
Atualmente, mais de 6.100 empresas estrangeiras empregando mais de 257.000 funcionários desenvolvem operações
comerciais na Pensilvânia. Os países que lideram o investimento estrangeiro incluem Reino Unido, Alemanha, Canadá, Japão,
França e Suíça. Também temos, no estado, um número crescente de empresas brasileiras, coreanas, israelenses e chinesas. 
É uma lista que está crescendo — e por boas razões! Os fatores que contribuem para que essas companhias escolham o estado
da Pensilvânia como sua sede na América do Norte incluem:

O fácil acesso aos principais mercados do nordeste e meio-oeste dos EUA e sudeste do Canadá
Mão de obra altamente qualificada
Ambiente de negócios consolidado
Universidades de pesquisa de altíssimo nível
Programas abrangentes de desenvolvimento empresarial

Para obter mais informações sobre o CDI, ligue para:  
(+1)  717-787-7190  |  newPA.com/invest  |  @investPA
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Visão geral do programa
ESTADO DA PENSILVANIA | INVESTIMENTO DIRETO NA PENSILVANIA

CDI (Center for Direct Investment
- Centro para investimento
direto) da Pensilvânia
O CDI disponibiliza assistência às empresas internacionais que
procuram estabelecer ou expandir suas operações na
Pensilvânia. O pessoal do CDI e a sua rede de 11 representantes
de investimento trabalham junto com o Action Team (Equipe
de Ação) do governador, com o governo local e com os órgãos
de desenvolvimento econômico em todo o estado para
promover a Pensilvânia como um excelente local de
investimento para empresas internacionais.

Serviços
Assistência na criação de uma pessoa jurídica nos eua

Disponibilização de informações sobre a mão de obra,
salários médios, estrutura tributária empresarial na
Pensilvânia e muito mais

Coordenação das buscas de locais e instalações  

Assistência financeira personalizada, incluindo
concessões, empréstimos com juros baixos, benefícios
fiscais, financiamento para títulos e formação profissional  

Apresentação a potenciais provedores de serviços:
universidades, escritórios de advocacia, empresas de
contabilidade, especialistas de imigração, bancos,
profissionais do ramo imobiliário e empresas de
construção e engenharia  

Pesquisa sobre cadeia de abastecimento regional e
potenciais parceiros

Ajuda na navegação pelo estado e governo local

Coordenação com os 
nossos parceiros     
PARCEIROS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REGIONAL  – assistência e conhecimento local proporcionado
por parceiros em todas as regiões da Pensilvânia, permitindo
redes especializadas, colaboração e pesquisa de projetos de
investimento em negócios na Pensilvânia

REDE DE EXPORTAÇÃO DA PENSILVÂNIA  – uma rede
fundada para proporcionar assistência às empresas da
Pensilvânia que exportam produtos para novos mercados  

GOVERNOR’S ACTION TEAM - EQUIPE DE AÇÃO DO
GOVERNADOR – Disponibiliza ajuda com incentivos
financeiros às empresas que procuram estabelecer ou
expandir suas instalações na Pensilvânia

TEAM PA - EQUIPE DA PENSILVÂNIA  – um trabalho de
parceria público-privada para melhorar o clima empresarial e
educativo na Pensilvânia através de vários programas e iniciativas

Localizações dos
representantes autorizados de
investimento
A Pensilvânia é líder em projetos internacionais, com a maior
rede de escritórios no exterior do que qualquer estado dos
EUA. A Pensilvânia tem 11 representantes em mercados chave
para o investimento estrangeiro direto, para responder às
perguntas e trabalhar em idiomas e fusos horários diferentes.
Os representantes internacionais da Pensilvânia também
ajudam as empresas a comercializarem seus produtos em
mercados ao redor do mundo. Os representantes de
investimento estão localizados nos seguintes países:Em total, há 35 representantes autorizados de

investimento e comércio internacional cobrindo
mais de 75 países em todo o mundo e ajudando
no crescimento das oportunidades de negócios.

• Austrália
• Brasil
• Canadá
• China

• França
• Alemanha
• Índia
• Japão

• Países Baixos
• Coreia do Sul
• Reino Unido


