A volta do Rio Boat Show
Marcando a retomada do turismo no Rio,
a 23ª edição do Boat Show promete grandes
lançamentos e atrações para todos os gostos

A

pós a paralisação por dois anos por conta da
pandemia, o Rio Boat Show volta com tudo e
chega em sua 23ª edição consolidado como o
mais importante salão náutico outdoor da América
Latina, marcando a retomada dos eventos e do turismo
no Estado do Rio de Janeiro. Serão nove dias reunindo
os mais importantes fabricantes, distribuidores e
revendedores do setor náutico na Marina da Glória.
Com barcos na água e no seco e a encantadora vista da
Baía de Guanabara, os visitantes contarão com diversas
atrações, como o único desfile noturno de barcos do
Brasil, que transformará a bonita baía da marina em
uma espécie de passarela náutica, com as mais belas
embarcações desfilando para o público.
Um dos mais bonitos salões náuticos do mundo, o
Rio Boat Show terá, mais uma vez, estandes inteiros
flutuantes, com visual bem original. Abrigada na Marina
da Glória, um dos cartões-postais do Brasil, o Rio Boat
Show proporcionará aos visitantes conhecer, testar
e comprar um barco. Os reais interessados em um ou
mais modelos de barcos agendar uma avaliação na
água. Afinal, poder comparar as opções na prática é um
grande negócio, antes mesmo de você fechar o seu.

O MAPA DOS
EXPOSITORES
De 2 a 10 de abril, A Marina da Glória
será palco de um show de novidades em
um ambiente cheio de glamour

UMA VARIEDADE DE
TIPOS, TAMANHOS
E MARCAS DE BARCOS

SCHAEFER 770
Pela primeira no Rio Boat Show, a
Schaefer 770 é um quase iate bonito
e elegante, com 23,56 metros de
comprimento, para quem procura
inovação e modernidade. Seu grande
diferencial são as duas plataformas
laterais simétricas que se abrem para
ampliar generosamente as áreas de
convivência sobre o mar.

INACE 90
O estaleiro Inace Yachts, por meio da
Yacht Collection, apresentará o iate 90
Explorer. Todo feito de aço e alumínio,
o luxuoso barco oferece 450 m² de
área social, tem 7,15 metros de boca,
30 metros de comprimento e promete
encantar o público com seus três
conveses, muita robustez e elegância.

AZIMUT 27 METRI
Um dos maiores e mais modernos
iates feitos no Brasil, o iate Azimut 27
Metri fará sua estreia em um salão
náutico no Brasil. Ao todo, o barco
tem incríveis 350 m² de área e nada
menos que cinco suítes. Na Europa,
também ficou conhecido como o iate
do português Cristiano Ronaldo, astro
do futebol mundial.

ATLANTIS 51
Desde 2021, uma nova linha de barcos
faz parte do portfólio da Azimut: a
Atlantis, com lanchas de 34 e 51 pés.
No Rio, os fãs marca poderão conhecer
a nova Atlantis 51, de conceito open,
pensada para quem prioriza os
passeios ao ar livre, embora também
tenha uma excelente cabine, com uma
suíte refinada e dois camarotes.

NHD 370 HT
A NHD 370 HT é a nova estrela da
NHD Boats, estaleiro com destaque no
mercado, com suas lanchas de cascos
robustos, alta qualidade e excelente
navegabilidade. A nova lancha se
destaque pelas duas aberturas laterais
do casco, que deixam a popa com uma
área útil de nada menos que 16 m².

SESSA F48
Uma das novidades mais aguardadas
do Rio Boat Show, a Sessa F48,
fabricada pelo estaleiro Intech Boating,
chega repleta de surpresas. Além de
um grande flybridge, com 20 m2 de
área, terá um salão com amplas janelas
laterais, que iluminam e integram o
interior com a natureza, uma gostosa
cozinha e muito mais. Imperdível.

TRITON 37 FLYER
Com design esportivo e casco robusto,
a Triton Flyer 37 inaugura uma nova
coleção da Triton Yachts: a Flyer, que
traz como diferencial uma grande
plataforma lateral (a boreste) que,
quando aberta, aumenta a área de
lazer, formando com a plataforma de
popa um verdadeiro beach club.

SCHAEFER 450
Em comemoração aos 30 anos de
atividade, a Schaefer Yachts apresenta
a lancha Schaefer 450. Com enorme
flybridge, a nova 450 impõe um novo
padrão de classe e requinte na faixa de
45 pés, a começar pela suíte máster, à
meia-nau, que recebeu o mesmo nível
de tratamento dos modelos maiores
da marca.

NX 500 INVICTUS
Esta nova (e bonita) lancha de 50 pés é
o primeiro modelo da linha de grande
porte da NX Boats, que promete mais
novidades nos próximos anos. Para
fabricar a lancha — disponível nas
versões HT e Fly com até três suítes
— a NX Boats ampliou sua área fabril.
A NX 500 seguirá as linhas de design
marcantes do estaleiro.

VENTURA 400 HT
O estaleiro Ventura Experience, uma
das maiores referências no mercado
brasileiro, com milhares de lanchas na
água, apresentará a nova versão de sua
V400 HT, lancha com design italiano,
toques refinados e pernoite para cinco
pessoas, em dois camarotes, além da
indispensável plataforma de popa com
móvel gourmet.

EVOLVE 400 HT
Sempre inovando, o estaleiro
catarinense Evolve Boats apresentará
a nova Evolve 400 HT, de 12,41 m de
comprimento, que traz, entre seus
destaques, o fechamento completo do
salão, a possibilidade de usar motores
de popa e o conforto de suítes — algo
raro em lanchas deste porte.

CORAL 50 FLY
Com a tradição de mais 30 anos
de atividade, estaleiro carioca
Lanchas Coral apresentará sua maior
embarcação, batizada de 50 Fly. Terá
15,24 m de comprimento, 4,05 de
boca, duas suítes e um camarote para
hóspedes, além de acomodação para
marinheiro na popa, aumentando a
privacidade a bordo.

SOLARA PONTOON
O estaleiro Solara, especializado em
lanchas de fibra, lançará uma nova
versão do seu pontoon boat (com
casco de alumínio). O modelo, de 30,8
pés e três metros de largura, receberá
placas solares para armazenar
energia — suficiente para alimentar
equipamentos eletrônicos a bordo.

VICTORY 398
Maior lancha do estaleiro Victory
Yachts — especializado em barcos de
passeio e pesca esportiva —, a nova
Victory 398 chega para ocupar lugar
de destaque no mercado de lanchas
de pesca. Tem cerca de 40 pés, cabine
com banheiro fechado, aceita até
quatro motores de popa e pode levar
até 18 pessoas durante o dia.

REAL 350 SD
O estaleiro Real Powerboats, dirigido
pelo engenheiro Paulo Thadeu, não
para de criar boas novidades, como a
Real 350 Special Deck, feita para quem
busca uma lancha cabinada com
motores de popa, e ao mesmo tempo
não abre mão de ficar pertinho do mar
em uma plataforma de popa espaçosa.

MESTRA 240
Topo de linha da Mestra Boats, que
tem sede em Pederneiras, no interior
de São Paulo, a Mestra 240 é própria
para passeios diurnos em águas
abrigadas, como represas, rios e faixas
de mar. Tem proa aberta, seu cockpit
acomoda até oito pessoas, tem bom
desempenho e padrão de construção.

FISHING 390 SOLARIUM
Adorada por muitos amantes da pesca
esportiva, a Fishing levará para o Boat
Show sua 390 Solarium, lancha de
11,85 m de comprimento própria para
passeios e pescarias, porque oferece
todos os atributos para boas fisgadas
e conforto para passeios tradicionais,
porque tem cabine com cama de casal
e banheiro.

ARMATTI 390 COUPÉ
Em atividade desde 2016, a catarinense
Armatti Yachts tem em seu portfólio
11 modelos de lanchas, de 30 a 52
pés. A 390 Sport Coupé tem design
mais esportivo, além de hardtop com
teto solar. Seu layout segue a linha
tradicional, com espaço gourmet na
popa, solário da proa e cabine com
cozinha e banheiro.

TORPEDO T800
Com alta qualidade e design italiano, o
inflável Torpedo T800, um semirrígido
com console central (com banheiro
embutido) e propulsão de popa ou
de centro-rabeta, tem 8 metros de
comprimento por 3 m de boca. É
feito pela Torpedo Marine, no Paraná,
por empresários que têm paixão por
inovações e pelo mar.

SEA-DOO RXT-X 300
Um dos modelos mais badalados da
linha de cruzeiro esportiva da BRP, o
RXT-X 300 é um jet de desempenho
nato, junto com o RXP-X. Seu motor
(um Rotax 1630 ACE) não esconde essa
característica. São 300 hp de potência,
envoltos num pacote de tecnologia
e design muito especiais, que
empolgam só de olhar ele na carreta.

GRANDES
NOVIDADES DA VELA

EXCESS 12
Estreia da nova marca de catamarãs a
vela da Beneteau no Brasil, o Excess 12
tem proposta de um barco moderno
e com mais desempenho do que
os catarmarãs tradicionais. São dois
postos de comando na popa (um
em cada casco) e opção com três ou
quatro camarotes com cama de casal
(sendo dois banheiros).

OCEANIS 51
Fabricado pela Beneteau e importado
ao Brasil pela Aloha Náutica, o novo
Oceanis 51.1 é um elegante veleiro
de cruzeiro, com convés estiloso
e eficiente. Promete facilidade de
manobrar, oferece uma cabine
especial para curtir, tanto em
navegação quanto ancorado, e tem
mais de 700 opções de personalização.

LAGOON 46
Importado para o Brasil pelo Grupo
Sailing, o Lagoon 46 faz parte da nova
geração de catamarãs da marca. Com
linhas elegantes, boa luminosidade
e espaços interligados e generosos,
este modelo conta amplo cockpit
de popa e um flybridge polivalente
numa mistura de espaços para
manobras e relaxamento.

JEANNEAU 440
Este veleiro francês de 44 pés conta
com facilidades a bordo e instalações
confortáveis, tanto para o proprietário
quanto para os hóspedes. Na área do
cockpit, uma mesa dobrável oferece
espaço aconchegante com uma área
de jantar e uma geladeira portátil
escondida no móvel.

MOTORES
PODEROSAS MÁQUINAS E
SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO

VOLVO PENTA

O novo sistema de atracação Assisted Docking
da Volvo Penta visa compensar algumas forças
de elementos externos e permitir navegação
mais precisa em áreas estreitas. Combinando
automação com controle, promete facilidade
para navegantes experientes e iniciantes,
com sistema que ajuda a manter o curso
pretendido pelo capitão, que deve estar
sempre ao leme e no controle da embarcação.

MERCURY
Criado para estabelecer um novo padrão de
alta performance, este motor de 4 tempos
V-8 DE 4,6 litros é impulsionado por um
exclusivo Mercury Racing Supercharger,
com 450 hp de potência e 119 kg mais
leve que o concorrente mais próximo. O
supercharger é refrigerado à água para
reduzir a temperatura da carga de admissão
e aumentar sua potência.

MWM
A MWM, fabricante de motores e geradores,
apresenta a sua nova linha de propulsão e
geração de energia marítima para embarcações
de lazer e trabalho. São propulsores de 4.8 e 7.2
litros, de 4 e 6 cilindros, painéis de controle e
sistemas de navegação com design inovador e
funcionalidades de última geração. Além de sua
linha própria de produtos, a MWM complementa
seu portfólio com motores marítimos MAN, de
730 a 2 000 hp, e grupos geradores marítimos
Northern Lights, de 5 a 192 kW.

Viva a experiência de
navegar no barco que
pretende comprar

O

Rio Boat Show permite aos interessados
em um ou mais barcos agendar com os
expositores uma avaliação na água. O
que equivale a não só “namorar” o sonho, mas
vivê-lo para valer! É uma ajuda e tanto para você
chegar a uma decisão, principalmente se estiver
em dúvida. Ter uma experiência nessa hora
faz toda a diferença. Afinal, poder comparar as
opções na prática é um grande negócio, antes
mesmo de você fechar o seu.

Atendimento original
em elegantes estandes
flutuantes

A

ssim como os maiores salões náuticos
do mundo, o salão do Rio terá, mais
uma vez, estandes inteiros de flutuantes
na Marina da Glória. E um detalhe: sem que a
megaestrutura obstrua a livre passagem dos
barcos dos clientes da marina. Para isso, entre os
estandes dos expositores, haverá uma passarela
móvel, que abrirá e fechará com a ajuda de um
motor de popa, liberando a entrada e saída
dos barcos e permitindo o livre trânsito dos
visitantes do salão.

Tradicional
desfile noturno de
grandes barcos

J

á virou tradição do Rio Boat Show o mais
bonito desfile noturno de barcos do Brasil. O
evento, que acontece em uma das gostosas
noites do salão, transforma a já bonita baía da
Marina da Glória em uma espécie de passarela
náutica, com as mais belas embarcações
desfilando para o público. É imperdível.
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MOTIVOS PARA VISITAR O RIO
BOAT SHOW E SAIR DE LÁ COM
O BARCO DOS SEUS SONHOS

TEM TEMPO DE SOBRA
PARA VER E VOLTAR
Não tenha pressa. Você
terá tempo de sobra
para ver e entrar nos
barcos que lhe interessar
comprar. Se tiver dúvida
sobre a melhor compra,
volte no dia seguinte.
São nove dias de muitas
novidades, para você ver,
anotar, fotografar, filmar,
decidir e comprar.

CONVERSA COM
OUTROS DONOS DE
BARCOS
Muitos visitantes
aproveitam o salão para
conversar com outros
proprietários e saber se
estão satisfeitos com
seus barcos, o que é um
estímulo a mais para
você pensar em comprar
um igual.

ENCONTRA UMA
VARIEDADE DE TIPOS
DE BARCOS
Além de conferir a
tendência do nosso
mercado, o boat show é
um desfile de tipos de
barcos: jets, lanchas de
proa aberta e fechada,
grandes cabinadas
com ou sem flybridge,
com hard top, veleiros,
catamarãs, infláveis e
iates ficam à disposição
para quem quiser visitar,
comparar e perguntar.

COMPARA, LADO A
LADO, O MODELO
DESEJADO
Para avaliar os prós e
contras de cada barco,
nada mais prático do que
avaliar, na hora, um ao
lado do outro. Podendo
comparar, o comprador
só tem a ganhar.

NEGOCIA SEU BARCO
COMO PARTE DE
PAGAMENTO
A maioria dos estaleiros
costuma oferecer um “plano
de fidelidade” a seus clientes.
Ou seja, na compra de um
barco novo maior do mesmo
fabricante, o seu antigo
não só entra no negócio
como parte de pagamento
como também recebe uma
avaliação acima do mercado
regular de usados. Um
negócio também vantajoso
para os fabricantes, porque
mantêm seus clientes.

APROVEITE
PROMOÇÕES E
PARCELAMENTOS
ESPECIAIS
Muitos expositores criam
ofertas e condições
especiais de pagamento.
Quase sempre oferecem
boas reduções nos preços
à vista e parcelamentos
diretamente com eles
próprios. Ou, no mínimo,
pacotes de equipamentos
opcionais já embutidos
no preço, o que, na ponta
do lápis, pode ser até
melhor do que um simples
desconto no preço final.

TUDO PARA VOCÊ
E O SEU BARCO
Além de muitas
embarcações, quem visitar
o Rio Boat Show terá a
oportunidade de conferir
produtos para os barcos
e também para você.
Isso porque diferentes
marcas de equipamentos e
acessórios estarão reunidas
no Rio Boat Show. Você
poderá comprar vários itens
que vão tornar sua vida a
bordo (e mesmo fora dela)
ainda mais prazerosa.

Ambiente
confortável para
a família inteira

S

e você procura um barco para usar com
a família, nada mais coerente do que
levá-la junto para escolher o modelo. Por
isso, o Rio Boat Show é o primeiro passo para
fazer quem você mais gosta também gostar da
ideia de ter um barco. Um gostoso passeio que
poderá virar um ótimo negócio.

PARA APROVEITAR O MELHOR DO
RIO BOAT SHOW 2022

BARCOS À MOSTRA DE DIA E DE NOITE
O CENÁRIO SEDUTOR DA BAÍA DE GUANABARA
ESPAÇO DOS DESEJOS COM ARTIGOS DE LUXO
A NOITE AGRADÁVEL VISTA DA MARINA DA GLÓRIA
O ÚNICO DESFILE DE BARCOS DO BRASIL
O MAIOR ENCONTRO DE GRANDES BARCOS DO BRASIL
BARCOS DE TODOS OS TIPOS E TAMANHOS
ESPAÇO GOURMET E SUA VARIEDADE GASTRONÔMICA
ATRAÇÕES AQUÁTICAS NOTURNAS NA MARINA DA GLÓRIA

BARCOS E MUITO MAIS!
O Rio Boat Show 2022 terá uma série de lançamentos
em acessórios, equipamentos e serviços náuticos

ADEMICON
Administradora
independente
de consórcios de
imóveis e veículos.
Com 30 anos no
mercado, atua ainda
no segmento de
serviços, contando
com unidades
espalhadas por todo
o país.
ALMARE
Tem uma linha
completa de
produtos flutuantes
feitos de EVA,
composta de
tapetes, cadeiras
flutuantes,
espreguiçadeiras,
macarrões,
sandálias,
coletes, pranchas
e outras peças.
BOATLUX
Desde 2012 no
mercado de
compartilhamento
de lanchas e jets,
promove e gerencia
a compra de
embarcações de
lazer, e administra
cotas de grupos que
variam entre 4 e 10
cotistas.

ECOMAC
Empresa de engenharia
com mais de 25
anos de experiência,
oferece soluções
customizadas para
tratamentos de água,
com dessalinizadores
de água, bombas e
instrumentos.
INOVALEDS
Oferece soluções
náuticas em iluminação,
com produtos em LED,
100% nacional, de 27 e
54 Watts de potência,
com acionamento por
controle remoto.
KAPAZI
Atua no mercado de
revestimentos de
pisos náuticos, tapetes
e acessórios para
embarcações. Tem
projetos inovadores e
personalizados.
KELSON’S
Especialista em
revestimentos para
estofamentos náuticos,
com tecido de alta
tecnologia, com ações
antibacterianas, maior
facilidade na limpeza
e maior resistência
e durabilidade para
áreas externas.

BARCOS E MUITO MAIS!
O Rio Boat Show 2022 terá uma série de lançamentos
em acessórios, equipamentos e serviços náuticos

MARINE
EXPRESS
Representante das
principais marcas
fornecedoras de
produtos náuticos
para embarcações
de esporte, lazer e
comerciais, como
os eletrônicos
Raymarine e
estabilizador
Seakeeper.
MS AUDIO
Desenvolve
equipamentos
de sistema de
áudio com os
mais modernos e
avançados recursos
de engenharia
acústica tanto para
uso domiciliar
quando para
esportes aquáticos.
SD BRASIL
Oferece soluções de
internet e telefone
via satélite para
todos os tipos de
barcos. Usa as
mais avançadas
redes de satélites
do mundo, que
prometem conexão
em qualquer ponto
do mar.

VOKAN
Seguradora náutica
que oferece proteções
sob medida contra
incidentes e acidentes
que possam ocorrer
com embarcações,
tripulação ou terceiros.
WENDY FROTA
YACHT DESIGN
Especialista em
reformas e decoração
de barcos de todos os
tamanhos com atuação
em todo o Brasil.
ZIGMO
No mercado há
mais de 25 anos, é
especializada em
anodos de zinco,
alumínio e magnésio,
além de atuar
na produção de
terminais de bateria
para o segmento
náutico.
ZIMARINE
Especialista em teca,
oferece opções para
o interior e exterior
de barcos. Também
tem uma linha de
acessórios, como
bancadas gourmet,
e produto especiais
para limpeza de teca.
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