
Veja nossa História na Wikipédia:
Somos um instituto de promoção da pesca esportiva por meio do audiovisual e 
uma produtora de vídeos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_da_Pesca_Org


https://www.instagram.com/clubedapesca_org/
https://www.instagram.com/clubedapesca_org/


O secreto algoritmo do 
Instagram: É impossível 
garantir alcance, mas sim 
qualidade das produções 
audiovisuais. O alcance é a 
consequência da qualidade 
somada com diversas 
variantes, mas tudo depende 
desse algoritmo. A nossa
estratégia é de acompanhar 
as tendências e darmos o 
nosso melhor. 

Ao lado dois exemplo de
alcance, numa janela de 4 
meses:



FATOR
PESCA

Uma série documental sobre a pesca esportiva.



Seleções – FATOR PESCA (Fishing Factor)

6º Cinepitching Apaci – Este foi o 1º Pitching audiovisual que o projeto 
Fator Pesca participou e já fora selecionado.

1º Rodada de Negócios – Projeto selecionado na 1º Rodada de 
Negócios.

4º Marginal Art Festival– Projeto “Fator Pesca – Robalo Flecha” 
selecionado para exposição coletiva em Portugal. 



PITCH – FATOR PESCA (Fishing Factor)

STORYLINE - Um pequeno grupo de entusiastas da pesca explora locais paradisíacos em busca 
dos peixes mais esportivos do Brasil. 

Temas conexos Turismo rural, ecologia, gastronomia outdoor, campismo, ecologia, 
desenvolvimento social.

Gênero Documentário.

Categoria Seriado

Duração 10 Episódios de 15 a 35 minutos.

Público Alvo Internacional das classes A, B e C que gosta de aventuras e de desafios, 
de gastronomia outdoor, da vida ao ar livre, camping, cutelaria, náutica, 
o “faça você mesmo”e  turismo.

Classificação Indicativa Todas as idades.



Relevância e Pertinência
De acordo com o Banco Mundial, a pesca esportiva movimenta hoje
em torno de 700 bilhões de dólares. No Brasil, por sua vez, em
dados divulgados pelo SEBRAE, esse número ultrapassou a faixa de
um Bilhão ao ano. Assim uma das atividades de subsistência mais
antigas da humanidade movimenta diversos pólos econômicos e
ganha destaque entre as atividades ao ar livre.

O pescador que antes era visto como pessoa simples, que pesca
por subsistência, passou a ser visto como pessoa consciente da
limitação dos recursos naturais e da necessidade de preservação
ambiental. Os números são tão expressivos que municípios
paulistas como Nazaré Paulista, Paraibúna e Santa Fé do Sul
possuem legislações protetivas de espécies como do tucunaré e
blackbass, permitindo somente sua captura no âmbito da prática
esportiva, objetivando fomentar o turismo de pesca da região.



Conquistas da 1ª Temporada do Fator Pesca:

https://www.dmanapolis.com.br/noticia/51216/documentario-sobre-pesca-esportiva-e-selecionado-em-pitchings-audiovisuais
https://pescaecia.com.br/2023/01/04/serie-documental-sobre-pesca-inaugura-o-tema-em-producoes-nacionais/
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/43076/serie-brasileira-sobre-pesca-esportiva-estreia-na-amazon-prime-internacional


https://www.primevideo.com/detail/0SRTADJWALLHQLDWBLIUP19N95/ref=atv_nb_lcl_pt_PT?language=pt_PT&ie=UTF8
https://www.primevideo.com/detail/0SRTADJWALLHQLDWBLIUP19N95/ref=atv_nb_lcl_pt_PT?language=pt_PT&ie=UTF8


Adotamos um hotel na 

Amazônia

Ante as dificuldades históricas provocadas pela

Pandemia do COVID 19, o CDP tomou

conhecimento da história de uma família de

ribeirinhos moradores do rio juma que estavam

com dificuldades em dar seqüência no seu

empreendimento de turismo sustentável na

floresta amazônica. Como forma de ajudar na

promoção da pesca como turismo ecológico e

colaborar com o desenvolvimento sustentável da

região, o Clube da Pesca.org, auxiliou a família

na manutenção do empreendimento e vem

colaborando na prospecção de clientes através

da página do instagram na rede social.

Clique nas imagens ao lado para conhecer o

hotel.

https://goo.gl/maps/WfejjkkYKxHZsdVF6
https://pt.fishingamazon.com/


Na mídia

Devido ao grande alcance nas redes e diversas publicações de matérias sobre temas atrelados a pesca esportiva, o

Clube da Pesca.org, por meio de seu Fundador, Dr. Thiago H. Fantini está constantemente presente na mídia, com

opiniões e informações relevantes sobre a prática que só no Brasil movimenta hoje mais de 2 Bilhões de reais

anualmente.

https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/a-maior-cheia-da-historia-da-bacia-amazonica-22022022
https://www.rededenoticiaspr.jor.br/p/noticias-dino_27.html?title=a-pesca-esportiva-na-represa-de-salto-grande&partnerid=3003&releaseId=273188


Matéria no R7 (Record News) sobre o 

ranking

Clique aqui para  matéria completa no 

portal R7 

https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/ranking-online-de-pesca-esportiva-incentiva-atividades-ao-ar-livre-13052022
https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/ranking-online-de-pesca-esportiva-incentiva-atividades-ao-ar-livre-13052022


Links, parceiros e página

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_da_Pesca_Org

