
Mensagem do Governador

Bem-vindos à Pensilvânia:

Do pequeno comércio da esquina até o fabricante no parque

industrial, grandes empresas se desenvolvem na Pensilvânia. Cada

região do estado tem o orgulho de ter uma mistura de grandes

corporações, pequenas empresas e indústrias emergentes, como nas

áreas de ciências da vida e tecnologia da informação.

Reconhecemos que você não pode fazer negócios sem conhecer os

custos envolvidos. Na Pensilvânia, trabalhamos diariamente para

garantir a previsibilidade dos custos com o compromisso de não

aumentar os impostos, criando, assim, um ambiente no qual as

empresas possam crescer e prosperar. Reformas recentes reduzem o

ônus tributário para as empresas, eliminam restrições regulamentares

e expandem oportunidades, tudo isso para que novos setores

industriais se instalem na Pensilvânia.

Nosso sucesso foi destacado recentemente no Governor's Cup de 2011 da revista Site Selection, na qual a

Pensilvânia ficou em terceiro lugar no país em crescimento empresarial, com 453 instalações corporativas novas

ou ampliadas nesse último ano. Isso não aconteceu por acaso.  

A Pensilvânia tem a sorte de contar com recursos inigualáveis que favorecem o sucesso. Temos o segundo maior

parque energético do mundo, com um abastecimento abundante de gás natural a baixo custo, resultando em

menores custos de energia para empresas e consumidores. É fácil e prático chegar aos mercados e

consumidores devido à nossa rede abrangente de rodovias interestaduais, ferrovias de carga modernas, seis

aeroportos internacionais e três grandes portos marítimos.

Junte tudo isso às nossas instituições de educação superior de nível internacional, mão de obra altamente

qualificada e nossa proximidade a quase metade da população do país resultam em possibilidades ilimitadas.

Convidamos você a explorar o que a Pensilvânia tem para oferecer, estando sempre pronta para ajudar sua

empresa a se tornar o próximo sucesso da região.

Atenciosamente,

Tom Corbett

Governador





A Pensilvânia conta com os 
melhores recursos para empresas
Os órgãos governamentais para o desenvolvimento
econômico, educação e trabalho estão fazendo um
esforço conjunto inédito para atender às necessidades
dos empregadores. O resultado disso é a criação de um
ambiente de estabilidade e previsibilidade na Pensilvânia,
um lugar onde as empresas se sentem confiantes e
podem prosperar e crescer.

História rica e comunidades 
variadas e vibrantes
Vários fatores chave contribuem para a qualidade de vida no estado da

Pensilvânia, tornando-o um destino ideal tanto para empresas quanto para

seus funcionários. Preços acessíveis de terrenos e moradias, comunidades

variadas e vibrantes em cidades pujantes até pequenos povoados históricos,

instituições educativas do ranking internacional, acesso às artes do mais alto

nível e saúde da melhor qualidade, tudo isso faz do nosso estado um ótimo

lugar para se viver e criar uma família. Atrações históricas e culturais, festivais

anuais e esportes profissionais significam que algo está acontecendo ali.

Inúmeras florestas e parques estaduais oferecem um panorama perfeito para

vivenciar a beleza das quatro estações do ano.

“

”

Nossas raízes agricultoras
são fortes na Ocean Spray
e temos o orgulho de
oferecer ótimos empregos e
um forte compromisso para
com os cidadãos
corporativos da
comunidade do Vale
Lehigh. Esperamos crescer
nas instalações do Vale
Lehigh e estamos
contentes com a parceria
que o Upper Macungie e a
região fizeram conosco,
dando as boas-vindas à
Ocean Spray.

-  Randy Papadellis
Presidente e Diretor
Executivo da 
Ocean Spray

newPA.com



Economia global diversificada, estado líder no
acesso aos mercados internacionais e
investimento estrangeiro
Com um produto interno bruto de mais de US$570 bilhões, a Pensilvânia é a vigésima maior
economia do mundo, maior do que a dos países como Suécia, Bélgica e Arábia Saudita. 

Se você quer mudar de lugar ou expandir sua empresa, a Pensilvânia é o lugar para você. 
A Pensilvânia ficou em terceiro lugar nos Estados Unidos em crescimento corporativo,
segundo a revista Site Selection, com 453 instalações corporativas novas ou ampliadas em
2011 – um aumento de mais de 100 projetos desde 2010.

Nossos negócios crescem muito além das nossas fronteiras. Em 2011, Pensilvânia recebeu 23
empresas que antes tinham sede no exterior, representando um investimento total de mais
de US$371 milhões.

Capitais humano e natural inigualáveis 
ajudam sua empresa a ter sucesso
A diversidade econômica da Pensilvânia tem diversos pontos fortes nos cinco principais
setores industriais: ciências da vida, manufaturas e materiais avançados, alta tecnologia,
agronegócios e um setor energético consolidado.  

Nossas instituições educativas e de pesquisa de nível internacional, junto aos
conglomerados industriais bem estabelecidos nesses setores, uma localização centralizada e
o apoio estratégico do governo estadual e parceiros locais e regionais, ajudaram a
Pensilvânia a manter a estabilidade e o crescimento durante períodos de crises financeiras.

Indústrias bem estabelecidas
Apesar dos desafios mundiais rígidos impostos à indústria dos Estados Unidos, a
Pensilvânia continua a se diversificar e a desenvolver sua base manufatureira, mantendo-
se forte como um agente econômico chave. Hoje, com 658.000 trabalhadores e uma
posição de quinto lugar na aplicação de capitais de investimento em manufaturas, novos
projetos e geração de emprego, o setor industrial avançado da Pensilvânia representa a
maior parte do produto estadual bruto.

A Pensilvânia continua sendo o líder no setor das ciências da vida, devido, em grande
parte, ao conjunto único que esse estado tem de instituições educativas de nível mundial,
mão de obra altamente qualificada e um esmerado espírito empreendedor.

> Sede de 125 empresas biofarmacêuticas e mais de 2.000 empresas relacionadas às
ciências da vida

> Oito das maiores indústrias farmacêuticas dos EUA estão em um raio de 80 km de
Philadelphia.

> Sempre entre os cinco estados que mais investem em biotecnologia, novos
projetos, empregos e o fortalecimento da indústria em geral.

O crescente setor de alta tecnologia da Pensilvânia é amparado pelo desenvolvimento da
inovação nas universidades mais reconhecidas do mundo presentes no estado e através do Ben
Franklin Technology Development Authority (BFTDA). O BFTDA foi criado em 2001 para
assegurar que as empresas e empreendedores tenham todas as ferramentas necessárias para
construir companhias de tecnologia globalmente competitivas bem aqui, na Pensilvânia. O
BFTDA da Pensilvânia é reconhecido em todo o país como modelo para o desenvolvimento
econômico baseado na inovação. A autoridade fornece o capital de risco e os serviços para a
comercialização de tecnologia e suporte empresarial ao setor tecnológico.

“

”

Levamos em conta vários fatores
ao escolher uma nova localização
para a planta de manufaturas nos
EUA das nossas chaves
seccionadoras. Analisamos a
disponibilidade e a qualidade da
mão de obra local, os salários, a
proximidade aos clientes e
fornecedores, subfornecedores
disponíveis para as indústrias de
manufaturas e, lógico, a
proximidade às nossas operações
existentes em Charleroi.

-  Keith Stentiford
Vice-Presidente da Regional
Norte-Americana Alstom Grid



O crescente setor de energia e os baixos custos de energia  
O segundo maior parque energético do mundo
A gás de xisto está presente abaixo de aproximadamente dois terços da Pensilvânia. Na verdade, o depósito Marcellus é uma das oito

formações de gás de xisto na Pensilvânia. O primeiro depósito da formação Marcellus foi perfurado apenas sete anos atrás e em

junho de 2011 a Pensilvânia se tornou um exportador de gás natural.  

Além das oportunidades de negócios de extração, refinarias e distribuição, o acesso abundante a essa fonte barata de energia se

traduziu em custos menores para os consumidores, tanto de gás natural quanto de eletricidade. A Pensilvânia não só está

produzindo gás natural, também está criando novas formas de alavancar o gás natural e seus produtos para produzir petroquímicos

usados em manufaturas, como as resinas fabricadas localmente para a indústria de plásticos.

A chave para os mercados do nordeste dos Estados Unidos
Aberto para negócios: em geral, a Pensilvânia oferece um ambiente competitivo para os negócios, instituições de educação

superior e pesquisa de nível internacional, proximidade geográfica aos principais mercados e tomadores de decisão e os mais

diversos potenciais parceiros comerciais.

Todos esses ativos reunidos representam vantagens estratégicas e competitivas à sua empresa, e como estão todos em um só lugar

nos Estados Unidos, essa é a chave para o seu sucesso.

Localização: a Pensilvânia está localizada a 800 quilômetros de 40 por cento da população e do maior poder aquisitivo dos Estados

Unidos, incluindo seis dos dez maiores mercados e 60 por cento da população do Canadá.  

Dentro dessa área também existe 40 por cento de todos os fabricantes dos EUA e 41 por cento das indústrias de serviços e comércio

interno.  

Chegar a esses consumidores e mercados é fácil e prático devido à rede de transporte abrangente da Pensilvânia, que inclui: 

> uma rede excepcional de rodovias interestaduais

> modernas ferrovias de carga

> seis aeroportos internacionais

> três grandes portos com acesso ao Oceano Atlântico, os Grandes Lagos e Golfo do México
newPA.com

“
”

O apoio fornecido pelo estado foi uma parte importantíssima do nosso projeto de expansão. Ele assegurou que
nossa empresa se mantivesse competitiva no mercado global, ajudando-nos a investir em equipamentos de ultima
geração, treinar nossos funcionários e expandir nossas instalações.

-  Lester Sutton
Presidente e Diretor Executivo da Aggressive Grinding



Mão de obra de nível internacional
A mão de obra de qualidade é um componente crítico da competitividade do

negócio. As empresas presentes no estado reconhecem nossa mão de obra

como uma das melhores e a chave para uma mão de obra altamente qualificada

é uma educação de qualidade.

A Pensilvânia conta com:

> quatro das 50 melhores universidades do país

> oito das 50 melhores faculdades de humanas

> três das melhores faculdades de administração

> duas das 50 melhores faculdades de direito

A Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia é uma das

melhores faculdades de administração de empresas do país, e a Universidade

Carnegie Mellon é uma das faculdades de engenharia da computação mais bem

conceituadas no país. O Programa de Engenharia de Materiais da Universidade

Penn State está entre os melhores do mundo.  

A Pensilvânia também oferece uma ampla variedade de parcerias e programas

de treinamento profissional. Muitos deles estão especificamente pensados para

as empresas que escolhem se instalar no estado.

Um concorrente na economia global
Liderada pelo OIBD (siglas para Pennsylvania Office of International
Business Development ou Departamento de Desenvolvimento de Comércio
Internacional da Pensilvânia), com sua rede global de 27 escritórios no
exterior abrangendo mais de 62 mercados em todo o mundo, a Pensilvânia
está comprometida com romper as barreiras para as empresas que querem
se instalar no estado. 

A Pensilvânia se tornou líder em projetos transnacionais e um crescente
exportador de produtos e serviços. O estado não só é sede de aproximadamente
6.000 empresas estrangeiras que empregam mais de  250.000 pessoas, mas
também é um dos estados exportadores de maior crescimento do país.
Trabalhando com a OIBD e seus parceiros, as empresas internacionais podem
aprender facilmente sobre o que é necessário para montar e operar uma empresa
na Pensilvânia, incluindo informações sobre impostos, imigração, escolha do
local, questões imobiliárias e jurídicas. A OIBD também pode ajudar na coleta de
inteligência do mercado e em fazer as apresentações iniciais para as empresas
aos potenciais parceiros e outras entidades envolvidas no setor em todo o estado.

“

”

Vemos o programa de comércio internacional do estado como
um parceiro importante no nosso sucesso nos anos vindouros.
Gostaríamos de agradecer a OIBD por fornecer esse serviço
valioso aos negócios e às indústrias presentes na comunidade.
Neste clima econômico atual, há poucos investimentos que
teriam um maior impacto na criação de emprego,
especialmente para pequenas e médias empresas.      

-  John F. Pullo
Vice-Presidente da GENTEX Corporation, Ground Systems



Sistema de prestação de serviços
inovador: reduzindo o custo de
fazer negócios, fomentando o
crescimento
Quando as empresas nacionais ou internacionais querem expandir

ou se remanejar, a Pensilvânia conta com um sistema de serviços

para o desenvolvimento econômico inovador, com profissionais e

programas elaborados para prestar assistência personalizada.

No âmbito estadual, o GAT (Governor's Action Team ou Equipe de

Ação do Governador) e a OIBD servem como pontos de contato

exclusivos para as empresas nacionais e internacionais. Ambas

organizações ajudam a identificar os locais ou prédios disponíveis

para atender aos requisitos de instalações e a proporcionar

informações e dados críticos necessários para avaliar as potencias

localizações, tais como:

> características da mão de obra

> dados demográficos

> assistência com autorizações e regulamentações

> dados de infraestrutura e serviços públicos

> informações tributárias estaduais e locais

> qualidade das informações e estatísticas vitais

Os representantes comerciais da OIBD servem como elos entre as

empresas e outras agências governamentais, profissionais de

desenvolvimento econômico local, serviços públicos, promotores e

corretores imobiliários privados. Assim, os criadores de emprego

economizam tempo e recursos, ajudando a solucionar potenciais

problemas nas fases iniciais do investimento.  Todos os projetos

podem receber auxilio para:

> aquisição de terreno e prédio

> construção e renovação de imóveis

> aquisição de máquinas e equipamentos

> treinamento da mão de obra

> melhorias da infraestrutura

> restauração ambiental 

> investimento em tecnologia

Nosso negócio é fazer seu negócio crescer e ajudamos
você a montar sua empresa – do começo ao fim.

Prontos para quando você estiver pronto!
Quando o crescimento da sua empresa exigir expansão ou remanejamento, contamos
com um sistema de fornecimento de profissionais prontos para prestar assistência
confidencial e personalizada.

newPA.com

“

”

Após analisar várias plantas no nordeste, achamos que
Muhlenberg Township, no Condado de Berks, era um
lugar ideal para instalar nossas operações. Estamos
entusiasmados em devolver um prédio vazio existente
às suas capacidades de produção e a reenergizar a
força de trabalho mediante a criação de empregos. O
apoio prestado pelos representantes estaduais e locais
ao nosso empreendimento foi extremamente positivo.
A assistência do GAT foi fundamental na nossa decisão
de ir atrás dessa oportunidade.

-  Kirk Richmond
Crossroads Beverage Group LLC
Diretor de Operações



Da instalação até a inauguração, 
nós cuidamos de você.
Quando o que você precisa é de informações atualizadas, respostas rápidas e ação focada para

você e sua empresa, esses profissionais dedicam total atenção a encontrar o encaixe perfeito

entre sua empresa e a melhor localização da Pensilvânia. Os seguintes grupos de profissionais

estão preparados para ajudá-lo a ter sucesso nas suas atividades de expansão ou

reorganização:

> GAT – Governor’s Action Team – uma equipe de profissionais qualificados em
desenvolvimento econômico que serve como ponto único de contato para empresas
que estão considerando a possibilidade de expandir-se ou estabelecer-se na
Pensilvânia. O GAT é um recurso acessível e bem informado para empresas e é um guia
interno que prestará assistência financeira e técnica para fazer negócios na Pensilvânia.

> Parceiros PREP – Parcerias para o Desempenho Econômico Regional – dez parceiros
de desenvolvimento econômico regional em todo o estado. Quando você já sabe em
que local do estado deseja se estabelecer ou expandir, o conhecimento especializado
desses parceiros, localizados em zonas geográficas específicas, fornece um suporte
abrangente do âmbito local ao estadual.

> OIBD – Departamento de Desenvolvimento de Comércio Internacional – a
Pensilvânia possui escritórios em todo o mundo para ajudar as empresas, funcionando
como primeiro ponto de contato. Eles encontram a localização, os parceiros e recursos
certos, para que possam se estabelecer ou se expandir no estado.

“

”

Estamos contentes com
a oportunidade de
estabelecer nossa sede
e centro técnico na
Pensilvânia. A facilidade
de trabalhar com a
administração do
Governador Corbett, o
talento técnico incrível
presente na região e o
clima econômico
atrativo, tudo isso se
reúne para fazer da
Pensilvânia um parceiro
perfeito para a
Renmatrix.

-  Mike Hamilton
Renmatix 
Crossroads CEO

12/2012


