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Sul da Flórida: Sua Conexão de Negócios Global
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Estrategicamente localizado entre o Canadá, a América Latina e o Caribe; entre a Europa e o Oceano Pacífico; o Sul da
Flórida é um dos mais importantes portos do mundo para o comércio internacional. Com uma população de rápido
crescimento de mais de 6,0 milhões de residentes em tempo integral, o sul da Flórida é também um dos mercados
domésticos mais vibrantes nos Estados Unidos. Hoje, os três condados do sul da Flórida: Miami-Dade, Broward e Palm
Beach - são o lar de aproximadamente 1.300 multinacionais, assim como várias empresas listadas na “Fortune 500”.
Nossos principais segmentos industriais incluem:
• Aviação/Aeroespacial
•Indústrias Criativas
• Moda/Estilo de Vida
•Serviços Financeiros
• Bolsa de Valores/Capital Privado
• Comércio Internacional
• Tecnologia da Informação (TI)/Telecomunicações
• Ciências da Vida
• Logística e Transporte Marítimo
• Comunicação/Telefonia

Nossos ativos regionais incluem uma força de trabalho multilingue altamente qualificada, aeroportos internacionais e
portos marítimos, além de acesso à Internet de ponta e telecomunicações. A região tem uma excepcional qualidade de
vida com atividades ao ar livre durante todo o ano, artes, cultura e atividades esportivas. Você vai encontrar uma
variedade em opções de habitação, condomínios à beira-mar, vivendas urbanos ate bairros residências tradicionais.
Se seu negócio faz parte de programas como: assistência a pequenas empresas, serviços para mulheres e proprietários
que pertençam a grupos minoritários ou e um empresa que requer licença para relocar ou expandir, você vai encontrar
governos locais com um forte histórico de fornecer base para as empresas a ter sucesso.
Os líderes governamentais do Sul da Flórida são pioneiros no apoio à localização e ao crescimento das empresas por
meio do planejamento, financiamento, construção e manutenção da infra-estrutura que é vital para uma economia
forte.
Focalizados no Sul da Florida como o lugar ideal para viver e trabalhar, as comunidades locais estabeleceram
programas que deram certo no passado e continuarão apoiando para um futuro com mais sucesso.
O Sul da Flórida é receptível para negócios e nós convidamos você a aproveitar o clima de negócios dinâmico da nossa
região e considerar relocar ou expandir sua empresa no sul da Flórida: sua conexão de negócios global.
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Por que o Sul da Flórida?
Como Hong Kong, Londres e San Francisco, o Sul da Flórida é um dos mais importantes portões do mundo para comércio.
Com sua localização estratégica, o Sul da Flórida é o nexo que liga os Estados Unidos e o Canadá com a América Latina,
Caribe, Europa e Ásia.

Principais razões para escolher o Sul da Flórida
• Localização estratégica no Hemisfério
Ocidental
• Força de trabalho qualificada,
multicultural e multilingue.
• Convenientes conexões aéreas para todo
os Estados Unidos e outros países.
• Portos, zonas francas e transporte
multimodal de carga.
• Internet e Centro de Telecomunicações.
• Mais de 150 consulados internacionais,
escritórios de comércio e câmaras de comércio binacionais que
• Governo de negócios
• Um clima fiscal competitivo e altamente favorável.
• Economia dinâmica e diversificada com uma população superior a 6,0 milhões.
• Incentivos econômicos e financeiros.
• Clima quente e excepcional qualidade de vida.

Condado
de MiamiDade

Condado
de
Broward

Condado
de Palm
Beach

Sul da
Flórida
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Centro de Transporte
Com três aeroportos internacionais e três principais portos marítimos, o sul da Flórida oferece fácil acesso aos mercados nacionais e
internacionais ao redor do mundo. Foi classificado como "5-Star Logistics Metro" pela revista “Expansion Management”.

Força de Trabalho e Educação
Para empresas globais, um dos ativos mais importantes do Sul da Flórida é sua força de trabalho altamente
qualificada, multicultural e multilíngue. O pool de mão-de-obra da região é composto por mais de 3 milhões
de residentes, que falam coletivamente mais de 100 idiomas diferentes. Além disso, muitos trabalhadores
entendem as nuances culturais de fazer negócios em toda as Américas, bem como a Europa e a Costa do
Pacífico.

Um robusto mercado interno
Cobrindo uma área de terra de mais de 5.000 milhas quadradas com uma população que ultrapassa 6.0
milhões de residentes em tempo integral, o Sul da Flórida é um dos principais mercados de consumo nos Estados Unidos. É a oitava
maior MSA (área estatística metropolitana) nos Estados Unidos e a renda familiar média é mais de US $ 72.000.

Conectividade
Uma rede de cabos de fibra óptica acelera o fluxo de comunicações de voz, dados e vídeo em todo o sul da
Flórida e em todo o mundo. O sul da Flórida tem várias facilidades de operadoras de telecomunicações,
instalações de armazenamento de dados, loops de fibra, aterragens internacionais de cabos e várias redes
elétricas, incluindo o Telefonica “Key Center” e o NAP (Network Access Point) das Américas. Este último é
um de apenas cinco Pontos de Acesso de Rede de Nível 1 no mundo.

Infraestrutura Internacional
As empresas do Sul da Flórida podem aproveitar uma das infraestruturas internacionais mais sofisticadas e
diversificadas do mundo. A região possui o terceiro maior corpo consular dos Estados Unidos, com
aproximadamente 70 consulados e 25 escritórios de comércio exterior dos principais países da América Latina e do Caribe, bem
como da Europa e da Ásia. Outra assistência é prestada através de mais de 45 câmaras de comércio binacionais, três Centros de
Comércio Mundial, Enterprise Florida (a organização de desenvolvimento econômico do Estado da Flórida), o Centro de Assistência
de Exportações dos EUA e muitas outras organizações.

Custo favorável de fazer negócios
Sul da Flórida é um local altamente competitivo em termos dos custos envolvidos na exploração de uma
empresa. Comparado a muitas outras áreas metropolitanas principais, Florida sul tem uma estrutura de
imposto baixa. Não há imposto de renda estadual ou local, o imposto de renda das empresas estaduais é
de 5,5%. Taxas de imposto de propriedade estão entre as mais baixas das principais áreas metropolitanas
dos EUA.

Com acesso conveniente aos mercados regionais, americanos e globais; uma força de trabalho
única, multicultural, multilingue e qualificada; Um clima empresarial dinâmico; uma excelente
qualidade de vida e longa história de sucesso empresarial - o sul da Flórida é a sua conexão de negócios global.
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Assistência de investimento, relocação e expansão
O Miami-Dade Beacon Council, a Greater Fort Lauderdale Alliance e o Conselho de Desenvolvimento de Negócios do
Condado de Palm Beach, fornecem serviços gratuitos e confidenciais a empresas que desejam relocar ou expandir suas
operações no sul da Flórida. Esses serviços incluem:
•
•
•
•
•
•
•

Pesquisa de mercado e informações demográficas
Informações sobre custos empresariais
Análise da área competitiva
Assistência para seleção de locais
Acesso à formação laboral
Acesso a programas financeiros e de incentivo
Permissão de assistência

Para obter mais informações, vá para:

BUSINESS DEVELOPMENT BOARD
OF P ALM BEACH COUNTY

310 Evernia St,
West Palm Beach, FL 33401

Tel: (561) 835-1008
Fax: (561) 835-1160
E-mail: relocations@bdb.org

THE BEACON COUNCIL:
MIAMI-DADE COUNTY
80 SW 8th St., Suite #2400
Miami, FL 33130

www.bdb.org

Tel: (305) 579-1300
Fax: (305) 375-0271
E-mail: info@beaconcouncil.com
www.beaconcouncil.com

THE GREATER
FORT LAUDERDALE ALLIANCE
110 E Broward Blvd, Suite 1990
Fort Lauderdale, FL 33301
Tel: (954) 524-3113
Fax: (954) 524-3167
E-mail: info@gflalliance.org
www.gflalliance.org

