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Indústria duradoura
A indústria de manufaturas da Pensilvânia é altamente diversa,
oferecendo uma presença significativa em todos os setores da
economia. O emprego na área da manufaturas tem crescido
anualmente desde 2010, com 12.100 empregos criados pela
indústria em 2011 e mais de 28.600 novas contratações desde
o terceiro trimestre de 2011-2012.

A produtividade da indústria ultrapassa todos os outros setores,
com um aumento de 259% nos últimos 40 anos. Os fabricantes
da Pensilvania são atualmente responsáveis por mais de 12% do
PIB do estado, e estão tendo os melhores níveis de produção na
história do estado. 

Um dos maiores pontos fortes da Pensilvânia é a sua diversidade de
manufaturas. Ao contrário da maioria dos outros estados, nenhum
setor representa mais de 5% do número total de empresas.

Os principais setores incluem: 
• Transportes

• Fabricação e metalurgia  

• farmaceutico

• Químicos e plásticos

Os novos mercados incluem: 
• Produção de energia e a cadeia de abastecimento de 

gás natural

• Nano-materiais

• Impressão em 3D

Clima propício para negócios
O governador da Pensilvânia, Tom Corbett, está desenvolvendo
um ambiente que incentiva o crescimento dos negócios. As
recentes reformas reduzem o ônus tributário sobre as empresas,
eliminam barreiras burocráticas e expandem as oportunidades
para ajudar novos setores da indústria a se estabelecerem na
Pensilvânia. O estado da Pensilvânia tem os recursos, a mão de
obra, a localização e as parcerias necessários para o sucesso.    

Tendo como objetivo específico o setor de manufaturas, o
governador formou o GMAC (siglas em inglês para Conselho
Assessor do Governo para Manufaturas) junto com A liderança
do setor privado em 2011 para criar as recomendações chave,
tendo em vista o fortalecimento continuo da indústria de
manufaturas da Pensilvânia. 

As recomendações do GMAC já resultaram em medidas
significativas para a criação de um ambiente no estado onde os
fabricantes possam crescer. 

• Reformas tributárias sobre os negócios 

• Reformas reguladoras de órgãos estaduais

• Benefícios fiscais de US$ 55 milhões para Pesquisa e
Desenvolvimento

• A crescente junção de mão de obra qualificada e empregos  

• Ferramentas para acelerar a inovação

A indústria de manufaturas há muito tempo é o alicerce da economia da Pensilvânia — um status mantido ao
longo dos anos através da evolução dinâmica para satisfazer os mais modernos requisitos e a integração de
métodos inovadores. Atualmente, a manufatura se expandiu para incluir a utilização de tecnologia de ponta
para melhorar os produtos e/ou processos. O estado está abraçando um desses subsetores, a manufatura
aditiva, que utiliza um processo de impressão em 3D inovador com uma ótima relação custo-benefício que está
revolucionando a indústria na Pensilvânia.

“
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12.100 
empregos no setor
de manufatura
criados em 2011

Mais de US$ 70
bilhões de valor agregado
pela indústria para a economia
do estado em cada ano

MEDIDAS DE IMPACTO

Mais de 569.000
empregos na indústria de
manufatura da Pensilvânia
em 2012

189.300   
empregos relacionados
com as exportações de
produtos manufaturados
em 2009

Não é exagero dizer que a tecnologia que está sendo reconhecida atualmente mudará a indústria de manufaturas de
uma forma que jamais teríamos imaginado há uma década. Utilizando computadores, conhecimentos e imaginação,
as novas fábricas dos Estados Unidos passarão dos desenhos informatizados tridimensionais à fabricação em um
ritmo praticamente instantâneo. As implicações desta tecnologia são enormes.

—  Governador Tom Corbett 
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Manufatura aditiva – 
O futuro da indústria
A manufatura aditiva dá um salto tecnológico a partir das
abordagens de manufatura atuais, oferecendo métodos mais
eficientes de modelar metais e outros materiais em peças e
formas altamente complexas. 

Esta tecnologia de manufatura inovadora será aplicável a
diversos setores da indústria, incluindo: aeronaves,
equipamentos para a produção de petróleo e gás, robótica,
componentes eletrônicos, dispositivos médicos e materiais
estruturais “inteligentes”.    

Pensilvânia – liderando os EUA como um lugar
para o crescimento
Uma equipe público-privada da Pensilvânia, como parte de uma
parceria entre varios estados, recebeu uma bolsa de 30
milhões de dólares do Departamento de Defesa para
desenvolver o primeiro Instituto de Inovação do país. O
instituto desenvolverá uma rota para aumentar a
competitividade nacional através da:  

• Inovação avançada  

• Mão de obra qualificada e capacitada

O Centro Nacional para as Manufaturas e Máquinas de Defesa
no sudoeste da Pensilvânia servirá como o líder para esta nova
iniciativa de manufaturas avançadas.

A Pensilvânia está posicionada como uma
localização líder para o crescimento da
potencial indústria de manufaturas aditivas
de 6 bilhões de dólares.

Gás natural de xisto e manufaturas
À medida que a Pensilvânia cresce como produtora de gás
natural, este abundante recurso natural representa uma
tremenda oportunidade para o crescimento da indústria de
manufaturas do estado. Ao mesmo tempo que as empresas
aproveitam o gás natural de baixo custo nas suas instalações, os
subprodutos do gás natural como o etanol representam um
potencial incalculável para as indústrias derivadas do gás
natural para se localizarem na Pensilvânia.

Com o 2º maior campo de energia do mundo, a
Pensilvânia está no início de uma nova
revolução industrial.  
Ao mesmo tempo que o setor de energia do estado aumenta
significativamente, o gás de xisto proveniente do depósito
Marcellus tem o potencial para causar um impacto positivo em
outros setores chave na manufatura:  

• Produtos de plástico e borracha

• Aço para tubulações e poços

• Etanol utilizado na indústria petroquímica

Recursos
A Pensilvânia oferece várias formas de ajuda financeira e

empresarial incluindo empréstimos, formação, benefícios fiscais

e assistência técnica através de vários programas de incentivo,

garantindo o ambiente da mais elevada qualidade para o

sucesso e crescimento do desenvolvimento econômico em todo

o estado. Visite o site newPA.com para obter mais detalhes
sobre o programa.
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O setor de manufaturas da Pensilvânia continua
crescendo. A mão de obra qualificada do estado, o acesso
ao capital e investimentos em tecnologias inovadoras
têm sido essencial para várias empresas.

—  Tom Dubin, Presidente, 
Manufacturers' News, Inc. 
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Trabalhamos para a indústria de petróleo e gás há mais
de 20 anos. Vimos um aumento de 20% no negócio do
petróleo e gás desde que o trabalho com xisto começou a
ter grande importância nos últimos dois a quatro anos.

—  Lester Sutton CEO, 
Aggressive Grinding, Latrobe, PA


