Histórico

Fundada em outubro de 1974 por um grupo de imigrantes moçambicanos, a Radiomar é uma
das mais tradicionais representantes de serviços e produtos no setor de eletrônica naval no
Brasil.

Ultrapassando obstáculos naturais de qualquer início, os primeiros anos foram cheios de
desafios onde a superação e a dedicação a levou a uma trajetória vencedora, alavancada não
somente pela estratégia de se adaptar, mas sim de se antecipar às diversas condições do
mercado, muitas vezes adversas e desestabilizadoras.

Em sua primeira década, a Radiomar experimentou o mercado de pesca profissional, em
plena ascensão, tanto na construção de embarcações de pesca para o mercado brasileiro
quanto para o exterior. Nessa mesma época, foi uma da primeiras empresas brasileiras
contratada pela PETROBRAS, para prover serviços aos Supply Boats, onde concentrou seus
esforços neste nicho de mercado, obtendo um excelente retorno, chegando a equipar 100%
das embarcações de pesca e apoio marítimo em construção em diversos estados brasileiros.

Nos anos 80, atencipou-se mais uma vez a uma tendência do mercado e direcionou seus
esforços para a área de lazer, para isso a empresa buscou uma nova sede em 1985, e o local
escolhido foi o bairro da Glória, próximo a Marina da Glória, na cidade do Rio de Janeiro onde
está situada até hoje.

Na década de 90, as constantes alterações e correções de rumo da economia brasileira
forçaram a Radiomar cada vez mais a adotar uma postura polivalente, mesmo assim,foi
possível manter sua trajetória de crescimento e evolução técnica constante o que é uma de
suas marcas registradas, assim como a tradição e a seriedade desde o início de sua operação.

Hoje, já tendo completado 40 anos no mercado, é possível afirmar que a empresa é uma das
maiores e mais competentes do setor, tendo angariado e fidelizado grandes parceiros o que
fortaleceu sua atuação no fornecimento de sistemas completos de Navegação e Comunicação,
mantendo como linha principal equipamentos de sua representada FURUNO.

A expertise acumulada nessas quatro décadas tornou possível estender o portfólio da
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Radiomar para Sistemas de Comunicação e Localização Via Satélite, Sistemas de
Comunicação VSAT e Inmarsat, representando no Brasil os produtos e o know-how dos
principais fabricantes do mercado.Tornou-se, rapidamente, uma das principais integradoras de
sistemas VSAT (MULTSAT) de acordo com as exigências da Petrobras (Anexo V) para
embarcações de apoio à atividade de Offshore na costa Brasileira.

Atualmente, continua a se desenvolver progressivamente e está se enveredando no
fornecimento de complexos Sistemas de Comunicação Externa e Interna para Plataformas de
Petróleo, oferecendo a seus clientes soluções completas (turnkey).
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