
-Promover a criação de associações

estratégicas entre empresas brasileiras e

costar-riquenhas, procurando melhorar a

escala de produção e competitividade,

abertura de novos mercados e negócios

bilaterais.

-Incentivar a prospecção de novos negócios de

importação e exportação, no mercado da

Costa Rica.

-Revitalizar a promoção das relações

comerciais, tecnológicas e culturais entre o

Estado de Santa Catarina/Brasil com Costa

Rica. 

SETORES
PRIORITÁRIOS PARA
PARTICIPAR NESTA
MISSÃO EMPRESARIAL

informática e automação;
tecnologias de comunicação e

suporte de serviços; metalúrgico;
máquinas e equipamentos

industriais e agrícolas,
equipamentos elétricos e

produtos de pvc
 

PORQUE
COSTA RICA?

OBJETIVOS

Situado no coração do Continente Americano,

com saída para os Oceanos Atlântico e

Pacífico, se constitui num país estratégico para

distribuir produtos e serviços nos mercados dos

demais países do Continente. Encontra-se em

pleno processo de transformação industrial:

criou um modelo de exportação, desenveu um

dos melhores sistemas de zonas francas, com

incentivos para investimentos industriais, de

serviços e de turismo.
Possui também um bom polo de indústrias de

produção de equipamentos (microprocessadores,

circuitos integrados, placas de microprocessadores

com dispositivos de dissipação de calor, etc.) e

softwares, dando um grande impulso no uso de

novas tecnologias de comunicação e automação.

Costa Rica é um país com
um ambiente favorável aos
negócios, pois possui uma
situação política e social
estável, segurança jurídica
e uma economia em
constante expansão. 



48-999443581 rolandohcoto@gmail.com

INFORMAÇÕES

- Boletos aéreos Florianópolis-São Paulo-

Panamá-Costa Rica-Panamá-São Paulo-

Florianópolis: US$1.053,00**

Açoriana Turismo/Florianópolis (Jane

Balbinotti, Fone 48- 32513939). Contato:

roselma@acoriana.com.br.

Custos
DA VIAGEM:

COSTA RICA

7º MISSÃO
EMPRESARIAL

BRASILEIRA EM
VISITA A 

Consulado da Costa Rica. Av Rio Branco, 387. 5º
andar. Centro. Florianópolis/SC. Cep 88015-200 

PROMOÇÃO

CONSULADO HONORÁRIO DA COSTA RICA EM

SANTA CATARINA

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS

TECNOLÓGICAS  -ACATE.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES

EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA –FACISC.

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BLUMENAU –

ACIB

APOIO
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina –

FIESC.

Governo do Estado de Santa Catarina.

Embaixada da Costa Rica no Brasil.

Ministério das Relações Exteriores e Culto da Costa Rica.

Ministério de Comércio Exterior/PROCOMER/Costa Rica.

Embaixada do Brasil em Costa Rica.

Coalizão de Iniciativas de Desenvolvimento –

CINDE/Costa Rica.

Câmara de Representantes de Casas Estrangeiras/Costa

Rica

*05 noites de hotel/café da manhã;

*deslocamentos aeroporto-hotel-aeroporto;

*deslocamentos para atividades do grupo;

*seminário, visita zona franca.

*rodada de negócios e encontro empresarial.

**sujeito a alteração (05 vezes no cartão).

EMPRESA
OPERADORA:

De 15/04/2022 a 30/05/2022. Consulado da
Costa Rica. Avenida Rio Branco, 387. 5º andar.
Centro. Florianópolis. SC. CEP 88015-201. Fone

48- 999443581. E-mail: rolandohcoto@gmail.com
 

INSCRIÇÕES:

- Pacote terrestre na Costa Rica: US$1.050,00

habitação individual ou US$925,00 habitação

dupla (pagamento à vista). Incluí:

25 A 30 DE JUNHO DE 2022

mailto:roselma@acoriana.com.br
mailto:rolandohcoto@gmail.com

