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Região de Richmond, EUA
Um lugar de sucesso comprovado para comércio internacional



Arc Granite and Marble Mármores, Granitos e acabamentos para construção

Brazilian Best Granite, Inc. Produção e instalação de bancadas e pias em granito e mármore

CTA Plus (Link2Pump) Soluções de automação e gestão de combustíveis

Gerdau Ameristeel US, Inc. Indústria Siderúrgica

Mavalério Produção de Confeitos Alimentícios

Stefanini Serviços e Consultoria em TI 

Smuzi Marketing Digital e Design Gráfico

Technorap Systems Solutions Produtos Impermeabilizantes para Construção

FIRMAS BRASILEIRAS EM RICHMOND

Mais de 220 firmas estrangeiras têm mais de 230 instalações na região de Richmond, representando 30 países. Essas empresas empregam mais 
de 21 mil funcionários, oferecendo uma variedade de produtos e serviços. Há oito firmas brasileiras em Richmond:

SETORES EMPRESARIAIS

A região de Richmond abriga mais de 60.000 empresas de todos os tipos, desde as empresas no ranking Fortune 1000 até novas empresas de duas 
pessoas. Os nossos setores empresariais mais fortes são: 
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TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA
n	Richmond está localizada estrategicamente no centro  

da costa leste dos EUA, a menos de 160 km (100 milhas)  
de Washington, D.C.

n	Três estradas interestaduais convergem na região
n	45% dos consumidores da nação estão a 24 horas de carro 

de Richmond
n	Duas das maiores operadoras nos EUA, a CSX e a Norfolk  

Southern, oferecem serviços de frete ferroviário e a 
AMTRAK oferece serviços ferroviários a passageiros

n	O Richmond International Airport (RIC) tem cerca de 200 voos 
diários com escalas a destinos internacionais. O Washington 
Dulles International Airport (IAD), um dos maiores aeroportos 
internacionais dos EUA está a somente 190 km (120 milhas)  
de distância de Richmond e tem quase 50 voos sem escala a 
 destinos internacionais 

n	O Terminal Marítimo de Richmond é um 
centro de cargas multimodais e distribuição 
no Rio James. Os exportadores da região de  
Richmond também estão dentro de um raio de 160 km (100 
milhas) do Porto de Virgínia, na região de Hampton Roads, 
o 3º maior porto de contêineres da costa leste nos EUA
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CONEXÕES COM O BRASIL

n O estado irmão de Virgínia no Brasil é Santa Catarina 

n Mais de 900 moradores de origem brasileira na região de 
Richmond 

n O Richmond International Airport (RIC) tem voos com 
apenas uma escala ao Brasil e o Washington Dulles  
International Airport (IAD) tem voos diretos ao Brasil

n Parcerias com a Universidade de São Paulo, Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) e Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro

n Recursos locais e culturais incluem: 
Virginia Hispanic Chamber of 
Commerce, Central Virginia Soccer 
Association, Richmond Brazilian 
Jiu-Jitsu and Self-Defense 
Academy, Capoeira Resistência e 
o Latin Ballet of Virginia

n	Mais de 60% da mão-de-obra adulta tem alguns 
anos de estudos universitários, bacharelado ou um 
diploma mais avançado

n	A região metropolitana de Richmond é cativante 
para o trabalho, atraindo mão-de-obra de mais de 
40 locais no estado

n	Escolas públicas premiadas são complementadas 
por várias escolas particulares e instituições com 
educação religiosa

n	O programa International Baccalaureate é 
oferecido em escolas públicas e particulares, 
expondo os alunos ao contexto global do século 
XXI

n	A escola regional Governor’s School for 
Government and International Studies atende 
alunos superdotados

n	Um total de 26 dos programas de pós-
graduação e programas profissionais da Virginia 
Commonwealth University estão entre os 
melhores do ramo

n	A University of Richmond está classificada 
em primeiro lugar para cursos em comércio 
internacional e é reconhecida como a “melhor 
universidade dos EUA” para estudos internacionais

n	Cursos e serviços de formação para empregados 
são oferecidos no Community College 
Workforce Alliance

n	Escolas com aulas especiais 
nos finais de semana e à noite 
oferecem cursos de língua e 
cultura e foram criadas pelas 
comunidades internacionais 
locais

MORAR EM RICHMOND

n As opções de moradias em vizinhanças de prestígio vão de apartamentos 
no centro em depósitos reformados a condomínios em campos de golfe ou 
próximos à praia e a fazendas

n Uma comunidade artística e cultural cheia de vida, incluindo mais de 20 
museus e galerias, a Richmond Symphony, o Richmond Ballet, a Virginia 
Opera, concertos, festivais de música, parques de diversão e mais de 130 
locais históricos 

n Cerca de 30 campos de golfe e mais de 100 parques locais

n Sétima melhor cidade do país para corredores de trilhas e a corrida de 10K 
Ukrop’s Monument Avenue foi classificada com uma das melhores no país

n Um dos melhores sistemas de trilhas de mountain bike dos EUA e a sede do 
evento de ciclismo 2015 World Championship 

MÃO-DE-OBRA E SISTEMA ESCOLAR E UNIVERSITÁRIO DE CLASSE MUNDIAL

Entre os  
melhores lugares 

para se viver  
nos EUA   
- U.S. News,  

Fevereiro 2017

Richmond  
foi nomeada a 

melhor cidade de 
porte médio do 

futuro 2017/18, de  
modo geral
- fDi IntelligenceLatin Ballet of Virginia

University of Richmond

Mais de 900  
moradores de  

origem brasileira  
na região de  

Richmond 

O estado irmão de  
Virgínia no Brasil  
é Santa Catarina

900

FATOS SOBRE RICHMOND

População 1.360.172 (44ª maior área  
metropolitana dos EUA)

Mão-de-obra, de 
25 a 64 anos 680.912

Idade média 38

Fuso horário
Hora Padrão do Leste (Richmond,  
Washington, Nova York)  
GMT menos 5 horas

Área 14.807 km²  
(5.717 milhas quadradas)

Clima
Continental modificado
Temperatura média ( julho) 26°C
Temperatura média ( janeiro) 2°C



VIRGÍNIA: O MELHOR ESTADO PARA 
FAZER NEGÓCIOS
n Mais de 550 firmas internacionais de 45 países  
n Taxa de impostos para pessoas jurídicas de 6%, a 6a mais baixa 

dos EUA 
n Estado onde os trabalhadores têm o direito de aderir ou não a um 

sindicato, baixos níveis de sindicalização, e os menores custos 
de seguro desemprego e compensação trabalhista dos EUA

n Classificado entre os 10 estados com a maior produtividade 
trabalhista 

REGIÃO METROPOLITANA DE  
RICHMOND: CENTRO COMERCIAL 
Richmond é a capital, o centro comercial, administrativo e acadêmico 
do estado de Virgínia
n Todos os serviços de apoio aos negócios estão disponíveis 

com equipes multilíngues, incluindo contadores e consultores  
financeiros e jurídicos com experiência internacional

n Sede de 7 empresas que figuram no ranking Fortune 500 e 3 
sedes no ranking Fortune 1000

n Cerca de 30 faculdades e universidades com quase 80.000 alunos e 
mais de 14.000 títulos acadêmicos anualmente

n O custo de vida está próximo da média nacional nos EUA e é  
significantemente mais baixo do que nas áreas metropolitanas 
maiores como de Nova York e Los Angeles

n A área metropolitana de Richmond possui a 45a maior economia 
dos EUA, entre 363 áreas metropolitanas

n Se Richmond fosse um país, seria a 111a economia do mundo e 
um pouco maior do que a economia da Croácia
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Serviços

n Pesquisa personalizada baseada nos 
parâmetros e requisitos de dados da 
empresa (mão de obra, custos comerciais, 
transporte, fornecedores, impostos, 
incentivos)

n Assistência de busca de localização para a 

empresa e visitas a imóveis
n Itinerário estruturado incluindo uma visão 

geral da comunidade
n Reuniões com fornecedores e provedores de 

serviços profissionais
n Serviços de relações públicas

n Serviços de realocação para funcionários da 
empresa

n Apresentação a funcionários do governo e 
líderes da comunidade

n Serviços relacionados ao início das 
atividades, como recrutamento de pessoal

A Greater Richmond Partnership, Inc. é a organização regional líder de desenvolvimento econômico que representa a cidade de Richmond e os condados 
de Chesterfield, Hanover e Henrico, na Virgínia. Oferecemos serviços de assistência de busca de localização para empresas nacionais e estrangeiras 
que estejam planejando instalar-se em locais novos ou mais amplos. Nossos serviços gratuitos e totalmente confidenciais incluem:


