmado entre entidades do setor durante feira
internacional que acontece em Itajaí
Compartilhar

Nem só de rodadas de negócios se faz a Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar), em Itajaí.
Nos estandes podese encontrar queijos, vinhos, temperos – e até a brasileiríssima cachaça.Foto: Lucas Correia
/ Agencia RBS

Dagmara Spautz
dagmara.spautz@osoldiario.com.br

Uma parceria entre a Câmara Empresarial de Turismo
da Fecomercio, aAssociação Náutica Catarinense
para o Brasil (Acatmar) e a European Boating
Industry – confederação que reúne a indústria náutica
europeia – vai realizar pesquisas para mapear a economia
do mar em Santa Catarina. O acordo, firmado esta semana
em uma reunião na Feira Internacional da Economia
do Mar BrasilItália (Fimar), em Itajaí, será assinado
ainda no primeiro semestre.
Mané Ferrari, presidente da Acatmar, diz que a ideia é
aproveitar o know how da confederação para entender a
complexidade e a importância de um setor que reúne desde
a pesca até a construção de embarcações, passando pelo
comércio e serviços ligados ao mar — uma rede que, na
opinião de Ferrari, deverá surpreender pelo tamanho e
potencial ao final do levantamento.

O estudo vai apontar quais são os pontos fortes e os gaps do
mercado em Santa Catarina, e onde a economia do mar
pretende chegar. A pesquisa deverá reforçar a ideia há
muito defendida pela Acatmar, de que é necessário investir
em infraestrutura para ganhar fôlego — e aí entram as
marinas, as "meninas dos olhos" do setor .
O primeiro contato da confederação com a Acatmar ocorreu
em um encontro em Gênova, na Itália. Com sede em
Bruxelas, na Bélgica, a European Boating Industry
representa os interesses da náutica europeia e reúne 7 mil
empresas em 17 países.
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Feira internacional da Economia do Mar discute economia marítima até sábado, em Itajaí
A Fimar foi destaque no jornal SC no Ar, da RIC TV, que vai ao ar todas as manhãs para todo o
Estado. O jornal destacou o início do evento com repórter entrando ao vivo para falar sobre o
assunto.
"A Fimar – Feira Internacional da Economia do Mar ItáliaBrasil acontece de 4 e 7 de maio, no
Centreventos de Itajaí. O evento é uma oportunidade para empresas da cadeia de produtiva do
setor discutirem estratégias de negócio. Esta é o segundo ano consecutivo que Santa Catarina
recebe a Fimar. Durante a feira também serão realizadas rodadas de negócios e seminários com
enfoque na economia do mar, como a competitividade de portos turísticos, marinas, mergulho,
geração de negócios e legislação ambiental."
Segue o link para conhecimento: http://ricmais.com.br/sc/rictv-florianopolis/videos/nuwyNf7hNuI/feirainternacional-da-economia-do-mar-discute-economia-maritima-ate-sabado-em-itajai/
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Rodada de Negócios ultrapassa 150 encontros no segundo dia da Fimar
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O número é resultado do crescimento de empresas italianas participantes em comparação a
2015
O primeiro dia da Rodada de Negócios entre empresários brasileiros e italianos superou o
total de encontros realizados na 1ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar Brasil
Itália. A 2ª Fimar foi aberta oficialmente na quartafeira (4) e está sendo realizada no
Centreventos de Itajaí até o próximo sábado (7).
Nessa quintafeira (5), foram realizados 153 encontros com a participação de 27 empresas
italianas e oito brasileiras. Em 2015, foram 62 encontros com oito empresas da Itália e 19
do Brasil. “O número de empresários italianos cresceu significativamente. Eles perceberam as
oportunidades geradas na primeira edição e nos procuraram para colocar seus produtos em
destaque”, explica Bárbara Wagner, organizadora da Rodada.
Segundo ela, para esta sextafeira (6) a perspectiva de negociações está ampliada, uma vez
que o número de empresas brasileiras inscritas para o segundo dia da Rodada de Negócios é
superior a 15.
O empresário Farid Othman foi um dos que firmou parceria com os italianos na primeira
edição da Feira com a tecnologia para construção de trapiches de concreto flutuantes.
“Percebemos o quanto a tecnologia dos italianos seria importante para a expansão dos
nossos negócios e para o atendimento da demanda em nosso Estado. Já havíamos tentado a
produção de outra forma e o custo seria muito elevado, com a negociação durante a Fimar o
ganho foi para ambos os lados”, explica Othman que mais uma vez participa da Rodada de
Negócios com os italianos.
Vitrine Gastronômica
Os 10 empresários participantes da Vitrine Gastronômica também puderam mostrar seus
produtos a empresários italianos. A empresa IBS Itália (International Business Strategy),
sociedade de consultoria que oferece serviços multidisciplinares direcionados à

internacionalização de produtos, realizou encontros individuais de negócios com todos os
expositores. Segundo os representantes da IBS, produtos catarinenses, como cebola
caramelizada e a cachaça, têm grandes possibilidades de vender para outros mercados.
Seminários
O segundo dia da Fimar também foi marcado por três seminários temáticos. No primeiro,
sobre portos, o diretor-superintendente da Portonave, Osmari de Castilhos Ribas, apresentou
o cenário do setor destacando a necessidade de investimentos em infraestrutura portuária,
tanto nos portos públicos, quantos nos privados. Ele salientou ainda, a importância de
melhorias operacionais nos terminais e aumento de capacidade, além da operação de forma
ininterrupta para ter a máxima utilização dos ativos. Empresários italianos apresentam as
tecnologias já presentes em alguns portos daquele país, como a gestão de embarque de
carga/passageiros, serviços portuários e zonas de conexão, tudo por conexão wifi e
monitoramentos.
No seminário sobre mercado de cruzeiros no Brasil foi unânime a necessidade de
infraestrutura portuária específica para o embarque e desembarque de passageiros. Nesse
contexto, Santa Catarina é apontado como um dos melhores locais para atender a demanda,
uma vez que fica estrategicamente no caminho entre a região Sudeste e destinos do
Mercosul, como Buenos Aires e Montevidéu.
No último seminário do dia, sobre turismo e sustentabilidade, o deputado Gean Loureiro,
falou como presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc. Segundo ele, o
grupo vem trabalhando no intuito de facilitar as renovações de licenças operacionais,
desburocratizando o número de documentação exigida. Loureiro enfatiza que a Comissão
está buscando modernizar as leis para reduzir o tempo de espera nos licenciamentos. Para
ele, o ideal é que a emissão do documento saia em 24 horas.

Já José Carlos Bento, da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que o turismo é o segmento mais
interdisciplinar e que somente a formação de rede e agendas propositivas é capaz de fazer
com que o turismo avance de forma sustentável.
O italiano Matteo Dusconi, secretário geral da Assonautica italiana, apresentou o projeto
Cambusa e o interesse da Itália em fechar parceria com Santa Catarina para a exposição de
produtos locais em feiras realizadas naquele país.
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Feira internacional de economia do mar traz oportunidade de negócios para o Vale do Itajaí
A RBSTV Itajaí esteve na 2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar)
e produziu matéria falando da potencialidade do evento. O presidente da Acatmar, Leandro Mané
Ferrari, foi um dos entrevistados.
A matéria pode ser assistida neste link: http://g1.globo.com/sc/santacatarina/jornaldo
almoco/videos/t/blumenau/v/feira-internacional-de-economia-do-mar-traz-oportunidade-denegocios-para-o-vale-do-itajai/5008417/
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Fimar inicia em Itajaí com perspectiva de grandes negócios
Durante a abertura oficial, autoridades assinaram um manifesto que garante a continuidade dos acordos
já em andamento entre Brasil e Itália

A Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) foi aberta oficialmente na quartafeira (4),
no Centreventos em Itajaí. Ao todo participam 42 empresas brasileiras, 15 italianas e duas associações da
Itália que representam mais de 120 empresários. O objetivo do evento é viabilizar oportunidades
comerciais aos empresários de ambos os países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de
conhecimento, fazendo com que tenham mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego
e renda.
Segundo Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do Governo de Santa Catarina
para Náutica na Itália, mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia
para a economia do mar. “Santa Catarina é exemplo para o Brasil. Tem aproveitado muito bem as
oportunidades de intercâmbio com a Itália, já provou isso na edição de 2015 e vai consolidar nesta
edição. Queremos cada vez mais expandir as parcerias e vamos fazer um esforço para que todos os
países do Mercosul cheguem à Itália.”
O presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari, destacou
as possibilidades que o evento promove ao setor náutico. “Nosso setor ainda precisa se desenvolver
mais. E a Fimar quer auxiliar os empresários na expansão dos seus negócios, para que diversifiquem a
gama de produtos oferecidos e ampliem o leque de demandas. Queremos continuar fortalecendo o
comércio, indústria e serviços do nosso Estado com modelos consolidados, por isso, a parceria com os
italianos”, salientou.
Representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), o deputado Leonel Pavan,
parabenizou os empresários pela coragem em realizar o evento, mesmo em um momento de retração
econômica pelo qual passa o Brasil. O representante do governo italiano, deputado Fabio Porta, exaltou
as estreitas relações que já existem entre os dois países, desde a população italiana, até o fechamento
de importantes negócios.
Durante a abertura foi assinado um manifesto que ratifica a continuidade dos acordos já firmados e a
busca por novas parcerias entre ambos os países. O documento foi assinado pelo presidente da Frente

Parlamentar Brasil Itália, deputado Valdir Cobalchini, pelo representante do governo italiano, deputado
Fabio Porta, pelo presidente da Acatmar, Leandro Mané Ferrari, além de outras autoridades brasileiras e
italianas.
A Feira funcionará até o sábado (7), das 14h às 22h, no Centreventos. Nesta quintafeira (5), será
realizada a Rodada de Negócios, das 15h às 20h, com a participação de empresas brasileiras e italianas.
Também serão realizados três seminários temáticos que vão abordar a situação do setor portuário, o
turismo de cruzeiros e o turismo e sustentabilidade. Os visitantes ainda poderão degustar produtos locais
e regionais na Vitrine Gastronômica e ver o que a moda náutica oferece no fashion truck do Sebrae/SC.
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Durante a abertura oficial, autoridades assinaram um manifesto que garante a continuidade dos acordos já em
andamento entre Brasil e Itália
A Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) foi aberta oficialmente na quartafeira (4), no
Centreventos em Itajaí. Ao todo participam 42 empresas brasileiras, 15 italianas e duas associações da Itália que
representam mais de 120 empresários. O objetivo do evento é viabilizar oportunidades comerciais aos
empresários de ambos os países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo
com que tenham mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
Segundo Domenico Calabria,

presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do Governo de Santa Catarina para Náutica na Itália, mais uma vez
a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar. “Santa Catarina é
exemplo para o Brasil. Tem aproveitado muito bem as oportunidades de intercâmbio com a Itália, já provou isso na
edição de 2015 e vai consolidar nesta edição. Queremos cada vez mais expandir as parcerias e vamos fazer um
esforço para que todos os países do Mercosul cheguem à Itália.”
O presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari,

destacou as possibilidades que o evento promove ao setor náutico. “Nosso setor ainda precisa se desenvolver
mais. E a Fimar quer auxiliar os empresários na expansão dos seus negócios, para que diversifiquem a gama de
produtos oferecidos e ampliem o leque de demandas. Queremos continuar fortalecendo o comércio, indústria e
serviços do nosso Estado com modelos consolidados, por isso, a parceria com os italianos”, salientou.
Representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), o deputado Leonel Pavan,
parabenizou os empresários pela coragem em realizar o evento, mesmo em um momento de retração econômica
pelo qual passa o Brasil. O representante do governo italiano, deputado Fabio Porta, exaltou as estreitas relações

que já existem entre os dois países, desde a população italiana, até o fechamento de importantes negócios.
Durante a abertura foi assinado um manifesto que ratifica a continuidade dos acordos já firmados e a busca por
novas parcerias entre ambos os países. O documento foi assinado pelo presidente da Frente Parlamentar Brasil
Itália, deputado Valdir Cobalchini, pelo representante do governo italiano, deputado Fabio Porta, pelo presidente
da Acatmar, Leandro Mané Ferrari, além de outras autoridades brasileiras e italianas.
A Feira funcionará

até o sábado (7), das 14h às 22h, no Centreventos. Nesta quintafeira (5), será realizada a Rodada de Negócios,
das 15h às 20h, com a participação de empresas brasileiras e italianas. Também serão realizados três seminários
temáticos que vão abordar a situação do setor portuário, o turismo de cruzeiros e o turismo e sustentabilidade. Os
visitantes ainda poderão degustar produtos locais e regionais na Vitrine Gastronômica e ver o que a moda náutica
oferece no fashion truck do Sebrae/SC.
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View Comments
Itajaí recebe a partir desta quartafeira a segunda edição da Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar), confirmando sua posição como um dos principais polos náuticos do país.
O evento estimula a troca de conhecimentos e tecnologias entre empresas brasileiras e italianas,
além de proporcionar a geração de negócios, que neste ano deve ultrapassar os R$ 10 milhões. A
feira segue até sábado, no Centreventos.
— É uma oportunidade para as empresas catarinenses diversificarem a gama de produtos
oferecidos, entrar no mercado de exportações e sair da crise. Firmar parcerias com os italianos e
trazer novas tecnologias e produtos que gerem emprego e renda em SC — afirma o presidente da
Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Em 2015, a primeira edição da feira ocorreu em Florianópolis e neste ano migrou para Itajaí. De
acordo com Ferrari, a tradição do município em sediar grandes eventos náuticos, como a Volvo
Ocean Race e a Regata Jacques Vabre, contou pontos para que o encontro ficasse no Estado.
Além da mudança de local, essa edição aposta na diversificação dos produtos exibidos e em uma
programação mais abrangente. A ideia é que a feira seja uma vitrine do que há de melhor em
design e tecnologia para a economia do mar, indo desde a pesca industrial e esportiva, aos
negócios portuários, além do comércio e turismo.
— Nossa intenção não é trazer concorrência, mas firmar parcerias e fortalecer as empresas
catarinenses — diz.
Confirmaram presença no encontro 15 expositores italianos, representando mais de 120 empresas,
e 36 brasileiros. Entre os participantes está, inclusive, uma fabricante de trapiches de concreto
flutuante que foi criada durante a primeira edição da Fimar, através de parceria entre italianos e
brasileiros.
Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e delegado do governo de Santa Catarina
para Náutica na Itália, acredita que esse indicativo já confirma o sucesso da edição.
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Fimar inicia com perspectiva de grandes
negócios
hamilton 5 maio, 2016
A Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) foi aberta oficialmente dia 4, no
Centreventos em Itajaí. Ao todo participam 42
empresas brasileiras, 15 italianas e duas
associações da Itália que representam mais de
120 empresários. O objetivo do evento é viabilizar
oportunidades comerciais aos empresários de
ambos os países por meio de parcerias de
negócios e do intercâmbio de conhecimento,
fazendo com que tenham mais possibilidades de
expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
Segundo Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do Governo de Santa
Catarina para Náutica na Itália, mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design
e tecnologia para a economia do mar. “Santa Catarina é exemplo para o Brasil. Tem aproveitado
muito bem as oportunidades de intercâmbio com a Itália, já provou isso na edição de 2015 e vai
consolidar nesta edição. Queremos cada vez mais expandir as parcerias e vamos fazer um esforço
para que todos os países do Mercosul cheguem à Itália.”
O presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari,
destacou as possibilidades que o evento promove ao setor náutico. “Nosso setor ainda precisa se
desenvolver mais. E a Fimar quer auxiliar os empresários na expansão dos seus negócios, para
que diversifiquem a gama de produtos oferecidos e ampliem o leque de demandas. Queremos
continuar fortalecendo o comércio, indústria e serviços do nosso Estado com modelos
consolidados, por isso, a parceria com os italianos”, salientou.
Representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), o deputado Leonel
Pavan, parabenizou os empresários pela coragem em realizar o evento, mesmo em um momento
de retração econômica pelo qual passa o Brasil. O representante do governo italiano, deputado
Fabio Porta, exaltou as estreitas relações que já existem entre os dois países, desde a população
italiana, até o fechamento de importantes negócios.
Durante a abertura foi assinado um manifesto que ratifica a continuidade dos acordos já firmados e
a busca por novas parcerias entre ambos os países. O documento foi assinado pelo presidente da
Frente Parlamentar Brasil Itália, deputado Valdir Cobalchini, pelo representante do governo italiano,
deputado Fabio Porta, pelo presidente da Acatmar, Leandro Mané Ferrari, além de outras
autoridades brasileiras e italianas.
A Feira funcionará até o sábado (7), das 14h às 22h, no Centreventos. Nesta quintafeira (5), será
realizada a Rodada de Negócios, das 15h às 20h, com a participação de empresas brasileiras e
italianas. Também serão realizados três seminários temáticos que vão abordar a situação do setor
portuário, o turismo de cruzeiros e o turismo e sustentabilidade. Os visitantes ainda poderão
degustar produtos locais e regionais na Vitrine Gastronômica e ver o que a moda náutica oferece
no fashion truck do Sebrae/SC.
A programação completa pode ser acessada no site www.fimar.com.br.
Texto e imagens enviados ao SN pela jornalista Jaque Bassetto
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Itajaí sedia feira internacional da economia do mar
a Ric TV Itajaí participou da abertura da 2ª Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália
(Fimar), no dia 4 de maio em Itajaí.
"Até o dia 7 de maio, Itajaí será sede da Feita Internacional da Economia Mar BrasilItália. O evento
é resultado de acordos entre o governo italiano, governo de Santa Catarina e a Prefeitura de Itajaí.
O centreeventos já está com os expositores convidados, vitrine gastronômica e vai oferecer durante
o encontro seminários e oportunidades de negócios para quem está ligado ao mar. Uma maneira
de prosperar o turismo náutico catarinense. No ano passado essa mesma feira aconteceu em
Florianópolis. E neste ano a escolha foi por Itajaí porque o município tem características especiais
que atraíram o mercado italiano."
Segue link da matéria
http://ricmais.com.br/sc/rictv-itajai/videos/ahnTRzRnQc4/itajai-sedia-feira-internacional-daeconomia-do-mar/
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Por: Rui Bosshard / Fotos: Rui Bosshard
Durante a abertura oficial, autoridades assinaram um manifesto que garante a continuidade
dos acordos já em andamento entre Brasil e Itália
A Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) foi aberta oficialmente nessa
quartafeira (4), no Centreventos em Itajaí. Ao todo participam 42 empresas brasileiras, 15
italianas e duas associações da Itália que representam mais de 120 empresários. O objetivo
do evento é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os países por
meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo com que tenham
mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
Além da rodada de negócios, a Fimar terá exposição de produtos e acessórios voltados à
economia do mar, vitrine gastronômica, Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica,
Fashion Truck e seminários temáticos.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior
referência mundial do setor devido aos seus produtos de excelência. A tendência é que a
produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de
mais opostunidades de emprego e renda.
Segundo Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do Governo de
Santa Catarina para Náutica na Itália, mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de
melhor em design e tecnologia para a economia do mar. “Santa Catarina é exemplo para o
Brasil. Tem aproveitado muito bem as oportunidades de intercâmbio com a Itália, já provou
isso na edição de 2015 e vai consolidar nesta edição. Queremos cada vez mais expandir as
parcerias e vamos fazer um esforço para que todos os países do Mercosul cheguem à Itália.”
O presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané
Ferrari, destacou as possibilidades que o evento promove ao setor náutico. “Nosso setor
ainda precisa se desenvolver mais. E a Fimar quer auxiliar os empresários na expansão dos
seus negócios, para que diversifiquem a gama de produtos oferecidos e ampliem o leque de
demandas. Queremos continuar fortalecendo o comércio, indústria e serviços do nosso

Estado com modelos consolidados, por isso, a parceria com os italianos”, salientou.
Representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), o deputado
Leonel Pavan, parabenizou os empresários pela coragem em realizar o evento, mesmo em
um momento de retração econômica pelo qual passa o Brasil. O representante do governo
italiano, deputado Fabio Porta, exaltou as estreitas relações que já existem entre os dois
países, desde a população italiana, até o fechamento de importantes negócios.
Durante a abertura foi assinado um manifesto que ratifica a continuidade dos acordos já
firmados e a busca por novas parcerias entre ambos os países. O documento foi assinado
pelo presidente da Frente Parlamentar Brasil Itália, deputado Valdir Cobalchini, pelo
representante do governo italiano, deputado Fabio Porta, pelo presidente da Acatmar,
Leandro Mané Ferrari, além de outras autoridades brasileiras e italianas.

Domenico Calabria, no momento da assinatura do manifesto
A Feira funcionará até o sábado (7), das 14h às 22h, no Centreventos. Nesta quintafeira (5),
será realizada a Rodada de Negócios, das 15h às 20h, com a participação de empresas
brasileiras e italianas. Também serão realizados três seminários temáticos que vão abordar a
situação do setor portuário, o turismo de cruzeiros e o turismo e sustentabilidade. Os
visitantes ainda poderão degustar produtos locais e regionais na Vitrine Gastronômica e ver o
que a moda náutica oferece no fashion truck do Sebrae/SC.
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Comitiva italiana visita Porto Belo

Comitiva italiana visita Porto Belo
O grupo está no Brasil para acompanhar a Fimar (Feira Internacional da Economia do Mar Brasil
Itália)
4 de maio de 2016

Integrantes de uma comitiva empresarial italiana visitaram Porto Belo nesta terçafeira (3).
Eles foram recepcionados pelo prefeito Evaldo Guerreiro, pelo vice, Giovanni Voltolini, e pelo
presidente da Fumtur (Claudio Souza). O grupo está no Brasil para acompanhar a Fimar
(Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália), realizada em Itajaí entre os dias 4 e 7
de maio.
Porto Belo é o primeiro porto turístico regularizado no Brasil, desde 2013. E única cidade
catarinense que conseguiu retomar o crescimento das escalas de navios de cruzeiro. Por
esse motivo, o prefeito Evaldo Guerreiro é um dos convidados para participar do seminário
“O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil”, junto com o presidente da Santur (Santa
Catarina Turismo), Waldir Walendowski, a partir das 16h, desta quinta-feira, 6, na Fimar.
Essas características e a experiência de Porto Belo no mercado de cruzeiros motivaram a
visita da comitiva italiana, que busca oportunidades de investimentos na região da Costa
Verde & Mar.
Participaram do encontro, Marco Pitteli (Inter Project), Antônio Mercini (Feder Pesca),
Antônio Monge – ICE/Ita (Italian Trade Agency), Massimo Boreia (Designer Una), Domenico
Calabria (Brasil Planete), Matteo R. Dusconi (Assonautica), Carlo Capria (Conselho do
Ministério Italiano). Leandro Mane Ferraria, representando o GTT Náutico e a Acatmar,
também participou do encontro.
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Feira da Economia do Mar reúne empresas
brasileiras e italianas em Itajaí
Evento começa nesta quartafeira e vai até sábado no
Centreventos
Compartilhar

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

Maikeli Alves
maikeli.alves@osoldiario.com.br

Itajaí recebe a partir desta quartafeira a segunda edição da
Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália
(Fimar), confirmando sua posição como um dos principais
polos náuticos do país. O evento estimula a troca de
conhecimentos e tecnologias entre empresas brasileiras e
italianas, além de proporcionar a geração de negócios, que
neste ano deve ultrapassar os R$ 10 milhões. A feira segue
até sábado, no Centreventos.
— É uma oportunidade para as empresas catarinenses
diversificarem a gama de produtos oferecidos, entrar no
mercado de exportações e sair da crise. Firmar parcerias
com os italianos e trazer novas tecnologias e produtos que
gerem emprego e renda em SC — afirma o presidente da
Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar),
Leandro Mané Ferrari.

Em 2015, a primeira edição da feira ocorreu em
Florianópolis e neste ano migrou para Itajaí. De acordo com
Ferrari, a tradição do município em sediar grandes eventos
náuticos, como a Volvo Ocean Race e a Regata Jacques
Vabre, contou pontos para que o encontro ficasse no Estado.
Além da mudança de local, essa edição aposta na
diversificação dos produtos exibidos e em uma programação
mais abrangente. A ideia é que a feira seja uma vitrine do
que há de melhor em design e tecnologia para a economia
do mar, indo desde a pesca industrial e esportiva, aos
negócios portuários, além do comércio e turismo.
— Nossa intenção não é trazer concorrência, mas firmar
parcerias e fortalecer as empresas catarinenses — diz.
Confirmaram presença no encontro 15 expositores italianos,
representando mais de 120 empresas, e 36 brasileiros. Entre
os participantes está, inclusive, uma fabricante de trapiches
de concreto flutuante que foi criada durante a primeira
edição da Fimar, através de parceria entre italianos e
brasileiros.
Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e
delegado do governo de Santa Catarina para Náutica na
Itália, acredita que esse indicativo já confirma o sucesso da
edição.
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Feira da economia do mar reúne empresas brasileiras e italianas em Itajaí
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Entrevista Rádio Menina
No dia 4 de maio, o presidente da Acatmar, Leandro Mané Ferrari, concedeu entrevista para a
Rádio Menina, de Balneário Camboriú. Ele destacou o objetivo da Fimar, as perspectivas, bem
como, fez um apanhado da situação do setor náutico no país.
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Feira da Economia do Mar fortalece o setor
em Itajaí e Santa Catarina
2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália inicia nesta quartafeira
3 de maio de 2016

Foto: www.fimar.com.br
Fazer com que as empresas catarinenses agreguem mais tecnologia e novos produtos. Esse
é o propósito da 2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar),
que abre nesta quartafeira (4) no Centreventos em Itajaí. O evento internacional segue até
sábado (7) e será aberto à visitação gratuita.
O objetivo é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os países por
meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo com que as
empresas itajaienses e catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir mercado e
gerar mais emprego e renda.
Itajaí é considerada Polo Náutico do Brasil e a Itália é a maior referência mundial do setor
devido aos seus produtos de excelência. “O interesse demonstrado pelos empresários da
indústria náutica italiana em realizar a segunda edição da Feira, nos dá a certeza do sucesso
do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia
para a economia do mar, voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos,
cruzeiros e pescado, e para o setor náutico direcionado à indústria, comércio e turismo”,
declara o realizador do evento, o italiano Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
Para o secretário municipal de Turismo, Agnaldo Hilton dos Santos, a feira “atrai os
investimentos do setor náutico para nossa cidade, aumenta nosso potencial turístico e
confirma Itajaí como Polo Náutico do Brasil”. Durante os quatro dias do evento, são
esperados visitantes de diversos países e regiões do Brasil envolvidos no setor.
O evento terá exposição de produtos voltados à economia do mar, rodadas de negócios e
seminários, além do o Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica. A tendência é que a
produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de
mais oportunidades de emprego e renda.
“A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem
trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às empresas, sempre por meio
de parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a
inovação do mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e
comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente da
Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério
do Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é
realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de
Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
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Feira da economia do mar inicia nesta quarta em Itajaí
Evento visa gerar oportunidades de negócios entre empresários italianos e brasileiros
Publicado em 03/05/2016 13:45:00

Além das rodadas de negócios, feira terá exposição de produtos e acessórios voltados
para à economia do mar, vitrine gastronômica e seminários temáticos (Foto: Divulgação)

Entre os dias 4 e 7 de maio, ocorre no Centreventos de Itajaí, a 2ª Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar). Evento terá início a partir das 19h.
O evento irá reunir empresários de ambos os países e proporcionar oportunidades comerciais por meio de
negócios e troca de conhecimento.
Já confirmaram a participação 13 empresas italianas. Elas vêm em busca de parceria de negócios com os
empresários brasileiros que atuam em diversos setores da economia do mar.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência mundial do
setor devido aos seus produtos de excelência. O presidente daAssociação Náutica Catarinense para o
Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari, comenta:
“Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e
fecharam bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu
portfólio.”
Programação
Dentre as atrações destacase a Rodada de Negócios nos dias 5 e 6, das 15h às 20h. Em 2015, participaram
da Rodada oito empresas da Itália e 19 brasileiras e a estimativa de negócios para os meses seguintes foi de
R$ 7 milhões.
Para este ano, mesmo com o cenário econômico em retração, a expectativa é gerar negócios que
ultrapassem os R$ 10 milhões.
Além da Rodada de Negócios, o evento terá exposição de produtos e acessórios voltados à economia do
mar, vitrine gastronômica, Fashion Truck e seminários temáticos.
Vitrine Gastronômica Brasil e Itália
Mais de 10 empresas vão expor produtos, como queijos, geleias, bebidas, frutos do mar, entre outros, para
degustação e comercialização. A Vitrine Gastronômica Brasil/Itália também servirá de base para o projeto
Cambusa, da Assonáutica Italiana, que consiste na promoção e divulgação de produtos locais e regionais. A
entrada é gratuita.
Seminários

Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar temáticas
como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na
alimentação humana.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas AQUI.
Fashion Truck
O Fashion Truck do Sebrae/SC vai ser uma das atrações da Fimar e cinco empresas vão expor suas
produções voltadas à moda praia. A ação itinerante faz parte do projeto Moda Catarina e oportuniza o
contato mais próximo do consumidor com o produto.
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Entrevista
O Diretor de projetos da Acatmar, Ornelas, concedeu entrevista para a Rádio Menina e TV Mocinha,
de Balneário Camboriú, falando sobre a Fimar. Na entrevista foi possível falar das perspectivas e
da programação do evento.
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Entrevista Rádio Univali
No dia 3 de maio, o presidente da Acatmar, Leandro Mané Ferrari, concedeu entrevista para a
Rádio Univali. Ele ressaltou o objetivo da Fimar, as perspectivas, bem como, relatou a situação do
setor náutico no país.
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Fórum CBN
O presidente da Acatmar, Mané Ferrari, participou durante uma hora do programa Fórum CBN, um
dos principais e mais ouvidos da emissora. Além de Mané, o programa ouviu o secretário de
Estado do Turismo, Filipe Melo, e o empresário do setor náutico Farid Othman. O Fórum CBN é um
dos programas de maior audiência da emissora.
[ouça o Fórum CBN neste link) http://cbndiario.clicrbs.com.br/sc/noticia-aberta/crise-politicacomplica-desenvolvimento-do-turismo-nautico-em-sc-165485.html
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Conversas Cruzadas
O presidente da Acatmar, Mané Ferrari, participou do Programa Conversas Cruzadas da TVCOM.
Ele falou da programação da Fimar, além dos problemas e oportunidades para o setor náutico.
Além de Ferrari, participaram do programa um professor da Univali e o empresário, Farid Othman.
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Feira da Economia do Mar fortalece o setor em Itajaí e SC

Fazer com que as empresas catarinenses agreguem mais tecnologia e novos produtos. Esse é o
propósito da 2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar), que abre
nesta quartafeira (04) no Centreventos em Itajaí. O evento internacional segue até sábado (07) e
será aberto à visitação gratuita. O objetivo é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários
de ambos os países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento,
fazendo com que as empresas itajaienses e catarinenses possam ter mais possibilidades de
expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
Itajaí é considerada Polo Náutico do Brasil e a Itália é a maior referência mundial do setor devido
aos seus produtos de excelência. “O interesse demonstrado pelos empresários da indústria náutica
italiana em realizar a segunda edição da Feira, nos dá a certeza do sucesso do evento. Mais uma
vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar,
voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor
náutico direcionado à indústria, comércio e turismo", declara o realizador do evento, o italiano
Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
Para o secretário municipal de Turismo, Agnaldo Hilton dos Santos, a feira “atrai os investimentos
do setor náutico para nossa cidade, aumenta nosso potencial turístico e confirma Itajaí como Polo
Náutico do Brasil”. Durante os quatro dias do evento, são esperados visitantes de diversos países e
regiões do Brasil envolvidos no setor.
O evento terá exposição de produtos voltados à economia do mar, rodadas de negócios e
seminários, além do o Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica. A tendência é que a
produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais
oportunidades de emprego e renda. “A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria
de Turismo do Estado, vem trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às
empresas, sempre por meio de parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses
aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a
construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente
da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada
pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina,
da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
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Empresas voltadas a economia do mar têm
chance de parceria internacional
02 Maio 2016 15:33:25

A Fimar – Feira Internacional da Economia do Mar ItáliaBrasil, entre 4 e 7 de maio, no
Centreventos de Itajaí, será um ótima oportunidade para empresas da cadeia de produtiva do setor.
Com estande próprio e condições especiais, a Associação Náutica (Acatmar) mantêm seu
propósito de facilitar os caminhos para as empresas do setor. O evento reunirá expositores dos
diversos segmentos que contemplam a economia do mar (Industria, Comércio, Serviços e Turismo).
Presente em Santa Catarina pelo segundo ano consecutivo, a Fimar é consequência direta das
tratativas do Governo do Estado de Santa Catarina com representantes italianos do setor, onde a
Acatmar tem papel importante nestas negociações para fortalecer principalmente as empresas
existentes. “Nossas missões empresariais ao Salão Náutico de Gênova gerou esta aproximação.
Trata-se de um mercado atrativo tanto para os italianos, que fornecem know-how e tecnologia,
quanto para nossas empresas, que vislumbram um novo e promissor mercado”, avalia Leandro
‘Mané’ Ferrari, presidente da Acatmar, lembrando que o objetivo é alavancar o crescimento
daqueles que trabalham em SC por meio de parcerias.
Durante a feira também serão realizadas rodadas de negócios e seminários com enfoque na
economia do mar, como a competitividade de portos turísticos, marinas, mergulho, geração de
negócios e legislação ambiental. A Fimar é fruto de acordo entre o Governo da Itália, por meio do
Ministério Italiano do Desenvolvimento Econômico e Ucina, associação que representa a indústria
náutica italiana, com o Governo de Santa Catarina. Conta com o apoio da Acatmar, Grupo de
Trabalho de Turismo Náutico da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Santur, e
Prefeitura de Itajaí.
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Fimar 2016 abre nesta quinta, em Itajaí
Por: Redação | Data: 02/05/2016 18:06:00

Mantendo a tradição, a segunda edição da FIMAR – Feira Internacional da economia do
mar, continua a promoção do intercâmbio, parcerias e investimentos entre os países no
segmento da economia do mar.
A BRAZIL Planet, empresa italiana de eventos que ajuda na operacionalização do acordo
internacional entre o governo de Santa Catarina e Itália, organizou uma série de seminários
durante a FIMAR 2016 que deverão auxiliar na aceleração do desenvolvimento de todos os
setores da náutica.
A temática desde ano é: “o mar que une”, por meio da economia do Mar identifica e desenvolve
o seu real potencial, tanto na sua dimensão econômica, como na social e principalmente na
conservação ambiental. Neste contexto, os seminários da FIMAR 2016 ganham notoriedade e
relevância para ampliar a compreensão de empresas, organizações não governamentais e
governos com temas que impactam direta e indiretamente todas as cadeias produtivas que
formam a economia do mar.
Para participar da FIMAR 2016 e de seus seminários. as inscrições são gratuitas. Basta CLICAR
AQUI!
Para conhecer a programação completa, CLICAR AQUI
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Rodadas de negócios entre empresas do Brasil e da Itália será o ponto alto da Fimar
Rodadas de negócios entre empresas do Brasil e da Itália será o ponto alto da Fimar
Por: Redação | Data: 29/04/2016 15:48:00

A maratona de reuniões entre empresários brasileiros e estrangeiros ocorre
durante a 2ª edição da Fimar, que será realizada em Itajaí entre os dias 4 e 7
de maio
A 2ª Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar), que será realizada de
4 a 7 de maio no Centreventos em Itajaí, vai realizar Rodadas de Negócios entre empresas
italianas e brasileiras. O objetivo é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos
os países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo com que
tenham mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
Até o momento, 13 empresas italianas confirmaram participação. Os organizadores projetam que
na semana do evento esse número chegue a 30. Os estrangeiros virão a Santa Catarina
especialmente para rodada de negócios com empresários brasileiros que atuam em diversos
setores da economia do mar. Em relação ao Brasil, a expectativa é com a participação de 50
empresas. Em 2015, participaram da Rodada oito empresas da Itália e 19 brasileiras e a
estimativa de negócios para os meses seguintes foi de R$ 7 milhões. Para este ano, mesmo com
o cenário econômico em retração, a expectativa é gerar negócios que ultrapassem os R$ 10
milhões.
A rodada de negócios será nos dias 5 e 6 de maio, das 15h às 20h, e é indicada para diversos
setores da economia do mar, como náutico, portuário, pesqueiro e naval, seguros e até
associações empresariais e prefeituras. As empresas brasileiras que ainda não se inscreveram
podem fazêlo até o dia 29 de abril pelo endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/rodadade-negocios-italia-brasil-fimar-2016__65228.
Referência Náutica
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência
mundial do setor devido aos seus produtos de excelência. A tendência é que a produção local seja
aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de
emprego e renda.
“A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem
trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às empresas, sempre por meio de
parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do
mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos
que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente da Associação Náutica Catarinense
para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Segundo Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do Governo de Santa
Catarina para Náutica na Itália, o interesse demonstrado pelos empresários da indústria náutica
italiana em realizar a segunda edição da Feira, dá a certeza do sucesso do evento. “Mais uma vez
a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar,
voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor
náutico direcionado à indústria, comércio e turismo”, destaca.
Atrações
Além da Rodada de Negócios, o evento terá exposição de produtos e acessórios voltados à
economia do mar, vitrine gastronômica, Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica, Fashion
Truck e seminários temáticos.
Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica
Podem participar estudantes e profissionais de design das modalidades: produto, moda,
interiores e gráfico. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 1º de maio pelo e
mail concursodesignfimar@univali.br.
Vitrine Gastronômica Brasil e Itália
Valorizar as culturas brasileira e italiana por meio da gastronomia. Esse é o objetivo da Vitrine
Gastronômica realizada junto à Fimar. Mais de 10 empresas vão expor produtos, como queijos,
geleias, bebidas, frutos do mar, entre outros, para degustação e comercialização. A Vitrine
Gastronômica Brasil/Itália também servirá de base para o projeto Cambusa, da Assonáutica
Italiana, que consiste na promoção e divulgação de produtos locais e regionais. A entrada é

gratuita.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar
temáticas como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar,
além do pescado na alimentação humana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo
endereço eletrônico http://fimar.com.br/ficha-de-inscricao.
Fashion Truck
O Fashion Truck do Sebrae/SC vai ser uma das atrações da Fimar e cinco empresas vão expor
suas produções voltadas à moda praia. A ação itinerante faz parte do projeto Moda Catarina e
oportuniza o contato mais próximo do consumidor com o produto. O Fashion Truck é no formato
de um caminhão totalmente funcional e com a infraestrutura necessária para servir de showroom
móvel.
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Fimar – Concurso premia melhores ideias de produtos que tenham relação com o mar

Fimar – Concurso premia melhores ideias de
produtos que tenham relação com o mar
Author Adilson Pacheco Date 29 de abril de 2016
Comments: Deixe um comentário

A iniciativa faz parte da programação da 2ª Fimar. As inscrições são gratuitas, estão abertas até o dia 1º de
maio e não há limite de projetos por pessoa

Estão abertas as inscrições para o Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica. Podem participar
estudantes e profissionais de design das modalidades: produto, moda, interiores e gráfico. A inscrição é
gratuita e pode ser feita até o dia 1º de maio pelo email concursodesignfimar@univali.br
O concurso, que tem como tema “habitando o barco”, faz parte da programação da 2ª Feira da Economia
do Mar BrasilItália (Fimar) e objetiva documentar e relatar as propostas e soluções capazes de combinar
segurança, funcionalidade, o prazer e a beleza de habitar um barco de lazer e entretenimento. “Esse
concurso é inspirado no italiano Compasso D´Oro, um dos mais importantes prêmios do setor no mundo.
Ao trazer para o Brasil esse formato, apostamos no potencial inovador de Santa Catarina e do país.
Temos certeza que ideias excelentes serão apresentadas e viabilizadas”, destaca Domenico Calabria,
presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do Governo de Santa Catarina para Náutica na Itália.
Os participantes precisam desenvolver um projeto para um barco, motor ou vela, sem limitações de
tamanho com novas soluções, uso, espaços, novos serviços, materiais e novo vestuário. Não há limite
de projetos por pessoa, desde que eles tenham caráter inédito e que ainda não tenham sido produzidos
e comercializados. Juntamente com as propostas, devem ser fornecidos os documentos sobre a
viabilidade e industrialização de seus objetos.
A divulgação dos participantes préselecionados vai ocorrer no dia 2 de maio, já o julgamento das
propostas será no dia 4. A premiação será no dia 7 de maio, às 17h, durante a 2ª Fimar, no Centreventos,
em Itajaí. Os vencedores receberão troféus e os projetos serão documentados e publicados em revistas
nacionais e internacionais.
O concurso é realizado em parceria com Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e o Politécnico de Milão,

com o apoio da Associação Design Industrial (ADI/Milão).
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Vitrine Gastronômica valoriza produtos brasileiros
e italianos durante a Fimar
Author Adilson Pacheco Date 29 de abril de 2016
Comments: Deixe um comentário

Vitrine Gastronômica valoriza produtos brasileiros e italianos durante a FimarDe 4 a 7 de maio vai ser
realizada em Itajaí a 2ª Feira Internacional da Economia do Mar Brasil/Itália (Fimar). Durante o evento
ocorre a Vitrine Gastronômica, com a exposição de produtos como queijos, geleias, frutos do mar, entre
outros, para degustação e comercialização. A ideia é valorizar as culturas de ambos os países e apoiar o
desenvolvimento comercial entre eles.
Mais de 10 empresas vão expor produtos para degustação e comercialização, como queijos, geleias,
frutos do mar, cachaça, cerveja artesanal, entre outros
Valorizar as culturas brasileira e italiana por meio da gastronomia. Esse é o objetivo da Vitrine
Gastronômica, evento que será realizado junto à 2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar
BrasilItália (Fimar), de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí. A entrada é gratuita.
Mais de 10 empresas vão expor produtos, como queijos, geleias, bebidas, frutos do mar, entre outros,
para degustação e comercialização. “Nossa ideia é valorizar as culturas dos países e apoiar os esforços
de comercialização entre eles”, destacou a professora, nutricionista e consultora em serviços de
alimentação, Bianca Antonini.
A Vitrine Gastronômica Brasil/Itália também servirá de base para o projeto Cambusa, da Assonáutica
Italiana, que consiste na promoção e divulgação de produtos locais e regionais.
Atrações

Além da Vitrine Gastronômica, a Fimar oferece exposição de produtos voltados a economia do mar,
rodada de negócios, seminários temáticos, com inscrições gratuitas pelo endereço
http://fimar.com.br/fichadeinscricao/, e o Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica, em parceria
com a Universidade do Vale do Itajaí. As inscrições do concurso vão até o dia 1º de maio pelo email
concursodesignfimar@univali.br. Podem participar estudantes e profissionais de design das

modalidades: produto, moda, interiores e gráfico.
A Feira

A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada pela
Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina, da Ucina,
Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
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Feira Internacional da Economia do Mar em Itajaí prevê gerar R$ 10 milhões em negócios
Fomento28/04/2016 | 15h31

Feira Internacional da Economia do Mar em
Itajaí prevê gerar R$ 10 milhões em negócios
Empresas brasileiras interessadas em firmar parcerias com
italianos têm até sextafeira para se inscrever no evento
Compartilhar

Dagmara Spautz
dagmara.spautz@osoldiario.com.br

Treze empresas italianas confirmaram participação nas
rodadas de negócios da Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar), que acontece em Itajaí na semana
que vem. As empresas brasileiras interessadas em firmar
parcerias têm até sextafeira para se inscrever.
Na primeira edição da feira, em junho de 2015,
participaram oito empresas italianas e 19 brasileiras e a
estimativa de negócios para os meses seguintes foi de R$ 7
milhões. Para este ano, mesmo com o cenário econômico em
retração, a expectativa é gerar negócios que ultrapassem R$
10 milhões.
A rodada de negócios ocorre nos dias 5 e 6 de maio das 15h
às 20h, no Centreventos.
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Empresas do Brasil e da Itália projetam R$10 milhões na 2ª Fimar

Empresas do Brasil e da Itália projetam R$10 milhões na 2ª Fimar
28 de abril de 2016 às 17:40

Rodada de negócios da 2ª Fimar será nos dias 5 e 6 de maio, das 15h às 20h, e é indicada para diversos setores da economia do mar. Foto:
Divulgação
A 2ª Fimar (Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália), que será realizada na semana que vem, de 4 a 7 de maio, no Centreventos em
Itajaí, promove rodadas de negócios entre empresas italianas e brasileiras. Até esta quintafeira, dia 8, 13 empresas italianas confirmaram
participação, mas os organizadores estimam que este número chegue a 30.
O objetivo é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de
conhecimento, fazendo com que tenham mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
Os estrangeiros virão a Santa Catarina especialmente para rodada de negócios com empresários brasileiros que atuam em diversos setores da
economia do mar. Em relação ao Brasil, a expectativa é da participação de 50 empresas. Em 2015, participaram da rodada oito empresas italianas
e 19 brasileiras. A estimativa de negócios para os meses seguintes foi de R$ 7 milhões. Para este ano, mesmo com o cenário econômico em
retração, a expectativa é gerar negócios que ultrapassem os R$ 10 milhões.
A rodada de negócios será nos dias 5 e 6 de maio, das 15h às 20h, e é indicada para diversos setores da economia do mar, como náutico,
portuário, pesqueiro e naval, seguros e até associações empresariais e prefeituras. As empresas brasileiras que ainda não se inscreveram podem
fazêlo até esta sextafeira, dia 29, pelo endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/rodada-de-negocios-italia-brasil-fimar-2016__65228.
Referência náutica

Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência mundial do setor devido aos seus produtos de
excelência. A tendência é que a produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de
emprego e renda.
“A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem trabalhando para que iniciativas como esta agreguem
valor às empresas, sempre por meio de parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado
italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente
da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Segundo Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet eDelegado do Governo de Santa Catarina para Náutica na Itália, o interesse
demonstrado pelos empresários da indústria náutica italiana em realizar a segunda edição da Feira, dá a certeza do sucesso do evento. “Mais uma
vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da pesca industrial e
esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico direcionado à indústria, comércio e turismo”, destaca.
Atrações
Além da Rodada de Negócios, o evento terá exposição de produtos e acessórios voltados à economia do mar, vitrine gastronômica, Concurso
Interior Yacht Design e Moda Náutica, Fashion Truck e seminários temáticos.
Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica
Podem participar estudantes e profissionais de design das modalidades: produto, moda, interiores e gráfico. A inscrição é gratuita e pode ser feita
até o dia 1º de maio pelo email concursodesignfimar@univali.br.
Vitrine Gastronômica Brasil e Itália
Valorizar as culturas brasileira e italiana por meio da gastronomia. Esse é o objetivo da Vitrine Gastronômica realizada junto à Fimar. Mais de 10
empresas vão expor produtos, como queijos, geleias, bebidas, frutos do mar, entre outros, para degustação e comercialização. A Vitrine
Gastronômica Brasil/Itália também servirá de base para o projeto Cambusa, da Assonáutica Italiana, que consiste na promoção e divulgação de
produtos locais e regionais. A entrada é gratuita.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar temáticas como inovação, tecnologia, logística,
turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na alimentação humana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo
endereço eletrônico http://fimar.com.br/ficha-de-inscricao.
Fashion Truck
O Fashion Truck do Sebrae/SC vai ser uma das atrações da Fimar e cinco empresas vão expor suas produções voltadas à moda praia. A ação
itinerante faz parte do projeto Moda Catarina e oportuniza o contato mais próximo do consumidor com o produto. O Fashion Truck é no formato de
um caminhão totalmente funcional e com a infraestrutura necessária para servir de showroom móvel.
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Entrevista
Na quartafeira (27), o presidente da Acatmar, Mané Ferrari, concedeu entrevista para a Rádio
Band AM de Itajaí, com duração de 18 minutos. O espaço foi bastante aproveitado e de grande
importância para a divulgação da Fimar.
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Entrevista
No dia 27 de abril, o presidente da Acatmar, Mané Ferrari, fez a gravação do programa Painel
Univali, na TV Univali. Ele pontuou como surgiu a Feira e toda a programação. O espaço foi bem
aproveitado. A entrevista pode ser assistida no link https://www.youtube.com/watch?
v=sc4pg47wrNM&feature=youtu.be

Cliente:
Veículo:
Data:
Avaliação:

Fimar
Notícias Já
26/04/2016
Positiva

Fimar abre inscrições para seminários de economia do mar

Fimar abre inscrições para seminários de
economia do mar
Eventos técnicos abordarão temas como inovação, turismo e sustentabilidade da economia do
mar
26 de abril de 2016

Compartilhe no Facebook

Publique no Twitter

Com o tema “o mar que une”, a 2ª edição da
Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) tem como objetivo auxiliar na
aceleração do desenvolvimento do setor náutico.
O evento, que será realizado de 04 a 07 de maio
no Centreventos em Itajaí, contempla seis
seminários para agregar conhecimento e criar
oportunidades de interação entre os dois países.
A Feira quer viabilizar oportunidades comerciais
aos empresários do Brasil e da Itália por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de
conhecimento, fazendo com que as empresas catarinenses possam ter mais possibilidades
de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário eletrônico através do endereço
aqui. Os seminários serão realizados nos dias 05 e 06 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão
abordar assuntos como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da
economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
Segundo os organizadores, os seminários ganham notoriedade e relevância para ampliar a
compreensão de empresas, organizações não governamentais e governos com temas que
impactam direta e indiretamente todas as cadeias produtivas que formam a economia do
mar.
Confira a programação:
05/05 – QuintaFeira
Seminário 1
14h às 16h
Portos – tecnologia, logística e inovação
Seminário 2
16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Seminário 3
18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
06/05 – SextaFeira
Seminário 4
14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde

Seminário 5
16h às 18h
Inovação em Interior, Yacht Design e Moda Náutica
Seminário 6
18h às 20h
Como importar e exportar na economia do mar
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Vitrine Gastronômica valoriza produtos brasileiros e italianos durante a Fimar

Vitrine Gastronômica valoriza produtos
brasileiros e italianos durante a Fimar
26 de abril de 2016 14:400 CommentsViews: 9

Mais de 10 empresas vão expor produtos para degustação e comercialização, como queijos,
geleias, frutos do mar, cachaça, cerveja artesanal, entre outros
Valorizar as culturas brasileira e italiana por meio da gastronomia. Esse é o objetivo da Vitrine
Gastronômica, evento que será realizado junto à 2ª edição da Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar), de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí. A entrada é gratuita.
Mais de 10 empresas vão expor produtos, como queijos, geleias, bebidas, frutos do mar, entre
outros, para degustação e comercialização. “Nossa ideia é valorizar as culturas dos países e apoiar
os esforços de comercialização entre eles”, destacou a professora, nutricionista e consultora em
serviços de alimentação, Bianca Antonini.
A Vitrine Gastronômica Brasil/Itália também servirá de base para o projeto Cambusa, da
Assonáutica Italiana, que consiste na promoção e divulgação de produtos locais e regionais.
Atrações
Além da Vitrine Gastronômica, a Fimar oferece exposição de produtos voltados a economia do
mar, rodada de negócios, seminários temáticos, com inscrições gratuitas pelo
endereço http://fimar.com.br/ficha-de-inscricao/, e o Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica,
em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí. As inscrições do concurso vão até o dia 1º de
maio pelo e-mail concursodesignfimar@univali.br. Podem participar estudantes e profissionais de
design das modalidades: produto, moda, interiores e gráfico.
A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada
pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina,
da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
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Concurso premia melhores ideias de
produtos que tenham relação com o mar
A iniciativa faz parte da programação da 2ª Fimar. As inscrições são gratuitas, estão
abertas até o dia 1º de maio e não há limite de projetos por pessoa

Estão abertas as inscrições para o Concurso Interior Yacht Design e Moda Náutica. Podem
participar estudantes e profissionais de design das modalidades: produto, moda, interiores e
gráfico. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 1º de maio pelo email
concursodesignfimar@univali.br.
O concurso, que tem como tema “habitando o barco”, faz parte da programação da 2ª Feira da
Economia do Mar BrasilItália (Fimar) e objetiva documentar e relatar as propostas e soluções
capazes de combinar segurança, funcionalidade, o prazer e a beleza de habitar um barco de lazer e
entretenimento. “Esse concurso é inspirado no italiano Compasso D´Oro, um dos mais importantes
prêmios do setor no mundo. Ao trazer para o Brasil esse formato, apostamos no potencial inovador
de Santa Catarina e do país. Temos certeza que ideias excelentes serão apresentadas e
viabilizadas”, destaca Domenico Calabria, presidente da Agência BrazilPlanet e Delegado do
Governo de Santa Catarina para Náutica na Itália.
Os participantes precisam desenvolver um projeto para um barco, motor ou vela, sem limitações de
tamanho com novas soluções, uso, espaços, novos serviços, materiais e novo vestuário. Não há
limite de projetos por pessoa, desde que eles tenham caráter inédito e que ainda não tenham sido
produzidos e comercializados. Juntamente com as propostas, devem ser fornecidos os documentos
sobre a viabilidade e industrialização de seus objetos.
A divulgação dos participantes préselecionados vai ocorrer no dia 2 de maio, já o julgamento das
propostas será no dia 4. A premiação será no dia 7 de maio, às 17h, durante a 2ª Fimar, no
Centreventos, em Itajaí. Os vencedores receberão troféus e os projetos serão documentados e
publicados em revistas nacionais e internacionais.
O concurso é realizado em parceria com Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e o Politécnico de
Milão, com o apoio da Associação Design Industrial (ADI/Milão).
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Itajaí será sede da Feira Internacional da
Economia do Mar BrasilItália
Notícias
by admin - 25 de abril de 2016

Evento será realizado em maio e trata sobre questões de economia marítima e pesqueira
Em maio, o Centreventos de Itajaí recebe a Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália
(Fimar) pela primeira vez. O evento ocorre entre os dias 4 e 7 de maio, com exposição sobre
economia do mar, rodada de negócios, vitrine gastronômica BrasilItália, seminários e um concurso.
Os seminários serão gratuitos e abertos ao público, mas é necessário garantir a inscrição no site
da Fimar.
A feira é resultado de uma parceria entre o Governo Italiano, por meio de um acordo assinado com
o Ministério do Desenvolvimento Econômico, União Italiana de Estaleiros, Indústria Náutica e Afins,
Governo de Santa Catarina e prefeitura de Itajaí. O evento é realizado pela Brazil Planet, com a
colaboração de diversas associações náuticas.
Para o secretário de Turismo, Agnaldo Hilton dos Santos, a Fimar deve atrair novos olhares para
investimentos no setor náutico, o que aumenta o potencial turístico do município. A secretaria
aguarda por visitantes de diversos países e regiões do Brasil, já envolvidos no setor náutico e
pesqueiro.
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Itajaí será sede da Feira Internacional da Economia do Mar
BrasilItália
Evento será realizado em maio e trata sobre questões de economia marítima e pesqueira
Em maio, o Centreventos de Itajaí recebe a Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália
(Fimar) pela primeira vez. O evento ocorre entre os dias 4 e 7 de maio, com exposição sobre
economia do mar, rodada de negócios, vitrine gastronômica BrasilItália, seminários e um concurso.
Os seminários serão gratuitos e abertos ao público, mas é necessário garantir a inscrição no site
da Fimar.
A feira é resultado de uma parceria entre o Governo Italiano, por meio de um acordo assinado com
o Ministério do Desenvolvimento Econômico, União Italiana de Estaleiros, Indústria Náutica e Afins,
Governo de Santa Catarina e prefeitura de Itajaí. O evento é realizado pela Brazil Planet, com a
colaboração de diversas associações náuticas.
Para o secretário de Turismo, Agnaldo Hilton dos Santos, a Fimar deve atrair novos olhares para
investimentos no setor náutico, o que aumenta o potencial turístico do município. A secretaria
aguarda por visitantes de diversos países e regiões do Brasil, já envolvidos no setor náutico e
pesqueiro.
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Abertas inscrições para seminários voltados à economia do mar

Abertas inscrições para
seminários voltados à
economia do mar
Reprodução

Com o tema “o mar que une”, a 2ª edição da Feira Internacional da Economia
do Mar BrasilItália (Fimar) tem como objetivo auxiliar na aceleração do
desenvolvimento do setor náutico. O evento, que será realizado de 4 a 7 de maio no Centreventos
em Itajaí, contempla seis seminários para agregar conhecimento e criar oportunidades de interação
entre os dois países.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico. Os seminários vão ser
realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar assuntos como inovação,
tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na
alimentação humana.
Segundo os organizadores, os seminários ganham notoriedade e relevância para ampliar a
compreensão de empresas, organizações não governamentais e governos com temas que
impactam direta e indiretamente todas as cadeias produtivas que formam a economia do mar.

Programação
05/05 – QuintaFeira
Seminário 1
14h às 16h
Portos – tecnologia, logística e inovação
Seminário 2
16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Seminário 3

18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
06/05 – SextaFeira
Seminário 4
14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Seminário 5
16h às 18h
Inovação em Interior, Yacht Design e Moda Náutica
Seminário 6
18h às 20h
Como importar e exportar na economia do mar.
Sobre a Fimar
A Feira quer viabilizar oportunidades comerciais aos empresários do Brasil e da Itália por meio de
parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo com que as empresas
catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.
O evento é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada
pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina,
da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
Fonte: Fábrica de Comunicação
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Itajaí vai ser sede internacional de negócios do mar
EM MAIO

Itajaí vai ser sede internacional de negócios do mar
21/03/2016 - 05:00 - Atualizado em 21/03/2016 - 08:11
Tamanho da letra

Itajaí foi a cidade escolhida para sediar a segunda edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar).
O evento acontecerá no Centreventos da Marejada, entre 4 a 7 de maio. O objetivo da feira é reunir empresas catarinenses e
italianas do setor, promovendo novas oportunidades de negócio para ambos os países. “A Fimar é vitrine do que há de melhor
em design, tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e
pescado, e para o setor náutico direcionado à indústria, comércio e turismo”, declara o realizador do evento, o italiano
Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
A realização da Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do Desenvolvimento
Econômico italiano, Ucina e do Governo de Santa Catarina.
A feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina, da Ucina,
Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
Entre as atividades, estão exposição de produtos voltados à economia do mar, rodadas de negócios e seminários. “Em 2015,
diversas empresas catarinenses conheceram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e fecharam bons negócios,
passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta Leandro Mané Ferrari,
presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar).
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí
(Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto que tenha relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco jurados,
sendo dois italianos e três brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar temáticas como inovação,
tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
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Feira da Economia do Mar fortalece o setor
catarinense
A 2ª edição da Fimar ocorre de 4 a 7 de maio, em Itajaí
20 de março de 2016

Compartilhe no Facebook

Publique no Twitter

Fazer com que as empresas catarinenses
agreguem mais tecnologia e novos produtos.
Esse é o propósito da 2ª edição da Feira
Internacional da Economia do Mar BrasilItália
(Fimar), que ocorre de 4 a 7 de maio, no
Centreventos em Itajaí. O objetivo do evento é
viabilizar oportunidades comerciais aos
empresários de ambos os países por meio de
parcerias de negócios e do intercâmbio de
conhecimento, fazendo com que as empresas
catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e
renda.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior
referência mundial do setor devido aos seus produtos de excelência. “O interesse
demonstrado pelos empresários da indústria náutica italiana em realizar a segunda edição da
Feira, nos dá a certeza do sucesso do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do que
há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da
pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico direcionado
à indústria, comércio e turismo”, declara o realizador do evento, o italiano Domenico
Calabria, da associação Brazil Planet.
O ministro italiano Carlo Calenda afirmou que a “segunda edição vai permitir mais uma vez
que as nossas empresas do setor aproveitem as novas oportunidades neste mercado que é
o Brasil e que possam agregar produtos junto às empresas catarinenses”.
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios e
seminários. A tendência é que a produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a
cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego e renda.
“A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem
trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às empresas, sempre por meio
de parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a
inovação do mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e
comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente da
Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a
Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto que
tenha relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco jurados, sendo dois italianos e
três brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.
A FEIRA – A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio
do Ministério do Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina.

A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do
Governo de Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
SEMINÁRIOS – Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e
20h. Eles vão abordar temáticas como inovação, tecnologia, logística, turismo e
sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
Quinta-feira (5/5) – Seminário 1 – 14h às 16h Portos – tecnologia, logística e inovação
Quinta-feira (5/5) – Seminário 2 – 16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Quinta-feira (5/5) – Seminário 3 – 18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
Sexta-feira (6/5) – Seminário 4 – 14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Sexta-feira (6/5) – Seminário 5 – 16h às 18h
Alimentação na Economia do Mar
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A 2ª edição da Fimar ocorre de 4 a 7 de maio, em Itajaí
20 de março de 2016

Fazer com que as empresas catarinenses agreguem
mais tecnologia e novos produtos. Esse é o propósito
da 2ª edição da Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar), que ocorre de 4 a 7 de maio,
no Centreventos em Itajaí. O objetivo do evento é
viabilizar oportunidades comerciais aos empresários
de ambos os países por meio de parcerias de
negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo
com que as empresas catarinenses possam ter mais
possibilidades de expandir mercado e gerar mais
emprego e renda.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo
náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência
mundial do setor devido aos seus produtos de excelência. “O interesse demonstrado pelos
empresários da indústria náutica italiana em realizar a segunda edição da Feira, nos dá a certeza
do sucesso do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e
tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos,
cruzeiros e pescado, e para o setor náutico direcionado à indústria, comércio e turismo”, declara o
realizador do evento, o italiano Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
O ministro italiano Carlo Calenda afirmou que a “segunda edição vai permitir mais uma vez que as
nossas empresas do setor aproveitem as novas oportunidades neste mercado que é o Brasil e que
possam agregar produtos junto às empresas catarinenses”.
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios e
seminários. A tendência é que a produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia
produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego e renda.
“A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem
trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às empresas, sempre por meio de
parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do
mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos
que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente da Associação Náutica Catarinense
para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a
Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto que tenha
relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco jurados, sendo dois italianos e três
brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.
A FEIRA – A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina.
A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo
de Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
SEMINÁRIOS – Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles
vão abordar temáticas como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da
economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
Quinta-feira (5/5) – Seminário 1 – 14h às 16h Portos – tecnologia, logística e inovação
Quinta-feira (5/5) – Seminário 2 – 16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Quinta-feira (5/5) – Seminário 3 – 18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar

Sexta-feira (6/5) – Seminário 4 – 14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Sexta-feira (6/5) – Seminário 5 – 16h às 18h
Alimentação na Economia do Mar
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Itajaí – Feira da Economia do Mar fortalece o setor catarinense acontece de4 a 7 de maio

o setor catarinense acontece de4 a 7 de maio
AUTHOR Adilson Pacheco DATE 17 de março de 2016

COMMENTS: Deixe um comentário

Santa Catarina vai receber pelo segundo ano consecutivo a Feira da Economia do Mar BrasilItália. A Fimar ocorre de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí.
O objetivo do evento é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os
países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo com
que as empresas catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir mercado e gerar
mais emprego e renda

*Jaque Bassetto,Florianópolis
Fábrica de Comunicação
Post:17/3/016-14:09

Fazer com que as empresas catarinenses agreguem mais tecnologia e novos produtos. Esse é o
propósito da 2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar), que ocorre
de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí. O objetivo do evento é viabilizar oportunidades
comerciais aos empresários de ambos os países por meio de parcerias de negócios e do
intercâmbio de conhecimento, fazendo com que as empresas catarinenses possam ter mais
possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e renda.

Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil,
e a Itália é a maior referência mundial do setor devido aos seus produtos de excelência. “O
interesse demonstrado pelos empresários da indústria náutica italiana em realizar a segunda
edição da Feira, nos dá a certeza do sucesso do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do

que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da
pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico direcionado à
indústria, comércio e turismo”, declara o realizador do evento, o italiano Domenico Calabria, da
associação Brazil Planet.
O ministro italiano Carlo Calenda afirmou que a “segunda edição vai permitir mais uma vez que as
nossas empresas do setor aproveitem as novas oportunidades neste mercado que é o Brasil e
que possam agregar produtos junto às empresas catarinenses”.
Exposição
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios e
seminários. A tendência é que a produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia
produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego e renda. “A Acatmar, frente ao Grupo
de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem trabalhando para que iniciativas
como esta agreguem valor às empresas, sempre por meio de parcerias. Na primeira edição,
empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e fecharam
bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu
portfólio”, comenta o presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar),
Leandro Mané Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a
Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto que tenha
relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco jurados, sendo dois italianos e três
brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.
A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada pela
Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina, da
Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar
temáticas como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar,
além do pescado na alimentação humana.

Programação

Quinta-feira (5/5) – Seminário 1
14h às 16h
Portos – tecnologia, logística e inovação
Quintafeira (5/5) – Seminário 2
16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Quintafeira (5/5) – Seminário 3
18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar

Sexta-feira (6/5) – Seminário 4
14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Sextafeira (6/5) – Seminário 5
16h às 18h
Alimentação na Economia do Mar
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Feira reúne produtos voltados para a economia do mar
Feira da Economia do Mar terá participação de empresários brasileiros e italianos
Publicado em 17/03/2016 06:00:00

Evento, realizado em Itajaí, deve viabilizar oportunidades comerciais por meio de negócios
e do intercâmbio de conhecimento (Foto: Divulgação)

A 2ª edição da Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar) será realizada entre os dias
4 e 7 de maio, no Centreventos de Itajaí.
A Feira irá reunir empresários de ambos os países e viabilizar oportunidades comerciais por meio de
negócios e do intercâmbio de conhecimento.
Santa Catarina já é considerado o primeiro pólo náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência mundial do
setor, devido aos seus produtos de excelência. O realizador do evento, Domenico Calabria, da associação
Brazil Planet, ressalta o interesse dos empresários em realizar esta segunda edição:
“Mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar,
voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico
direcionado à indústria, comércio e turismo".
Evento
A Fimar terá exposição de produtos voltados para a economia do mar, rodadas de negócios e seminários.
O presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari,
explica que a iniciativa fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego e renda:
“Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e
fecharam bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu
portfólio”.
Durante a feira será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a
Universidade do Vale do Itajaí (Univali).
A melhor ideia de produto que tenha relação com o mar será conhecido e premiado durante o evento. O
trabalho será avaliado por cinco jurados, sendo dois italianos e três brasileiros.
A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina.
A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa
Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
Seminários
Os seminários serão realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles irão abordar temas
como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na
alimentação humana.

Confira a programação completa AQUI.
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Feira da Economia do Mar fortalece o setor catarinense
hamilton 16 março, 2016

Fazer com que as empresas catarinenses agreguem mais tecnologia e novos produtos. Esse é o propósito da 2ª edição da
Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar), que ocorre de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí. O objetivo
do evento é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os países por meio de parcerias de negócios e
do intercâmbio de conhecimento, fazendo com que as empresas catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir
mercado e gerar mais emprego e renda.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência mundial do setor devido aos
seus produtos de excelência. “O interesse demonstrado pelos empresários da indústria náutica italiana em realizar a
segunda edição da Feira, nos dá a certeza do sucesso do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em
design e tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e
pescado, e para o setor náutico direcionado à indústria, comércio e turismo”, declara o realizador do evento, o italiano
Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
O ministro italiano Carlo Calenda afirmou que a “segunda edição vai permitir mais uma vez que as nossas empresas do setor
aproveitem as novas oportunidades neste mercado que é o Brasil e que possam agregar produtos junto às empresas
catarinenses”.
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios e seminários. A tendência é que a
produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego
e renda. “A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem trabalhando para que
iniciativas como esta agreguem valor às empresas, sempre por meio de parcerias. Na primeira edição, empresas
catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e
comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o presidente da Associação Náutica Catarinense
para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí
(Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto que tenha relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco
jurados, sendo dois italianos e três brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.
A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do Desenvolvimento Econômico
italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o
apoio do Governo de Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar temáticas como inovação,
tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
Quintafeira (5/5) – Seminário 1
14h às 16h
Portos – tecnologia, logística e inovação
Quintafeira (5/5) – Seminário 2
16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Quintafeira (5/5) – Seminário 3
18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
Sextafeira (6/5) – Seminário 4

14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Sextafeira (6/5) – Seminário 5
16h às 18h
Alimentação na Economia do Mar
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Feira da Economia do Mar fortalece o setor catarinense
A 2ª edição da Fimar ocorre de 4 a 7 de maio, em Itajaí

Vale do ItajaíSC, 16 de março de 2016

Fazer com que as empresas catarinenses agreguem mais tecnologia e novos produtos. Esse é o propósito da 2ª edição da Feira
Internacional da Economia do Mar BrasilItália (Fimar), que ocorre de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí. O objetivo do
evento é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de
conhecimento, fazendo com que as empresas catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir mercado e gerar mais emprego e
renda.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior referência mundial do setor devido aos seus
produtos de excelência. "O interesse demonstrado pelos empresários da indústria náutica italiana em realizar a segunda edição da Feira,
nos dá a certeza do sucesso do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do que há de melhor em design e tecnologia para a
economia do mar, voltados para setores da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico
direcionado à indústria, comércio e turismo", declara o realizador do evento, o italiano Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
O ministro italiano Carlo Calenda afirmou que a "segunda edição vai permitir mais uma vez que as nossas empresas do setor aproveitem
as novas oportunidades neste mercado que é o Brasil e que
possam agregar produtos junto às empresas catarinenses".
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios e seminários. A tendência é que a produção local
seja aperfeiçoada, já que a Fimar fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego e renda. "A Acatmar, frente
ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado, vem trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às
empresas, sempre por meio de parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a tecnologia e a inovação do mercado
italiano e fecharam bons negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio", comenta o
presidente da Associação Náutica Catarinensepara o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D'Oro, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali).
Será selecionada a melhor ideia de produto que tenha relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco jurados, sendo dois italianos
e três brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.

A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do Desenvolvimento Econômico italiano,
Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do Governo de
Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.

Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar temáticas como inovação, tecnologia,
logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
Quinta-feira (5/5) – Seminário 1
14h às 16h
Portos – tecnologia, logística e inovação
Quinta-feira (5/5) – Seminário 2
16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil

Quinta-feira (5/5) – Seminário 3
18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
Sexta-feira (6/5) – Seminário 4
14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Sexta-feira (6/5) – Seminário 5
16h às 18h
Alimentação na Economia do Mar
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Itajaí (SC) – Fazer com que as empresas catarinenses agreguem mais tecnologia e
novos produtos. Esse é o propósito da 2ª edição da Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar), que ocorre de 4 a 7 de maio, no Centreventos em Itajaí.
O objetivo do evento é viabilizar oportunidades comerciais aos empresários de ambos os
países por meio de parcerias de negócios e do intercâmbio de conhecimento, fazendo
com que as empresas catarinenses possam ter mais possibilidades de expandir mercado
e gerar mais emprego e renda.
Santa Catarina já é considerado o primeiro polo náutico do Brasil, e a Itália é a maior
referência mundial do setor devido aos seus produtos de excelência. “O interesse
demonstrado pelos empresários da indústria náutica italiana em realizar a segunda edição
da Feira, nos dá a certeza do sucesso do evento. Mais uma vez a Fimar será a vitrine do
que há de melhor em design e tecnologia para a economia do mar, voltados para setores
da pesca industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico
direcionado à indústria, comércio e turismo”, declara o realizador do evento, o italiano
Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
O ministro italiano Carlo Calenda afirmou que a “segunda edição vai permitir mais uma vez
que as nossas empresas do setor aproveitem as novas oportunidades neste mercado
que é o Brasil e que possam agregar produtos junto às empresas catarinenses”.
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios
e seminários. A tendência é que a produção local seja aperfeiçoada, já que a Fimar
fomenta a cadeia produtiva e a geração de mais oportunidades de emprego e renda.

“A Acatmar, frente ao Grupo de Trabalho Náutico da Secretaria de Turismo do Estado,
vem trabalhando para que iniciativas como esta agreguem valor às empresas, sempre
por meio de parcerias. Na primeira edição, empresas catarinenses aproveitaram a
tecnologia e a inovação do mercado italiano e fecharam bons negócios, passando a
construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o
presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané

Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria
com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto
que tenha relação com o mar. O trabalho será avaliado por cinco jurados, sendo dois
italianos e três brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado durante o evento.
A Feira
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A
Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da Projecta Eventos e o apoio do
Governo de Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia ICE.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão
abordar temáticas como inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da
economia do mar, além do pescado na alimentação humana.
Quinta-feira (5)
14h às 16h – Portos – tecnologia, logística e inovação
16h às 18h | O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
18h às 20h | Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
Sexta-feira (6)
14h às 16h | O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e
Benefícios para a Saúde.
16h às 18h | Alimentação na Economia do Mar
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Itajaí recebe a 2ª edição da Fimar em maio

Itajaí recebe a 2ª edição da Fimar em maio
15 de março de 2016 às 14:47

Após a primeira edição em Florianópolis no ano passado, a Feira Internacional da Economia do Mar BrasilItália
(Fimar), será realizada no Centreventos em Itajaí, entre 4 a 7 de maio. O objetivo do evento é reunir empresas
catarinenses e italianas do setor, promovendo novas oportunidades de negócio para ambos os países. “A Fimar
é vitrine do que há de melhor em design, tecnologia para a economia do mar, voltados para setores da pesca
industrial e esportiva, portos, cruzeiros e pescado, e para o setor náutico direcionado à indústria, comércio e
turismo”, declara o realizador do evento, o italiano Domenico Calabria, da associação Brazil Planet.
A Fimar é o resultado dos acordos assinados entre o governo italiano, por meio do Ministério do Desenvolvimento
Econômico italiano, Ucina e o Governo de Santa Catarina. A Feira é realizada pela Brazil Planet com organização da
Projecta Eventos e o apoio do Governo de Santa Catarina, da Ucina, Assonáutica Italiana, Acatmar e da Agenzia
ICE.
O evento terá exposição de produtos voltados a economia do mar, rodadas de negócios e seminários. “Em 2015,
diversas empresas catarinenses conheceram a tecnologia e a inovação do mercado italiano e fecharam bons
negócios, passando a construir e comercializar aqui, produtos que não possuíam em seu portfólio”, comenta o
presidente da Associação Náutica Catarinense para o Brasil (Acatmar), Leandro Mané Ferrari.
Junto à feira, será realizado o primeiro Concurso Compasso Verde D’Oro, em parceria com a Universidade do Vale
do Itajaí (Univali). Será selecionada a melhor ideia de produto que tenha relação com o mar. O trabalho
será avaliado por cinco jurados, sendo dois italianos e três brasileiros. O ganhador será conhecido e premiado
durante o evento.
Seminários
Os seminários vão ser realizados nos dias 5 e 6 de maio, entre às 14h e 20h. Eles vão abordar temáticas como
inovação, tecnologia, logística, turismo e sustentabilidade da economia do mar, além do pescado na alimentação
humana.
Quintafeira (5/5) – Seminário 1
14h às 16h
Portos – tecnologia, logística e inovação
Quintafeira (5/5) – Seminário 2
16h às 18h
O futuro do mercado de cruzeiros no Brasil
Quintafeira (5/5) – Seminário 3
18h às 20h
Turismo e Sustentabilidade da Economia do Mar
Sextafeira (6/5) – Seminário 4
14h às 16h
O Pescado na Alimentação Humana: Segurança, Qualidade e Benefícios para a Saúde.
Sextafeira (6/5) – Seminário 5
16h às 18h
Alimentação na Economia do Mar

Cliente:
Veículo:
Espaço:
Data:
Página:
Avaliação:

Fimar
Notícias do Dia (Florianópolis)
Notícias do Dia
09/03/2016
27
Positiva

Intercâmbio náutico

Cliente:
Veículo:
Data:
Página:
Avaliação:

Fimar
Diário Catarinense
22/02/2016
18
Positiva

Feira Náutica em Itajaí

Cliente:
Veículo:
Data:
Avaliação:

Fimar
Blog Guarda-sol
22/02/2016
Positiva

Itajaí sedia feira náutica em maio
Itajaí sedia feira náutica em maio
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22 de fevereiro de 2016
Em torno de 35 empresários italianos do setor náutico estarão em Itajaí, de 4 a 7 de maio, para a 2ª edição da Feira Internacional da Economia do
Mar BrasilItália (Fimar), que ocorre no Centreventos. O evento foi confirmado na cidade na quintafeira passada.
O objetivo da feira é criar oportunidades comerciais aos empresários catarinenses por meio de parcerias com os italianos, além de promover
exposições, seminários e rodadas de negócios.
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Faltam 79 dias – Itajaí recebe em maio a Feira Internacional da Economia do Mar – FIMAR

Faltam 79 dias – Itajaí recebe em maio a
Feira Internacional da Economia do Mar –
FIMAR
AUTHOR Adilson Pacheco DATE 15 de fevereiro de 2016

COMMENTS: Deixe um comentário

FIMAR é uma Feira Internacional especializada na promoção e apoio ao desenvolvimento da
Economia do Mar BrasilItália.

Edição – Adilson Pacheco
adilsonpachecoredacao@gmail.com
Fonte – Fimar

A segunda edição será realizada no Complexo Náutico de Itajaí, no Centreventos,
no período de 04 a 07 de maio de 2016, no mesmo local onde já ocorre a Volvo
Ocean Race.
Superando a concorrência de outros países envolvidos neste mercado, consolidase, no Brasil, a
Feira Internacional da Economia do Mar. Acontece em Santa Catarina, pois o evento FIMAR é o
resultado de acordos assinados entre o Governo italiano, através do Ministério do
Desenvolvimento Econômico (MISE), União italiana de estaleiros, Indústria Náutica e Afins
(UCINA), e do Governo do Estado de Santa Catarina, com o apoio do GTT NÁUTICO SC , grupo
formado por Prefeituras em conjunto com o Governo de Santa Catarina.
O evento é realizado pela Brazil Planet e organizado pela Projecta Eventos, com a colaboração da
Associação Nacional da Náutica (ASSONAUTICA) e da Associação Náutica Catarinense para o Brasil

(Acatmar). A participação italiana será coordenada pela Agência ICE, órgão para
internacionalização das empresas italianas, que será um ponto de hospitalidade e de informação
aos operadores e visitantes do evento, valorizando o importante papel ocupado pela Itália no
cenário mundial.
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Itajaí recebe em maio a Feira Internacional da Economia do Mar.
Já nos primeiros dias de 2016 às duas maiores fabricas de iates da cidade a Azimut Yachts
e Fibrafort anunciavam a comercialização de iates no mercado americano e australiano.
E para fechar, a construção civil inova com a construção de um edifício com 17 andares,
com piscina em cada andar e até compra de espaço na marina para quem tiver barcos.
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A cidade de Itajaí está vivendo o seu grande momento no setor náutico. Em um ano que a
cidade, polo náutico do Brasil, não recebe nenhuma regata internacional começa a ver os
resultados que o setor propicia para a população e empresários na geração de emprego e renda.
O Centreventos situado na Vila da Regata ao lado da Marina Itajaí – recebe no período de 4 a 7 de
maio – a FIMAR – Feira Internacional da Economia do Mar
Superando a concorrência de outros países envolvidos neste mercado, consolidase, no Brasil, a
Feira Internacional da Economia do Mar.
Acontece em Santa Catarina,

pois o evento FIMAR é o resultado de acordos assinados entre o Governo italiano, através do

Ministério do Desenvolvimento Econômico (MISE), União italiana de estaleiros, Indústria Náutica e
Afins (UCINA), e do Governo do Estado de Santa Catarina, com o apoio do GTT NÁUTICO SC ,
grupo formado por Prefeituras em conjunto com o Governo de Santa Catarina.
O evento é realizado pela Brazil Planet e organizado pela Projecta Eventos, com a colaboração da
Associação Nacional da Náutica (ASSONAUTICA) e da Associação Náutica Catarinense para o Brasil
(Acatmar). A participação italiana será coordenada pela Agência ICE, órgão para
internacionalização das empresas italianas, que será um ponto de hospitalidade e de informação
aos operadores e visitantes do evento, valorizando o importante papel ocupado pela Itália no
cenário mundial.
Posição no mercado

O estado de Santa Catarina se encontra em uma posição privilegiada no Mercosul, entre os dois
maiores polos industriais do continente: São Paulo e Buenos Aires. Em particular, Santa Catarina,
além dos seus 25 estaleiros ativos, é a região brasileira com o maior número de portos
distribuídos ao longo dos seus 500 quilômetros de costa; Santa Catarina, possui cinco portos
modernos (São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba, Navegantes e Itapoá), dentre os 37 presentes
no Brasil.

Marina Itajaí

A região central da cidade ganha um novo ponto turístico e os proprietários de embarcações um
ponto para deixar seus iates, com a inauguração da primeira marina pública, administrada pelo
iniciativa privada. Com um investimento na ordem de R$ 35 milhões – já tem locado 30 vagas em
menos de três meses de sua inauguração ocorrida em novembro durante a 12º Edição da Regata
Francesa Transat Jacques Vabre. Seu restaurante e sua estrutura já é um novo point
gastronômico e lazer da cidade.

Atraído pela nova economia

voltada para mar, a incorporadora AMDG inova com um grande lançamento, o Infinità Residenza.
O projeto de 17 andares se mistura com a deslumbrante paisagem da Baía Afonso Wippel e a
Mata Atlântica, com vista para a maior e melhor marina do Brasil, a Marina Itajaí. Após um longo
processo de pesquisas nos mais refinados hotéis e empreendimentos 6 estrelas do mundo, como
o Armani Hotel – Burj Khalifa, em Dubai, e observando o design dos iates italianos, o empresário
Fabrício Bellini concebeu o Infinità Residenza para ser mais do que um residencial, mas sim uma
nova referência em luxo e sofisticação. Só para ter uma ideia, o projeto possui em cada uma de
suas sacadas uma piscina com borda infinita de onde os moradores poderão observar seus
barcos na Marina Itajaí. Os futuros proprietários do Infinità Residenza ganharão da Blue Heaven
uma vaga na Marina Itajaí para barcos de até 40 pés. Além disso, as garagens serão decoradas e
contarão com ponto de recarga para carros elétricos. Para quem achou pouco, o condomínio
ainda vai disponibilizar uma BMW i3, elétrica, para uso compartilhado entre seus moradores.
Cada unidade esta por volta de 3 milhões de reais.

O setor da construção naval,

a cidade tem a Azimut Yachts que é uma marca do Grupo italiano Azimut|Benetti com matriz em
Avigliana, Itália, reconhecido como o maior produtor de iates de luxo do mundo. O estaleiro foi
aberto em 2010 e ocupa uma área de 16 mil m² no bairro Cordeiros, e vem obtendo um sucesso
cada vez mais expressivo com novidades ao mercado náutico ano a ano. Atualmente a fábrica
conta com produção de iates de luxo de 42, 50, 56, 60, 70 e 83 pés.
A produção local de iates de luxo da Azimut Yachts – já chega em outros países do continente
americano, desde junho de 2015, a Azimut do Brasil iniciou o processo de expansão internacional.
Além da Colômbia e dos Estados Unidos, também já exportou outros de seus modelos, de 42 a
70 pés, para o Paraguai e Uruguai e, neste ano, pretende reforçar e abrir novos mercados,
especialmente na América Latina.
Em pouco mais de 6 meses, a unidade de produção brasileira da marca já comercializou mais de
14 iates de luxo ao mercado internacional. Os negócios correspondem a cerca de 30 % da
produção anual. Com a exportação dos iates fabricados no Brasil, a meta é quase dobrar a

produção até 2017.
Já a – brasileira Fibraforte,

com matriz em Itajaí, esta presente em 42 países, e tendo o mercado estrangeiro como um
grande aliado. A Fibrafort atingiu a meta de exportação prevista para 2015 ainda no primeiro
trimestre daquele ano, quando conquistou 145% do planejado. A empresa já nos primeiros dias
de 2016 – expande a atuação para a Austrália. O ingresso no mercado australiano é feito com a
comercialização de 23 embarcações de 13 modelos diferenciados, incluindo a F400 Gran Coupé,
embarcação da linha Yacht que é referência internacional em desempenho na categoria. As
transações foram realizadas com concessionária de Brisbane, que já se tornou um dos
importantes dealers para o estaleiro catarinense. “Esta é mais uma porta que se abre para os
nossos objetivos de expansão mundial”, afirma o presidente e fundador da Fibrafort, Márcio
Ferreira.

