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Texas consolida-se o novo Eldorado
para empresas brasileiras nos EUA

San Antonio, um dos maiores polos econômicos do Texas.

S

egundo maior estado dos Estados Unidos em extensão - o primeiro entre os 48 da base continental - e uma das mais sólidas
economias do país, com o segundo maior PIB da federação (US$ 1.208

bilhões em 2010), o estado do Texas vem se constituindo na grande
porta de entrada para empresas brasileiras na América no Norte e um
dos grandes polos de investimentos para quem decide apostar do imen-

so potencial empreendedor da indústria, comércio e serviços locais.
Afinal, o velho Texas mantém-se o principal produtor norte-americano
de petróleo, gás natural e derivados.

R

eflexo das já pujantes relações com organizações brasileiras e de tantos outros países que estão chegando ao
Texas para prosperar, o estado consolidou uma firme política de
atração de investimentos e de incentivos fiscais para o avanço
dos negócios nas mais diferentes áreas. E o ex-governador do
estado, várias vezes reeleito, Rick Perry, antecessor do atual
governador Greg Abbott, é o primeiro a afirmar que o “Texas
está aberto para negócios”. Mais do que isso, ele faz questão de
acentuar que se trata do melhor lugar na América para se fazer
negócios, e um dos melhores do mundo, graças a uma política
de redução e isenção de impostos, implantação de ampla infraestrutura de serviços para o setor empreendedor, força de trabalho
capacitada e um ambiente regulatório bastante atraente a novos
investimentos.

E

não são poucas as iniciativas de abertura de frentes de
negócios brasileiros no Texas, a exemplo das visitas
constantes de autoridades governamentais do Texas ao Brasil,

incluindo as últimas de secretários de Estado, bem como prefeitos das cidades de Dallas e Fort Worth, acompanhando grandes
delegações empresariais em visitas de governo e rodadas de ne-

gócios na Fiesp e São Paulo Chamber.
Iniciativas como essa colocam o Brasil no circuito de negócios do Texas e abre perspectivas para produtos brasileiros.
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Centro de Apoio Empresarial da Candex oferece todo o
apoio técnico e operacional ao empresariado brasileiro
O

utra valorosa iniciativa é o “Centro de Apoio Empresarial”
da Candex do Brasil em San Antonio, uma estrutura de escritórios e prestação de serviços empresariais mobilizada para prestar

S

egundo o empresário brasileiro José Clóvis Lemes,
consultor de negócios e um dos sócios-proprietários da
Candex do Brasil, em entrevista ao Diário de Notícias, são

apoio e assessoramento a empresas brasileiras que querem entrar no
mercado americano, mas não contam com estrutura própria nos Estados Unidos. O centro está localizado dentro do complexo do Free

Trade Alliance San Antonio, ao lado da zona franca, bem próximo a
hotéis de todos os padrões, também restaurantes e centros empresariais que concentram a comunidade de negócios do Sul do Texas.

muitas as vantagens e privilégios que o “Centro de Apoio Empresarial” da Candex do Brasil pode oferecer ao empresário
brasileiro. Com 12 salas disponíveis à locação, o Centro man-

tém completa infraestrutura, com pessoal bilíngue, equipamentos de escritório atualizados, serviço de internet T1, entre
outras facilidades.
“Além disso, a Candex, em parceria com outras empresas
oferece serviços de despachantes e logísticas de cargas.
Nossos advogados parceiros podem cuidar de toda a documentação da empresa e também de sua contabilidade, e ainda está
capacitada a desenvolver todo o projeto de marketing e vendas
de produtos dentro do NAFTA – Mercado Comum Americano
(EUA, Canadá e México)”, assinala Clóvis.
O Conselho de Administração da Alliance é composto de homens e mulheres no setor público e privado. O Conselho tem
representantes do gabinete da prefeita, da cidade de San Antonio, bem como do Condado de Bexar. As Câmaras de Comércio
latino-americanas estão igualmente representadas. Há representantes de peso das indústrias da região sul do Texas, incluindo
logística, fabricação, indústrias de energia, biociências e saúde,
alimentos e bebidas. Algumas das marcas de parceiros da Alliance, que podem ser reconhecidos pelos brasileiros incluem:

Um dos focos da Candex vem sendo estimular a participação de empresários brasileiros em grandes de ventos de negócios no Texas.

Um dos destaques é a HEB e congêneres, uma das maiores redes de supermercados dos EUA, baseada em San Antonio. Produtos como pães de queijo da Forno de Minas, Guayaki Erva Mate, Vita
Coco, Cambraia Cafés, Baggio Café, Vinhos da Vinícola Aurora, são todos vendidos lá. Além desses, o Texas importa uma variedade de outros produtos:

A pauta de importações de produtos brasileiros para o Texas inclui de produtos básicos a itens de alto valor tecnológico agregado.

Quando perguntado pelo Diário de Notícias sobre que tipo de produto se pode exportar para o NAFTA, principalmente dentro do Texas, Clovis Lemes respondeu: “Temos que inverter a pergunta: o
que não se pode vender aqui? Ou seja, tendo preço e condições, se vende basicamente de tudo!”
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Equipe de consultores auxilia empresas a identificar seu mercado-alvo

sistência no desenvolvimento de estratégias de entrada no mercado
usando as informações da pesquisa de marketing coletadas, em conjunto com as metas e objetivos da própria empresa, visando criar uma
estratégia personalizada de desenvolvimento e entrada no mercado.
•
Identificação de compradores e/ou distribuidores potenciais:
Assistência no desenvolvimento de um banco de dados de compradores e distribuidores potenciais.

Ajuda com parceiros locais

E

m sessões de consultoria individualizadas, os consultores da
Candex e da Alliance ajudam as empresas a identificar seu
mercado-alvo, definir estratégias de marketing e determinar segmentos do mercado para o produto. O serviço de consultoria leva em consideração as necessidades individuais de cada empresa.
As atividades específicas de consultoria abrangem:

•
Estudo de Mercado: Estudo de mercado para distribuição do
produto nos Estados Unidos.
•
Análise e pesquisa de mercado: Assistência na coleta de dados mercadológicos para o desenvolvimento de estratégias adequadas
de marketing.
•
Desenvolvimento de estratégias de entrada no mercado: As-

O programa ainda oferece aos participantes um completo apoio da
Candex e da Free Trade Alliance, com ajuda de parceiros locais, nas
seguintes áreas:
•
Contabilidade e tributos: Cada participante tem direito a
consultoria na área de contabilidade e tributação, oferecida por nossos parceiros contábeis, referente à legislação tributária dos Estados
Unidos.
•
Constituição da empresa: Os advogados do auxiliarão o participante a constituir legalmente a empresa nos Estados Unidos. Taxas
estaduais não incluídas
•
Vistos e imigração: O participante recebe assessoria jurídica
relativa à obtenção de vistos de trabalho e imigração, incluindo toda
assessoria com Visto EB-5.
•
Recursos humanos: A legislação trabalhista dos Estados
Unidos é detalhada por nossos parceiros advogados.
•
Planejamento financeiro e orçamentos: Um parceiro especializado oferece consultoria sobre o desenvolvimento do plano de
estratégia financeira para operação do negócio nos EUA.
•
Rede de eventos: O programa oferece a oportunidade de
participação em uma rede de eventos que auxiliam no desenvolvimento das relações comerciais em San Antonio e outras partes dos
EUA, México e Canadá.
•
Serviços de realocação: Os participantes recebem assistência para encontrar residência, escritório e/ou galpões nos EUA.
Contatos para mais informações
Brasil:
J. Clovis Lemes Presidente Candex do Brasil Ltda
Rua das Palmeiras, 335 – Cj. 12 01226-010- São Paulo - SP Phone: (55-11) 3825-9634
Mobile: (55-11) 9 9206-2402
E-mail: clovis.lemes@candex.us
Website: www.candex.us
Skype ID: clovis_lemes
San Antonio:
Carlos Jarquin
Vice President for Exports and Foreign Investment
Free Trade Alliance San Antonio
203 S. St. Mary’s St., Suite 130
San Antonio, TX 78205
Phone: (210) 239-1218
E-mail: cjarqui@freetradealliance.org
www.freetradealliance.org

Economia texana é sinônimo de prosperidade para novos empreendedores
E

m 2013, o Texas liderou as exportações dos EUA pelo 12º ano
consecutivo, com mais de US$ 279.69 bilhões.
O Brasil foi o terceiro destino de exportação do Texas em 2013,
com US$ 10.86 bilhões de dólares em exportações. As principais exportações do Texas para o Brasil foram: petróleo e produtos de carvão;
máquinas (exceto elétricas); produtos químicos; plásticos e produtos de
borracha; e cereais.
O Brasil foi o 15º país de origem de importação para o Texas em
2013, com US$ 4.61 bilhões de dólares nas importações brasileiras,
incluindo combustíveis minerais e óleos; produtos químicos orgânicos;
máquinas industriais; bebidas e similares; pedra e gesso.

Investimento Estrangeiro Direto (IED)

De acordo com dados da Bloomberg, entre 2003 e 2014, as empresas brasileiras registraram 22 projetos de investimento no Texas, com
US$ 6.72 bilhões de dólares em IED, e criaram 2,153 postos de trabalho.

Empresas brasileiras já estabelecidas no Texas
Entre as empresas brasileiras que fazem negócios no Texas estão:
• Braskem
• Gerdau Ameristeel
• HRT America Inc.
• MTS International Ltd.
• Oxiteno EUA LLC
• Pasadena

• Petrobras America Inc.
• Orgulho do Peregrino
• Têxtil LLC Santana
• SMAR International Corp
• Tramontina EUA
• EUA Zinc Corporation

Saindo da recessão
O Texas tem mais de meio milhão de empregos hoje do que antes
da recessão (janeiro de 2008 contra maio de 2014), enquanto muitos
outros estados ainda estão saindo de um buraco profundo.
Ao longo dos últimos dois anos, os empregos no Texas cresceram
mais rapidamente que nos outros 10 estados mais populosos.

Localização estratégica e ampla infraestrutura

A

s condições oferecidas pelo estado do Texas para o
mercado investidor são altamente favoráveis, a começar por sua localização estratégia, situado no “coração” dos
EUA e dotado de excelentes portos e rodovias que interligam
todos os pontos do país.
O Texas oferece um transporte superior e vantagens logísticas. A localização central do estado e uma das melhores redes
de transportes do mundo fornece acesso em tempo útil aos mercados domésticos e globais através do ar, terra e mar.

O estado abriga a sede da American Airlines e da Southwest
Airlines, duas das maiores companhias aéreas do mundo.
Mais de 10,9 milhões de toneladas de carga foram transportadas através de duas instalações intermodais do Texas em
2011.
Em 2011, 46 operadoras ferroviárias do Texas transportaram 379,3 milhões de toneladas de carga.
San Antonio oferece uma das melhores condições de distribuição de produtos para consumo, não somente no Texas, mas

nos EUA inteiro.
O Texas é o único estado com a sua própria rede de energia
e não está sujeito à regulamentação federal sobre transmissão
de energia elétrica.
O aeroporto da Alliance em Fort Worth de Logística Global
é o primeiro puramente industrial do mundo. Juntamente com
o Porto Seco de San Antonio, integram aeroportos industriais,
terminais ferroviários de Classe I, e acessos rodoviários continentais.
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Texas investe no futuro atraindo novos investimentos

O Texas toma a iniciativa de investir no seu futuro,
oferecendo incentivos competitivos para as empresas
que estão criando empregos e impulsionando a inovação no Texas. Os seguintes incentivos são ofertas estaduais mais comumente utilizados. Mais detalhes sobre
qualquer um dos seguintes programas/fundos, pode ser
conferido no: www.TexasWideOpenForBusiness.com/
incentives-financiing
Fundo de Tecnologia Emergente do Texas
O Fundo de Tecnologia Emergente do Texas (TETF)
dá ao Texas uma vantagem incomparável na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de tecnologias
emergentes, oferecendo subsídios para recrutar os melhores talentos de pesquisa no mundo, ajudar as empresas a ter ideias no desenvolvimento de produtos prontos para o mercado.
Desenvolvimento da Força de Trabalho
Programas de treinamento de força de trabalho prestados através do Texas Workforce Commission.
Skills Development Fund: Financiamento para capacitação profissional personalizada.
Fundo de Autossuficiência: Financiamento para fornecer treinamento para as oportunidades de emprego,
principalmente para os indivíduos dependentes de assistência pública.
Texas Enterprise Fund
O Enterprise Fund Texas (TEF) é o maior fundo
“compromisso “ de seu tipo no país. O fundo é utilizado como uma ferramenta de incentivo final para projetos que oferecem a criação de emprego e capital de
investimento projetado significativo, e onde um único
local do Texas está competindo com outra opção viável
fora do estado.
O “Triangulo da Prosperidade”
Formado pelas regiões de Dallas/Fort Worth, San
Antonio e Houston, (incluindo Austin/San Marcos),
este triângulo é frequentemente chamado de o “Triângulo da Prosperidade”, tal o desenvolvimento cultural

e econômico que ele delimita no Texas. O Centro de
Apoio Empresarial da Candex encontra-se na parte superior do Triângulo, em Dallas.
Líderes dos mais variados setores de negócios da
cidade de San Antonio, no Texas, têm trabalhado no
sonho de transformar a cidade em um Porto Seco que
agora serve como um centro de comércio internacional,
proporcionando a infraestrutura e os serviços necessários ao desenvolvimento de atividades mercantis entre
países. Para isso, San Antonio tem a oferecer uma importante vantagem competitiva como plataforma estratégica para o acesso ao mercado americano.
Nesse contexto, San Antonio desenvolveu um programa inovador que visa facilitar as práticas de negócios com empresas estrangeiras. Esse programa funciona na forma de parceria entre as organizações, dirigida
pela Free Trade Alliance San Antonio e pelo International Trade Center, que coordenou o esforço de trabalho.
No lado brasileiro, a Candex auxiliou nos programas
de incentivo a empresas do Brasil, a fim de dar a elas
uma estrutura de apoio no local para suas exportações.
Incubadora de negócios
O International Business Development Center
(IBDC) é uma incubadora de negócios que oferece suporte a pequenas e médias empresas estrangeiras que
desejam entrar no mercado americano.
O programa fornece às empresas estrangeiras as informações que elas precisam para executarem efetivamente seus planos de expansão internacional e assegurar o funcionamento adequado do negócio nos Estados
Unidos. Entre os benefícios oferecidos, estão orientações sobre a infraestrutura da empresa, um escritório,
treinamento, consultoria e serviços para a fomentação
do negócio, tudo especialmente criado para desenvolver a administração da empresa, o plano de negócios e
o planejamento de marketing do produto. Os consultores da Candex, inclusive, selecionam seus possíveis
clientes e faz a promoção de seus produtos junto ao
mercado dentro do NAFTA – Mercado de Livre Comércio da América do Norte.
Centro operacional
O programa é sediado junto ao Kelly/USA Business

Park e oferece aos participantes um espaço físico para
o escritório com consultoria e apoio pleno, equipado
com:
• Mobiliário de escritório
• Gabinetes de arquivos
• Acesso a copiadoras e demais equipamentos necessários
• Excelente rede de TI
• Acesso a salas de reunião e de treinamento
Escritório virtual
O programa oferece às empresas brasileiras um escritório virtual incluindo:
• Um endereço físico nos Estados Unidos
• Coleta e distribuição de correio
• Linha telefônica individual com secretária eletrônica.
Com a experiência de muitos anos na América do
Norte e a estrutura da Candex, o exportador brasileiro
tem um ponto de referência e pode usar a estrutura para
fazer o seu próprio marketing dentro dos EUA, com
todo o suporte profissional para a abertura de contas,
orientação sobre a burocracia local e a “cultura empresarial americana”.
Treinamento e consultoria
O IBDC oferece um programa especializado de treinamento, criado para educar as empresas sobre a forma de condução de negócios nos EUA. Ministrado por
profissionais da área de comércio exterior, o programa
de treinamento inclui seminários sobre assuntos relevantes e atuais sobre a prática de negócios nos Estados
Unidos.
Alguns dos tópicos de treinamento abordados:
• Desenvolvimento do plano de negócios e de
marketing
• Visto para trabalho e imigração
• Implicações contábeis e tributárias americanas
• Precificação, embalagem, propaganda e promoção
• Distribuição, logística e procedimentos alfandegários
• Estrutura jurídica das corporações americanas e
visão geral da legislação comercial

Muitas vantagens para a implantação de novos negócios no estado do Texas
•
Segundo lugar em impostos per capita mais baixos na
nação americana.
•
Não tem nenhum imposto estadual em bens em trânsito.
•
O Texas não tem um imposto de renda estadual de pessoa física.
•
O Texas não tem um imposto de renda corporativo, mas
tem um imposto de franquia corporativa, que contém um componente de renda sensível.
•
98% da população do Texas vivem dentro de um raio de
50 milhas de uma ou mais das 31 instituições de ensino universitário público.
•
Com um clima de negócios ideal, o Texas é localizado
na Zona Central de Tempo o que faz com que trabalhar tanto na
costa leste e costa oeste dos EUA seja muito mais fácil.
Panorama Econômico do Texas
Ao abrir uma empresa nos Estados Unidos da América, é
possível obter uma série de vantagens comerciais que podem
tornar seu negócio mais competitivo numa economia efetivamente globalizada.
A empresa deixará de ser apenas mais uma firma brasileira e
o seu dono um empresário norte-americano.
Essa importante decisão vai influenciar diretamente o mercado, que receberá essa mensagem como prova de confiabilidade que certamente proporcionará um incremento nas relações
não apenas aos clientes brasileiros, mas principalmente com a
maior economia do mundo, e os seus respectivos consumidores.
Esse mercado deixa de ser inacessível quando se estabelece
nos Estados Unidos da América, pois mediatamente a nova empresa e seus donos passarão a fazer parte dele, podendo usufruir
de todos os benefícios que a legislação americana concede às
suas entidades legalmente constituídas.
Algumas dessas vantagens são as seguintes:
•
Morar nos Estados Unidos da América: Uma matriz brasileira pode abrir uma subsidiária na América e seu dono pode
solicitar o visto de investidor e até ao visto permanente (green
card) se optar por radicar nos EUA. O funcionário brasileiro
que necessite acompanhar essa mudança, poderá ser contratado
para exercer suas atividades e poderá ter um visto de trabalho e
também usufruir dos benefícios de um residente legalizado.
•
Com a empresa aberta nos Estados Unidos da América,
é possível reduzir substancialmente valores de compras para importação sem se preocupar com o volume de produtos, podendo
assim obter clara vantagem na formação do seu preço.
•
Montando um estoque nos Estados Unidos da América,
o empresário poderá atender aos seus novos clientes de forma
mais ágil e com reduzida preocupação com a entrega de seus
produtos.
•
A facilidade de distribuição de produtos ganhará escala

mundial e a proteção dos mesmos será igual a de qualquer outra
empresa americana, ou seja, ao abrir uma empresa nos Estados
Unidos da América, a organização passará contar com todos os
benefícios e defesa do próprio governo americano.
•
Também faz parte da internacionalização do negócio,
a abertura de conta corrente, a obtenção de cartão de crédito
americano com condições especiais e taxas de juros que não
conhecemos em nosso País.

Dados econômicos
•
Em parte por causa de sua grande população, a economia do Texas é uma das maiores do país - PIB de US$ 1.208
bilhões em 2010, o segundo maior dos EUA.
•
O setor primário do Texas é responsável por 1% do PIB
do Texas. A agricultura e a pecuária – que já foram anteriormente as principais fontes de renda do estado – empregam juntas aproximadamente 500 mil pessoas. O Texas possui no total
aproximadamente 227 mil fazendas (popularmente chamadas de
ranchos no Estado) – mais do que qualquer outro Estado americano, – que cobrem cerca de 75% do Estado. A maior parte
destas fazendas são utilizadas para a criação de gado bovino.
•
O Texas possui o maior rebanho bovino do país. Os
principais produtos produzidos pela indústria agropecuária do
Texas são carne e leite bovino, algodão, arroz, trigo e peru (ave)
s. Também são relevantes a pesca e a silvicultura na economia
do Estado. O valor anual dapesca coletada no Estado é de cerca
de US$ 230 milhões.
•
O algodão já foi uma das principais fontes de renda
do Texas, mas atualmente, sua importância para a economia do
Estado é pequena.
•
O setor secundário do Texas responde por 25% do PIB
do Texas – mas já chegou a responder por mais da 75%, durante
os anos da Segunda Guerra Mundial. Os produtos fabricados
anualmente no estado possuem um valor total de mais de 130
bilhões de dólares.
•
O Texas é o terceiro Estado que mais emprega trabalhadores na área da manufatura – atrás somente da Califórnia e de
Nova lorque.
•
A mais importante indústria do Estado é a indústria de
alta tecnologia – fábricas produtoras de equipamentos eletrônicos avançados, softwares e computadores estão localizadas
primariamente em Houston e em Austin.
•
O Texas é o maior produtor de produtos químicos em
geral – fertilizantes, ácido sulfúrico e remédios são os mais importantes.
•
Por causa da imensa população, o processamento de
alimentos é a terceira maior indústria do Estado.

•
E o Texas é o maior produtor de petróleo, gás natural, e
derivados, dos Estados Unidos, Possuindo as maiores reservas
destes recursos naturais, do país. A indústria de manufatura emprega mais de 900 mil pessoas, e responde sozinha por 14% do
PIS do Estado.
•
A mineração emprega mais de 250 mil pessoas e responde por 6% do PIS estadual. E a indústria de construção responde por 5% do PIS do Estado, empregando mais de 750 mil
pessoas.
•
O setor terciário do Texas responde por mais de 74% do
PIB do Texas. Dallas é sede de várias das mais importantes empresas financeiras dos Estados Unidos, enquanto Houston sedia
as principais empresas petrolíferas do país. Serviços comunitários e pessoais respondem por 20% do PIB do Estado, e empregam mals de 3,5 milhões de pessoas. O comércio por atacado
e varejo responde por 17% do PIB do Estado e empregam 2,5
milhões de pessoas.
•
Serviços financeiros e imobiliários empregam aproximadamente 885 mil pessoas e respondem por 14% do PIB do
Estado. Serviços governamentais empregam 1J milhão de pessoas e responde por 12% do PIB do Estado. Transportes, telecomunicações e utilidades públicas respondem por 11% de> PIB
estadual, empregando aproximadamente 630 mil pessoas.
•
O Texas é o maior produtor de eletricidade do país.
Cerca de 50% da eletricidade gerada no Estado é produzida por
usinas termelétricas a gás natural, 40% por usinas termelétricas
a carvão, e a maior parte do restante é e gerada por usinas nucleares.
•
O clima na região é muito bom com médias de até 35°
no Verão e 10 ° no inverno.

Geografia
O Texas é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado
na região sudoeste do país. Possui como limites o estado de
Oklahoma ao norte, Novo México ao oeste, Arkansas ao nordeste, Louisiana ao leste e pelo México ao Sul. O apelido do Texas
é Lone Star State, por causa da estrela solitária na bandeira. A
palavra Texas deriva de Tejas, uma palavra indígena que significa “amigos”.
O Texas é o segundo maior estado dos Estados Unidos e o
maior entre os 48 dos Estados Unidos Continentais. Com seus
695 621,06 km2.
O Texas também é o segundo estado mais populoso do país;
com aproximadamente 25 milhões de habitantes e com uma população crescendo rapidamente devido à imigração, possui mais
habitantes do que qualquer outro estado norte-americano com
exceção da Califórnia.

