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Programas de serviços de assistência a negócios internacionais 
 

Assistência a empresas estrangeiras  
Que chegam ao Mercado dos EUA.  

 

Programa International Business Concierge  
Para ajudar empresas estrangeiras a estabelecer suas operações iniciais de negócio nos 

EUA, em Richardson, Texas, foi desenvolvido um programa exclusivo de orientação de 

negócios que oferece recursos especializados para facilitar a solução de seus problemas 

de partida de negócios críticos.  

 

Tipos de serviços oferecidos 
Recursos fornecidos pela Câmara de Comércio de Richardson, pelos membros e 

consultores da Câmara, incluem: 

• Lista de verificação do lançamento 

• Análise de mercado / avaliação de plano de negócio 

• Assistência jurídica (incorporação; imigração/vistos; propriedade intelectual, etc.) 

• Serviços bancários internacionais (abertura de conta bancária nos EUA; cartas de 

crédito; câmbio de moeda) 

• Espaço de escritórios baratos – de curto prazo "Soft landing" (na STARTech) 

• Assistência contábil /contador certificado (para companhias estrangeiras) 

• Serviços de tradução 

• Treinamento em inglês como segundo idioma  

• Consultoria de negócios internacionais 

• Assistência a importação/exportação (licença de exportação, conformidade) 

• Serviços de logística/transporte  

• Serviços de relações públicas/ publicidade 

• Conhecimentos de importação de específico do país 

• Serviços de realocação 

• Serviços de locação para uso comercial (escritório; fabricação leve; 

almoxarifados) 

• Recursos Humanos / mão de obra / serviços de recrutamento 

• Vendas, marketing, desenvolvimento de negócios, serviços de consultoria de 

administração 

• Outros serviços, conforme necessário 

 
Custo dos serviços 
Os custos dos serviços relacionados acima podem variar dependendo do nível de 

assistência necessária. Será fornecida uma cotação para cada serviço oferecido, por 

prestador de serviços, com base nas necessidades da empresa solicitante. 
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Serviços de exportação 
Para auxiliar as companhias locais participantes da Câmara de Comércio de Richardson a 

iniciar ou aumentar seus negócios de exportação foi criado um "programa de serviços de 

orientação" para fornecer os serviços de exportação necessários. Empresas, organizações 

e consultores locais foram selecionados para participar do programa, para "facilitar" o 

processo de “internacionalização” das empresas de Richardson. 

  

Tipos de serviços oferecidos 
Os tipos de serviços a serem oferecidos incluem o seguinte: 

 

• Certificados de origem 

• Seminários sobre exportação apresentado por palestrantes especialistas em 

exportação do: 

o Departamento de Comércio dos EUA  

o Serviço comercial dos EUA 

o Conselho de Exportação Distrital do Norte do Texas 

o Centro de Comércio Internacional 

o Câmara de Comércio de Richardson  

o Consultores de importação/exportação  

o Companhias locais de exportação  

o Outros 

• Indicações jurídicas para Processos de Importação / assistência a licenciamento 

• Serviços bancários internacionais (abertura de conta bancária; cartas de crédito; 

linhas de crédito; câmbio de moeda; financiamento de exportação, etc.) 

• Serviços de consultoria de negócios internacionais  

• Assistência a importação/exportação (licença de exportação, etc.) 

• Serviços de logística / transporte  

• Serviços de tradução 

• Conhecimentos de importação de país/região específico 

• Serviços SBA S.C.O.R.E. de marketing, vendas, desenvolvimento de negócios  

• Introdução a negócios internacionais   

o Recomendação de câmaras de comércio local/internacional  

o Recomendações de consulados e embaixadas 

o Recomendações de associações comerciais internacionais 

o Membros da câmara com contatos internacionais 

• Outros serviços, conforme necessário 

 

 


