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O UK Trade & Investment (UKTI) é o departamento do Governo Britânico responsável 
por apoiar empresas do Reino Unido no comércio internacional e empresas 
estrangeiras que procuram estabelecer-se e expandir-se no Reino Unido.

O UKTI reconhece a importância do setor de indústrias marítimas e tem uma equipe 
dedicada a apoiar as empresas do Reino Unido na realização de negócios neste 
competitivo ramo.  Ele também ajuda empresas do setor náutico e construção 
naval no exterior a identificar potenciais fornecedores / parceiros no Reino 
Unido, fornecendo mais informações sobre a capacidade e expertise britânico 
no setor. A indústria marítima britânica tem especialidade em todas as áreas 
da cadeia de suprimentos de equipamentos. O elevado nível de especialização 
e qualificação do Reino Unido incluem desde desenvolvimento de designs para 
iates e pequenas embarcações, até o desenvolvimento de equipamentos como 
motores e propulsores para grandes navios. 
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A indústria náutica brasileira 
cresceu e consolidou-se 
consideravelmente na última 
década. Vale destacar o crescimento 
exponencial na venda de pequenas 
lanchas e veleiros. E por outro lado, a 
ampliação do setor para embarcações 
de maior porte como consequência 
da substituição de veleiros e iates 
antigos por barcos maiores, tendência 
que atraiu diversos fabricantes 
estrangeiros para o mercado 
brasileiro. Assim, a chegada destas 
empresas ao Brasil desenvolveu uma 
competição pautada pelo aumento da 
sofisticação, eficiência de produção e 
utilização de tecnologia embarcada 
nos projetos de novos veleiros e iates.
Neste sentido, o Reino Unido pode 

Alex Ellis
Embaixador Britânico do Brasil

contribuir consideravelmente para 
o desenvolvimento da indústria 
náutica brasileira. A tradição 
britânica no segmento remonta ao 
século XVII, com a primeira corrida 
de iates no Rio Tâmisa em 1662; 
posteriormente, com a criação do 
primeiro iate clube em 1775, até 
os dias de hoje com regatas como 
a Clipper Round the World Yacht 
Race, inciada em 1996. Essa história 
fomentou o desenvolvimento de 
uma  indústria especializada e 
inovadora, tanto na fabricação de 
embarcações como no fornecimento 
de equipamentos e serviços de alta 
qualidade e confiabilidade.
A experiência desenvolvida no 
Reino Unido, associada ao talento 

e à competência local, tem sido o 
diferencial competitivo de muitas 
parcerias internacionais com 
objetivo de servir à indústria náutica. 
Apresentamos aqui uma pequena 
amostra de empresas privadas que 
atuam nesta área com grande sucesso.
Esperamos que este guia seja útil 
para os estaleiros brasileiros, que 

participam neste mercado cada dia 
mais competitivo e global; e que 
promova a construção de parcerias 
bem sucedidas, contribuindo para 
uma transformação positiva da 
indústria náutica brasileira. Estamos 
prontos para trabalhar em conjunto.





horizontes precisam ser globais, a 
fim de aproveitarmos oportunidades 
de comércio em mercados em 
desenvolvimento e crescimento. 
Desse modo, abordagens inovadoras 
são requeridas para se tornar um 
agente mais competitivo.
Estamos orgulhosos de trabalhar 
com os parceiros de origem britânica 
e com o governo britânico através 
do escritório do Primeiro-Ministro 
para entregar uma campanha de 
marketing internacional potente 
e efetiva junto ao veleiro GREAT 
Britain, na atual edição da Clipper 
Round the World Yatch Race.

Sir Robin Knox-Johnston
Fundador e Presidente
Clipper Ventures Plc
www.clipperroundtheworld.com 

Ao longo dos séculos, os oceanos 
sempre tiveram um relevante papel 
na geração de rotas de comércio, 
inspirando mercadores, viajantes e 
pesquisa cultural. 
A Clipper Race, inicialmente, seguiu 
as rotas de comércio tradicionais 
navegadas pelas primeiras 
embarcações do tipo clipper. Hoje, 
nossos modernos iates de regata 
– e não mais navios – não somente 
auxiliam o desenvolvimento de 
oportunidades globais de negócio, 
mas também servem como vitrine 
para a indústria marítima britânica.
Prosperamos em um mercado 
internacional altamente compe-
titivo. Muitos dos componentes 
cruciais e de equipamentos espe-
cializados do novo modelo da frota 
da Clipper Race têm origem no 
Reino Unido, onde há uma relevante 
herança em expertise marítima. 
No atual ambiente econômico, nossos 

GREAT Britain
a nação do comércio marítimo





A indústria marítima britânica tem 
uma reputação baseada em três 
pilares: bom design, inovação e 
qualidade. Isto fica evidente nos 
barcos que produzimos, estando 
incluído nestes barcos está uma 
extensa gama de equipamentos 
britânicos, nos quais estes três 
princípios também são válidos. Esta 
é a razão pela qual os equipamentos 
marítimos britânicos são desejados, 
até cobiçados, pelo mundo.
Os mercados de exportação 
permanecem cruciais para a in-
dústria marítima britânica, ainda 
mais considerando os desafios 
do corrente cenário econômico. 
Atualmente a indústria de la-
zer e esporte, super iates e in-

dústria marítima para pequenas 
embarcações comerciais possui 
uma receita de aproximadamente 
R$ 10,5 bilhões, sendo 40% desta 
receita proveniente de exportações. 
Este percentual tem crescido na 
indústria marítima britânica, com o 
apoio da British Marine Federation, 
devido às significantes incursões 
aos mercados emergentes como 
China, Rússia e Brasil.
Esta brochura fornece uma idéia 
da razão pela qual a indústria 
marítima britânica, mergulhada 
como está numa herança marítima 
rica que data dos anos 1600, 
criou sua reputação inigualável 
em qualidade, e porque seus 
produtos são tão respeitados pelo 

mundo. Fabricantes de barcos e 
equipamentos britânicos continuam 
a romper fronteiras. Seja num novo 
super iate, uma proposta de um iate, 
uma peça essencial para velejar 
ou ferragens para um convés, as 
empresas nestas páginas possuem 
uma coisa em comum: elas são 
inspirados por uma simples doutrina 
– qualidade, design e inovação 
são essenciais para a entrega de 
excelência.

TOM CHANT - 
Gerente de Desenv. Internacional
tchant@britishmarine.co..uk
Tel. +44 1784 223 642
www.britishmarine.co.uk

British Marine Federation
Marine House, Thorpe Lea Road, Egham,
Surrey, Reino Unido, TW20 8BF
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A B. Hepworth é um fabricante de limpadores de janelas fornecedor 
de sistemas especificamente desenvolvidos para o setor de indústrias 
marítimas e ferroviário. A Hepworth Marine é especializada em sistemas 
pendulares e pantográficos para pequenas embarcações, iates e super 
iates. A Wynn Marine oferece limpadores para grandes navios, navios 
de cruzeiros e embarcações militares e de uso offshore. Os sistemas 
requerem uma mínima manutenção, e sobressalentes estão disponíveis 
pelo mundo todo.

A Coast Graphics é uma das empresas especializadas em artes gráficas 
para esportes a motor e marítimos que mais cresce no mundo. Desde 
capas para barcos, marcas de patrocínio e grafismo para velas a soluções 
completas para eventos e locais, nos orgulhamos em ter a expertise 
para completar quaisquer projetos. O resultado de nosso trabalho para 
a Clipper 13-14 agora é visível para todos, uma deslumbrante frota de 12 
barcos com a impressão digital do logo da campanha GREAT.

B. Hepworth and Co Ltd 
4 Merse Road, North Moons Moat, 
Redditch, Reino Unido, B98 9HL

BERT THIJSSEN - Diretor de Vendas
bert@b-hepworth.com

Tel. +44 1527 612 43

Coast Graphics Ltd 
Hamble Court Business Park, Hamble Lane, Hamble
Southampton, Hampshire, Reino Unido, SO31 4QJ

DAN SANDERS - Diretor de Vendas
sales@coast-graphics.co.uk

www.b-hepworth.com  www.coast-graphics.co.uk 
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A Cobham SATCOM desenvolve, fabrica, vende e dá suporte a 
equipamentos de comunicação de rádio e satélite para uso marítimo e 
offshore sob as consagradas e respeitadas marcas SAILOR e Sea Tel. A 
reconhecida qualidade, confiabilidade e inovação demonstradas através 
dos portfólios da SAILOR e da Sea Tel combinadas a uma rede mundial de 
instalações de serviços assegura que a Cobham SATCOM possa atender 
aos requisitos de comunicação de qualquer embarcação ou frota, 
independente de tamanho ou lugar.

A Cummins Onan, unidade de negócios da  Cummins Power Generation, 
oferece soluções confiáveis, qualquer que seja sua necessidade 
de energia. A bordo de uma embarcação de lazer ou de um grande 
cargueiro, uma falha na geração de energia pode ser alarmante, cara e 
até perigosa. A Cummins Onan oferece aos seus clientes mais de 70 anos
de experiência em aplicações marítimas, a linha de grupos geradores
a diesel da Cummins Onan varia de 5 a 99 kW. Com a marca Cummins, 
o cliente tem a tranquilidade de poder contar com uma extensa rede 
mundial de suporte técnico, capacitada para atender 24 horas.

Cobham SATCOM 
Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 2° andar
Botafogo - 22250-040 Rio de Janeiro, RJ – Brasil

JESÚS V. ALEGRÍA DÁVILA - Vendas & Desenvolvimento de Negócios 
América Latina – Sistemas terrestres e marítimos
jesus.alegria@cobham.com 

Tel. +55 21 2546 9806 / +55 21 9899 6154

Cummins Brasil Ltda 
Rua Jati, 310
07180-900 Guarulhos, SP – Brasil. 

JOSÉ LUIZ MARTIN - Gerente de Vendas - jose.l.martin@cummins.com  

Tel. +55 11 2186 4510 / Cel. +55 11 9 9340 5631
RITA GUIMARÃES - Chefe de Segmento - rita.guimaraes@cummins.com   

Tel. +55 11 2186 4259 / Cel. +55 11 9 7605 5458

www.cobham.com/SATCOM www.cummins.com.br
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seaPro Sailing Performance, um sistema de navegação e cartas 
náuticas avançado da Euronav, está instalado em cada um dos 12 iates 
competindo na Clipper Race. Nosso software de corrida foi desenvolvido 
em paralelo aos produtos comerciais que são encontrados em diversos 
ambientes de trabalho como a proteção de plataformas, navegação 
comercial, monitoramento AIS, exploração submarina não-tripulada e 
aplicações navais. A Euronav também fornece uma cobertura mundial 
de paradas AVCS comerciais para uso profissional.

Garmin é pautada pelos princípios da inovação, conveniência, 
desempenho, valor e serviço. Com 35 escritórios em todo o mundo e líder 
mundial no fornecimento de equipamentos para navegação, a Garmin 
está empenhada em desenvolver produtos de qualidade superior para 
o setor automotivo, aviação, indústrias marítimas, ao ar livre e fitness. 
A Garmin desenvolve e fabrica uma vasta gama de produtos eletrônicos 
marítimos, como plotadores, radares, sonares, sondas de pesca, VHF, 
piloto automático e sensores.

Euronav Ltd
25 The Slipway, Port Solent, 
Portsmouth, Reino Unido, PO6 4TR 

JAMIE BOUGHTON - Gerente de Vendas e Marketing
jamieb@euronav.co.uk  

Tel. +44 2392 988 806

Garmin Europe 
Liberty House, Bulls Copse Road, Hounsdown Business Park
Southampton, Reino Unido, SO40 9LR

NIGEL CRAINE -EMEA OEM Gerente de Vendas
nigel.craine@garmin.com 

Garmin Brasil
ALEXANDRE ABREU - Gerente de Desenvolvimento de Negócios
alexandre.abreu@garmin.com

www.euronav.co.uk www.garmin.com
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A Gul foi pioneira em aparato esportivo e desenvolvimento de 
equipamentos e permanece como a maior empresa britânica em 
esportes aquáticos. Desde 1967, nossa filosofia é produzir os melhores 
vestuários possíveis e auxiliar esportistas em todos níveis. Somos 
orgulhosos parceiros dos times dinamarqueses, canadenses e irlandeses 
de vela e fomos patrocinadores honorários do time britânico olímpico 
de vela nas Olimpíadas de Pequim. Nossa equipe é a chave de nossa 
marca e possui um papel importante como embaixadores da companhia.

A Gurit auxilia fabricantes de barcos com foco em eficiência, super 
iates com design único, embarcações comerciais e militares que 
exigem construção robusta, porém de baixo peso, bem como corridas 
de iate que procuram desempenho de ponta, com suas soluções em 
compósitos. A Gurit combina fabricação e fornecimento de produtos 
inovadores, duráveis, produtos de compósitos líderes da indústria 
com incomparável conhecimento técnico e uma gama de serviços que 
propriciam a obtenção do melhor dos materiais e tecnologias.

Gul Watersports Ltd
Callywith Gate, Bodmin,
Cornwall, Reino Unido, PL31 2RG

MIKE PICKERING - Gerente Geral de Vendas
mikep@gul.com 

Tel. +44 1208 262 400
JUNIOR LEGRAZIE - Representante no Brasil

Tel. +55 11 3569 1195

Gurit UK Ltd. 
St Cross Business Park, Newport,
Isle of Wight, Reino Unido, PO30 5WU

RUDY JURG - Gerente Regional de Vendas - Materiais compósitos
rudy.jurg@gurit.com 

Tel. +44 1983 828 413 / Cel. +44 7739 610 760
FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS - Engenheiro Sênior – 
Serviços de Engenharia Estrutural - francisco.santos@gurit.com

Tel. +1 401 396 5008 / Cel. +1 978 325 2586

www.gul.com www.gurit.com 
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Fundada em 1963, Henri Lloyd é uma marca premium em estilo e é 
líder no mercado de vestuário náutico. A empresa trabalha com a elite 
mundial do setor de vela e com os pioneiros em circunavegação solo e 
exploração, tais como Sir Francis Chichester, Sir Robin Knox-Johnston, 
Sir Alec Rose, Sir Bem Ainslie (4 vezes vencedor de medalhas de ouro 
olímpicas) entre outros. Além disso, forneceu vestuário para quase 
todas as maiores regatas ao redor do mundo, incluindo a Clipper Race. 

A Houdini Marine é uma companhia fabricante de janelas estabelecida 
no mercado há mais de 50 anos. Especialistas em aplicações comerciais 
e fornecimento de janelas, escotilhas e portas para barcos de pesca, 
barcos patrulha, barcos para suporte a mergulho, embarcações de apoio 
para usinas eólicas offshore, hovercrafts e muitas outras aplicações, nas 
quais soluções sob medida são requeridas. Todos equipamentos são 
certificados para embarcações até 24m, podendo-se também produzir 
para embarcações maiores.

Henri Lloyd Ltd
Smithfold Lane, Worsley,
Manchester, Reino Unido, M28 0GP

DAVID PEACH - Diretor de Vendas Internacional
dpeach@henrilloyd.co.uk 
JAMES TINKLER - Gerente Internacional da Divisão Náutica
jtinkler@henrilloyd.co.uk

Tel. +44 1619 752 576

Houdini Marine Windows Limited
Hallmark Industrial Estate, Southminster,
Essex, Reino Unido, CM0 7EH

STUART CURTIS 
sales@houdini-marine.co.uk

Tel. +44 1621 773 293

www.henrilloyd.com www.houdini-marine.co.uk
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A Hyde Sails foi fundada há mais de 40 anos e especializou-se, 
inicialmente, em velas de desempenho para botes. Posteriormente, 
tornou-se líder mundial em volume de produção de velas de design 
único para construtores de barcos e, a partir disso, passou a construir 
velas para iates e veleiros, desde aquelas de especificação básica às 
de membrana para iates de volta ao mundo. A Hyde Sails também 
desenvolve diversos produtos não voltados diretamente à navegação, 
tais como capas para embarcações e tendas.

Interform Marine é uma empresa que fabrica e desenha bases para 
displays de instrumentos marítimos sob a marca MarinePod. A linha de 
produtos foi desenvolvida baseada nos últimos desenhos da Raymarine 
e oferece suportes para os modelos E7, E9 e E12. Essencialmente 
desenhados como suportes, oferecem incomparável valor, qualidade 
superior e máxima flexibilidade. A marca está num processo contínuo de 
expansão e, assim, fica à inteira disposição de potenciais representantes 
e clientes em todo mundo.

Hyde Sails Ltd
29 Saltmakers House, Hamble Point Marina,
Southampton, Reino Unido, SO31 4NB

RICHARD FRANKS - Diretor de Vendas
richardfranks@hydesails.co.uk 

Tel. +44 8455 438 946 / Cel. +44 7932 105 958

Interform Marine
Unit 1 Elite Works, Wellington Road, High Wycombe,
Buckinghamshire, Reino Unido, HP12 3PR

PHIL TURNHAM - Diretor Técnico
phil@interform-marine.co.uk

Tel. +44 1494 532 335

www.hydesails.co.uk www.interform-marine.co.uk 
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Kelvin Hughes é uma empresa dedicada a servir ao gerenciamento 
de navegação de iates, sendo a maioria acima de 24 m. Oferecemos 
serviços sob medida para os requisitos de cada iate. O serviço que 
ofertamos evoluiu a partir de um extenso período lidando com as várias 
especificidades de navegação em diversas áreas e operando para 
distintas bandeiras e exigências de conformidade. Reconhecemos a 
necessidade da equipe de fazer a ponte através de sistemas desenhados 
para demandar o mínimo de tempo, mas atendendo a todas as questões.

Lewmar é o principal fornecedor de equipamentos do setor náutico 
no mundo. A empresa é responsável pela concepção, fabricação e 
distribuição de equipamentos como âncoras, guinchos, molinetes, 
escotilhas, ferragens, cordoalhas, sistemas de direção e propulsores. A 
empresa é uma das mais reconhecidas no segmento de lazer náutico e 
equipamentos para convés. A produção da Lewmar está localizada no 
Reino Unido, que através da Lewmar EUA conecta-se a uma rede mundial 
de agentes e distribuidores.

Kelvin Hughes Super Yacht Services
Kilgraston House, Southampton Street,
Southampton, Hampshire, Reino Unido, SO15 2ED

TERRY SMALLWOOD - Diretor
terry.smallwood@kelvinhughes.co.uk

Tel. +44 2380 634 911

Lewmar Ltd 
Southmoor Lane, Havant
Hampshire, Reino Unido, PO9 1JJ

MATT JOHNSTON - Diretor de Vendas e Marketing
mjohnston@lewmar.com 

Tel. +44 1686 629 010
AUGUSTO FORCIONE / NAVETRON - Representante no Brasil
info@navetron.com.br

Tel. +55 11 4097 2600

www.khsuperyacht.com www.lewmar.com
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Os produtos Makefast equipam as mais sofisticadas lanchas e iates do 
mundo. A empresa é líder mundial na produção de sistemas para tetos 
retráteis e para automatização de capotas para iates.
No Reino Unido, a Makefast é a fabricante líder no fornecimento de 
tetos deslizantes manuais e elétricos, toldos e unidades hidráulicas para 
biminis de iates.

A Marlow Ropes produz cordas de alta qualidade para o mercado 
náutico, industrial e de defesa. A empresa continua a fabricar no mesmo 
local que Thomas Burfield, há 200 anos, e sua reputação em qualidade 
e inovação técnica permanece. No entanto, os tempos mudaram e 
atualmente a Marlow é especializada no design e fabricação de cordas 
com inovação técnica a partir de fibras sintéticas de alta tecnologia.

Makefast Limited
31 Mochdre Industrial Estate, Newtown,
Powys, Reino Unido, SY 16 4LE

MIKE LUSTED
mikel@makefast.com 

Tel. +44 1686 629 010
BAILLY INDUSTRIAL LTDA
contato@makefast.com.br

Tel. +55 21 2610 4448

Marlow Ropes Ltd
Ropemaker Park, Diplocks Way, Hailsham,
East Sussex, Reino Unido, BN27 5BH

PAUL HONESS - Diretor de Vendas Indústria Náutica
yachting@marlowropes.com 

Tel. +44 1323 444 444

www.makefast.com.br www.marlowropes.com / www.regatta.com.br 
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A Ocean Safety foi fundada em 1989 e é reconhecida como uma 
das especialistas mundiais em salvatagem, oferecendo soluções 
customizadas para fabricantes de barcos, super iates, barcos de 
trabalho e operadores do setor. Maior fornecedora independente do 
campo de salvatagem no Reino Unido, a Ocean Safety foi nomeada 
como fornecedora oficial da Clipper Race ao assinar um contrato para 
fornecimento de uma gama completa de equipamentos de segurança 
para cada um dos 12 iates participantes.

A PSP é especializada em projetos logísticos, sendo parceira de 
algumas das maiores marcas do setor para o transporte de seus iates. 
A empresa utiliza uma rede mundial de escritórios e agentes para que 
cada encomenda seja enviada com segurança, no prazo e em perfeitas 
condições. A PSP também oferece serviços de cortes em jato d’água, que 
são utilizados por fabricantes de iates para produzir peças e emblemas. 
A PSP fornece ainda peças náuticas sobressalentes, fretes, serviços de 
courier e de projetos logísticos.

Ocean Safety Ltd
Saxon Wharf, Lower York Street,
Southampton, Reino Unido, SO14 5QF

ANDY BRACEWELL - Gerente de Vendas para Exportação 
abracewell@oceansafety.com

Tel. +44 2380 720 800

PSP (Premier Shipping & Packing)
Premier House, 24 Brunel Way, Segensworth East,
Fareham, Hampshire, Reino Unido, PO15 5SD

ALEX DIXIE - Diretor de Operações
alex.dixie@psp-logistics.com

Tel. +44 1489 565 577

www.oceansafety.com www.psp-logistics.com 
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A Spinlock é um dos líderes mundiais na manipulação de cordas, 
com mais de 30 anos no desenvolvimento e fabricação de produtos 
inovadores para o suporte de cordas, incluindo grampos, garras e 
catracas, para botes e iates, bem como o desenvolvimento de novas 
abordagens personalizadas e inovadoras para o manuseio de corda. A 
série Spinlock Deckware é uma premiada gama de equipamentos de 
proteção individual, que inclui os cintos de coletes salva-vidas Deckvest, 
amarras para mastro Mast Pro e proteções para joelhos Knee Pads.

Tees White Gill Thrusters fornece empuxo contínuo completo em 360 
graus para mover um navio em qualquer direção desejada, independente 
da velocidade do navio. Os propulsores de proa ou popa podem ser 
usados como um meio completamente independente de propulsão 
e podem ser alimentados por qualquer motor diesel ou elétrico com 
capacidade necessária. Os benefícios incluem empuxo de 360 graus, 
montagem embutida garantindo segurança contra objetos submersos 
e aplicação em cascos rasos.

Spinlock Ltd
41 Birmingham Road, Cowes,
Isle of Wight, Reino Unido, PO31 7BH

JAMES HALL - Vendas & Marketing
james@spinlock.co.uk

Tel. +44 1983 295 555

Tees White Gill Thrusters
North Skelton, Saltburn-By-The-Sea, 
Cleveland, Reino Unido, TS12 2AP

ADAM ROBSON - Engenheiro de Design
sales@teesgillthrusters.com 

Tel. +44 1287 650 621
ANTONIO R. C. MACHADO / NOYANT - Representante no Brasil-
rubens@noyant.com

Cel. +55 21 8122 6627

www.spinlock.co.uk www.teesgillthrusters.com
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Teignbridge Propellers é a líder europeia em projeto e fabricação de 
hélices, linhas de eixo e lemes para embarcações em geral. Fabrica todos 
os componentes a partir da caixa redutora tais como tubos telescópicos, 
pés de galinha e tubos do tipo Kort. Processos de usinagens CNC na 
fabricação dos moldes de hélices de qualquer tipo. Fundição aprovada 
por todas as sociedades classificadoras. Capacidade atual: peso máximo 
de fundição 3.000 kg, diâmetro máximo do hélice de 2.550 mm eixo de 
até 400 mm.

Desde 1982 a Tony Castro Design tem enorme sucesso no mercado de 
design de veleiros e iates, tendo mais de 7.500 iates no mar. A empresa 
possui equipe fluente em inglês, francês, português e espanhol. Além 
disso, utiliza as técnicas e equipamentos mais modernos para criar 
os melhores iates do mundo – tendo nosso super iate recentemente 
vencido quatro prêmios setoriais por excelência em design. Nossos 
serviços incluem: arquitetura naval, design de interiores e produtos, 
estilização, CAD/CAM/CAE e gerenciamento de projetos.

Teignbridge Propellers Int. Limited
Great Western Way, Forde Road,
Newton Abbot, Reino Unido, TQ12 4AW

MARK PHARE - Diretor Vendas & Marketing
mark.phare@teignbridge.co.uk

Tel. +44 1626 333 377
ANTONIO R. C. MACHADO / NOYANT - Representante no Brasil
rubens@noyant.com

Cel. +55 21 8122 6627

Tony Castro Limited
Rio House, 76 Satchell Lane, Hamble,
Southampton, Reino Unido, SO31 4HL

TONY CASTRO
designoffice@tonycastroyachts.com 

Tel. +44 2380 454 722

www.teignbridge.co.uk www.tonycastroyachts.com
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Parte do grupo Taylor Made, a Trend Marine é o líder mundial na 
fabricação de sistemas de envidraçamento e portas para o setor 
marítimo. Fundada em 1973, a empresa tem em sua cartela de clientes 
empresas como Bavaria, Bénéteau, Fairline, Marquis Yachts, Princess, 
Sealine, Searay, Sunseeker, entre outros. A Trend Marine está lançando 
sua linha de janelas Sargasso, para cascos de iates, que possuiu um 
sistema exclusivo para abertura. As janelas Sargasso são aprovadas 
para uso em iates até 24m. 

Wills Ridley produz máquinas de leme para embarcações de qualquer 
porte, fabricadas seguindo padrões de qualidade altíssimos. Inclui 
o estado da arte em controles eletrônicos e manuais. O conjunto é 
feito para a instalação e integração perfeita com os outros sistemas 
do navio. A Wills Ridley vem fornecendo seus equipamentos há quase 
cinquenta anos. Fabricados conforme ISO 9001, e atendendo também 
especificações militares, fornece para diversas forças armadas no 
mundo.

Trend Marine Products Ltd
Sutton Rd, Catfield, Great Yarmouth,
Norfolk, Reino Unido, NR29 5BG

JIM BOULTON - GERENTE DE VENDAS – SETOR OEM
jim@trendmarine.com 

GREG SPRAY - Gerente de Vendas – Setor de Super iates
greg@trendmarine.com 

Tel. +44 1692 583 708

Wills Ridley Limited
Unit 1, Kernick Business Park, Penryn,
Cornwall, Reino Unido, TR10 9EW

RYAN KITCHENER -  Diretor de Marketing
ryan@wills-ridley.com 

Tel . +44 1326 376 015
ANTONIO RUBENS C. MACHADO / NOYANT -  Represent-
ante no Brasil - ryan@wills-ridley.com 

Cel. +55 21 8122 6627

www.trendmarine.com www.willsridley.com
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Encontre o parceiro perfeito!
O UK Trade & Investment pode conectar sua empresa aos fornecedores do Reino Unido 
de competência mundial.

O UK Trade & Investment (UKTI) é o departamento do Governo Britânico responsável por apoiar empresas do Reino Unido no 
comércio internacional e empresas estrangeiras que procuram estabelecer-se ou expandir-se no Reino Unido.
Se você está à procura de parceiros do Reino Unido ou bens e serviços no setor náutico, o UKTI pode ajudá-lo. Sua grande rede 
de contatos de especialistas internacionais e empresas britânicas vai ajudá-lo a tornar seu projeto um sucesso.

ukti.gov.uk


