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Internacionais



Nosso modelo de negócios

The Richardson Chamber of Commerce staffs and manages all three organizations.



Clima de Negócios no 

Texas 

• CEOs e consultores de seleção de locais concordam:

– O estado Texas em 2011 foi o primeiro em Clima de Negócios 

Site Selection Magazine

– O estado do Texas em 2012 foi o Melhor estado para se fazer 

negócios

CEO Magazine

– O estado Texas em 2012 foi o primeiro para se fazer negócios 

Area Development Magazine



Clima de Negócios no 

Texas
• O Estado da Estrela Solitária agora é o segundo da nação - atrás apenas da 

Califórnia em termos de produção econômica nos últimos dez anos. 

• Estado No. 1 em exportações nos últimos 10 anos (250 bilhões de USD em 
2011)

• A China é o terceiro maior parceiro exportador do Texas com + de 10 bilhões 
de USD em 2011

• No Texas estão as sedes de 51 empresas da lista Fortune 500 

• Texas é estado No. 1 na criação de empregos nos últimos 3 anos

• Texas é estado No. 2 na quantidade de trabalhadores de alta tecnologia e em 
negócios nos EUA. (50% a mais que o estado em terceiro lugar)

• O Texas está bem centralizado para atender totalmente os EUA, Canadá e 
América Latina

• Os residentes do Texas usufruem de um alto padrão de vida

• O Texas tem um baixo custo de vida

• O Texas NÃO tem imposto de renda pessoal estadual

• Para obter mais informações sobre o estado do Texas: 
www.TexasWideOpenforBusiness.com



Clima de Negócios no 

Texas

• Baixos impostos

Indicador do clima de 

impostos comerciais do 

estado

Legenda: Pontuação 

mais favorável/ 

Pontuação menos 

favorável

Observação: Quanto 

mais elevada a 

pontuação, mais 

favorável é o sistema de 

impostos do estado para 

os negócios. As 

pontuações se aplicam 

ao exercício fiscal de 

2012.



Comparação do custo de vida
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Impostos corporativos
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Comparação entre preços de 

habitação
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Clima de Negócios no 

Texas

• Sistema legal justo

– O estado do Texas aprovou amplas reformas para que empregadores 
inocentes possam colocar seu dinheiro em atividades de crescimento, 
e não em indenizações devido a processos.

• Reforma dos direitos de responsabilidade civil 

• Reforma de responsabilidade médica

• Força de trabalho qualificada

– Força de trabalho civil de crescimento constante de mais de 12 
milhões de pessoas 

– Segunda maior força de trabalho em tecnologia nos EUA.

– Trabalhadores de alta escolaridade e capacitados 

• 148 instituições e ensino superior

• 177.000 diplomas/certificados de graduação concedidos em 2010



Onde fica a cidade de 

Richardson, no Texas? 

Na região metropolitana de Dallas / Fort Worth



Richardson – Na área

metropolitana de Dallas 

• A área metropolitana de Dallas e Fort Worth no 
Texas (DFW) tem uma população de 6,5 milhões de 
pessoas.

• A área metropolitana é composta de duas grandes 
cidades: Dallas e Fort Worth e 30 cidades menores. 

• A área DFW tem cerca de 24.100 km2 de área total. 

• Richardson é um município com 103.000 habitantes, 
que fica ao norte de Dallas.

• Richardson é o segundo maior centro empregador na 
área metropolitana, depois da cidade de Dallas.



Richardson – Na área

metropolitana de Dallas



Richardson: O Corredor de 

Telecom ®

Município - 76 quilômetros 
quadrados

População de 103.802 habitantes

Corredor de Telecom

30 quilometros quadrados 

Centro de 8 quilômetros 
quadrados 

Espaço de Escritórios - cerca de 
1,1 milhões de m2

Espaço de Tecnologia - cerca de 
1,2 milhões de m2

Empregos em Tecnologia - + de 
70.000 

Empresas de tecnologia - + de 500 

+50 Empresas estrangeiras de 
Tecnologia

Core



Força de trabalho de 

Richardson

• População de Richardson: 103.000

• 1,4 milhões de trabalhadores disponíveis em um raio de 33 
quilômetros 

• Força de trabalho altamente capacitada
– 50% dos adultos com idade de 25 anos ou mais possui um diploma de 

graduação ou mais avançado

– 60% da força de trabalho possui curso superior "parcial"

• População diversificada:
– 58% de brancos

– 18% de hispânicos

– 16% de asiáticos

– 8% de afro-descendentes



Porque escolher

Richardson?

• A "Capital Internacional de Negócios no Norte do Texas" *

• Richardson é o ponto central do "Corredor de Telecom®" 

• Richardson possui diversos polos de tecnologia

• Local próximo a:
– + de 10.000 sedes corporativas na área metropolitana DFW

– 22 sedes corporativas de empresas da lista Fortune 500 (Dallas/Austin)

• Força de trabalho altamente educada e qualificada 

• Fácil acesso a toda a área metropolitana por meio de rodovias, 
estradas com pedágio e metrôs de superfície

• O principal campus da UT Dallas está localizado em Richardson:

*Proclamado na legislação do estado do Texas em 2011



Desenvolvimento

Econômico de Richardson

• Um dos três principais centros de tecnologia dos EUA. 

• Grande concentração de firmas de alta tecnologia (+ de 600)

• Richardson é o melhor local na área de DFW para empresas de tecnologia

• Entre os principais empregadores de tecnologia estão:
– AT&T - Cisco Systems - Samsung Wireless

– Verizon - Elcan/Raytheon - MetroPCS

– Ericsson - TriQuint Semiconductor - Honeywell

– Rockwell Collins - Texas Instruments - Fujitsu 

– ZTE

• Mais de 50 companhias internacionais estão localizadas em Richardson

• A Câmara de Comércio de Richardson possui a certificação “CINCO 
ESTRELAS” pela Câmara de Comércio dos EUA



Polos industriais de 

Richardson

Polos industriais básicos de Richardson

• Telecomunicações / Tecnologia Wireless

• Fabricação / cadeia de suprimentos de semicondutores 

• Tecnologia de Informações e Comunicações (ICT)

• Software

• Vídeo Games / Animação computadorizada / Simulação 
computadorizada

• Data Centers / Computação em nuvem

• Equipamentos eletrônicos

• Contratos de defesa

• Dispositivos Médicos / Odontológicos

• RFID (detecção por radio frequência) 



Excelente universidade

de pesquisa

• A Universidade do Texas em Dallas
– Campus principal localizado no 

noroeste de Richardson 

– Corpo dicente: 20.000 

– 7 faculdades; 3800 formandos 
anualmente

– Universidade pública de pesquisa

– Grande participação de estudantes 
internacionais 

– Excelentes programas em:

• Engenharia e Ciência da Computação

• Administração

• Ciências naturais

• Tecnologia em neurociência 

• Artes e Tecnologia (Computação 
gráfica / animação)

– Aproximando-se do status de 
Universidade de Pesquisa de Nível Um 



Programas e recursos

internacionais

• Desenvolvimento Econômico de Richardson - Programas de Negócios Internacionais

– “Espaço de escritórios "Soft Landing"

– Programa Business Concierge (serviços para lançamento de um negócio nos EUA)

-Empresas de advocacia

- Bancos internacionais

- Firmas de contabilidade

- Análise de mercado / avaliação de plano de negócio

- Firmas de mão de obra - Serviços de locação para uso comercial

- Serviços de tradução - Consultoria de negócios

– Assistência para importação/ exportação

– Câmara de Comércio Cinco Estrelas 

• Conselho de Negócios de Tecnologia Metropolitano

• Relacionamento com Câmaras de Comércio Internacionais

• Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da UT Dallas 



Incentivos FDI

Incentivos de desenvolvimento econômico do estado do Texas

–Fundo de Empreendimentos do Texas (Maior fundo deste tipo nos EUA)

–Fundo de Tecnologia Emergente do Texas

–Fundo de Desenvolvimento de Capacitações do Texas

–Incentivos fiscais

–Programas de Financiamento estadual

•Empréstimos hipotecários para companhias 

•Empréstimos alavancados para comunidades

•Financiamento de títulos isentos de impostos

•Incentivos locais

–Participação na infraestrutura

–Redução de impostos 

–Isenções de impostos



Richardson, Texas

Um local de Negócios Globais 

Terra do "Corredor de Telecom®" 

O melhor local nos EUA 

para lançar seu Negócio de Tecnologia!



Informações para

contato

Para mais informações, entre em contato com:

Michael Skelton

Diretor, do Escritório de Negócios Internacionais da Prefeitura

Parceria do Desenvolvimento Econômico de Richardson

411 Belle Grove Drive

Richardson, Texas USA 75080

Phone: 972-792-2814

Email: mskelton@telecomcorridor.com

Skype: mdskelton

Website: www.telecomcorridor.com/international


