Missão Comercial ao Japão
parceria com Iwata Shinkin Bank
PROGRAMAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
Considerando o relacionamento estabelecido desde 2011 entre o Sebrae/Pr e o Iwata
Shinkin Bank do Japão, a OCEPAR, com o
apoio do Sebrae/Pr, articulou a realização
de uma missão comercial ao Japão para as
cooperativas paranaenses com o objetivo de
estreitar relacionamentos comerciais com
vistas a aumentar as exportações de carnes
e grãos do Paraná para o Japão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Prospectar mercados de carne e grãos no
Japão, especialmente carne suína e de
frango;
Visitar clientes e “trading companies”
japonesas que importam produtos
brasileiros;
Observar inovações de produtos que estão
ocorrendo no setor de carnes;
Participar do IXº Seminário Econômico
Brasil – Japão promovido pelo Iwata Shinkin
Bank.

DATAS
Ida: 31/04/18 (quinta tarde/noite) para São
Paulo (GRU). São Paulo - Dubai (EA 262) sai
01:25 a.m. (dia 01/06) chega 10:55 p.m.
(dia 01/06). Dubai - Osaka (EA 316) sai
03:40 a.m. (dia 02/06) chega 05:50 p.m.
(dia 02/06) em Osaka - Kansai (Japão).
Retorno: 10/06/18 (domingo) Tokyo (Narita)
- Dubai (EA 319) sai 10:00 p.m. chega
03:40 a.m. em Dubai (dia 11/06). Dubai São Paulo (GRU) (EA 261) sai 08:00 a.m.
(dia 11/06) chega 03:55 p.m. em São Paulo
(dia 11/06).
IMPORTANTE: JAPÃO EXIGE EMISSAO DE
VISTO PRÉVIO

Dia 02/06 | sábado
Chegada às 17:50h no aeroporto internacional de Osaka - Kansai. Translado ao hotel. Hospedagem por 1
noite com café da manhã.

Dia 03/06 | domingo

livre

12:15 p.m. Transfer para a estação de trens de Osaka.
01:40 p.m. Trem-bala de Osaka para Hamamatsu (Hikari#470).
03:11 p.m. Chegada a Hamamatsu e “check-in” no Hotel Okura Act City.

Dia 04/06 | segunda
09:00 a.m. Início da programação oficial com recepção da missão pelo Cônsul Geral do Brasil em
Hamamatsu no Consulado. http://www.consbrashamamatsu.jp/
01:30 p.m. Deslocamento de Hamamatsu para Iwata (trem).
02:00 p.m. Recepção da missão na sede do IWATA SHINKIN BANK e apresentação dos seus serviços e
instalações.
03:00 p.m. Apresentação sobre economia japonesa e o sistema de crédito no Japão.
04:30 p.m. Visita às instalações do Iwata Shinkin Bank.

Dia 05/06 | terça
09:00 a.m. Visita técnica na região de Hamamatsu/Iwata (rede de supermercados).
02:00 p.m. Participação no 9º Seminário Econômico Brasil – Japão.

Dia 06/06 | quarta
09:00 a.m. Encontro de negócios com empresários na Câmara da Industria e Comércio de
Iwata-Shizuoka (encontro agendado com empresas convidadas a partir do perfil dos integrantes da
missão).
03:00 p.m. Visita técnica e contato de negócios na região de Hamamatsu/Iwata.

Dia 07/06 | quinta
09:00 a.m.
03:00 p.m.
06:20 p.m.
08:17 p.m.

Visita técnica e contato de negócios na região de Hamamatsu/Iwata.
Visita técnica e contato de negócios na região de Hamamatsu/Iwata.
Deslocamento para Tokyo em trem-bala (Kodama#672).
Chegada a Tokyo e transfer para o hotel.

Dia 08/06 | sexta
09:00 a.m. Visita e agenda empresarial com a ZENOH.
02:00 p.m. Visita e agenda empresarial com a MARUBENI.
05:00 p.m. Encontro na Embaixada do Brasil em Tokyo.

Dia 09/06 | sábado

livre

Dia 10/06 | domingo

livre

06:00 p.m. - Transfer para o aeroporto de Tokyo - Narita.

Dia 11/06 | segunda
Chegada às 03:55 p.m. em São Paulo (GRU) e conexão para Curitiba.

realização:

INFORMAÇÕES
Carolina Bianca Teodoro

carolina.teodoro@sistemaocepar.coop.br

41 3200 1134

