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EMPRESAS PARTICIPANTES DO GAP
Apresentaremos apenas fornecedores de serviços comerciais com experiência no trabalho com empresas internacionais. 
Reconhecemos que cada empresa é única e as apresentações serão feitas de forma individual, de acordo com suas necessidades e 
desejos. Fornecedores de serviços disponíveis incluem:

O QUE É O PROGRAMA DE  
ASSISTÊNCIA GLOBAL?

Como um investidor estrangeiro nos EUA, sabemos que você enfrenta 
muitos desafios. Operar dentro de um conjunto de sistemas legais, 
monetários e tantos outros não familiares pode ser intimidador, e é fácil 
cair em várias armadilhas sem o conhecimento adequado. Por isso é tão 
importante buscar bons conselhos dos especialistas. No entanto, como é 
possível identificar o advogado, contador e agente de seguros certos que 
têm a experiência necessária para ajudá-lo a construir uma base sólida 
para a sua empresa nos Estados Unidos? 

O Programa de Assistência Global (GAP) da Greater Richmond 
Partnership é um serviço integrado projetado para oferecer esses 
contatos essenciais para empresas que estão explorando oportunidades 
no mercado americano.

POR QUE INICIAR ESTE  
PROCESSO?

Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, e com isso há 
oportunidades abundantes para novas empresas. Evite perder tempo e 
dinheiro, aproveite os conselhos de especialistas e faça as coisas da 
forma correta, desde o princípio.

A Greater Richmond Partnership já ajudou, desde a sua criação, na 
instalação de mais de 100 empresas internacionais, por isso estamos bem 
preparados para orientar a sua empresa através das etapas necessárias 
para estabelecer a sua presença na região de Richmond, nos EUA. 

Os parceiros que indicamos são profissionais com experiência no 
trabalho com empresas internacionais, assim como a sua. As suas 
informações são sempre confidenciais, e a primeira reunião com 
qualquer um dos nossos parceiros é gratuita.

Empresa Indústria Site
Cherry Bekaert LLP Contabilidade www.cbh.com

Dixon Hughes Goodman Contabilidade www.dhgllp.com

Elliott Davis Contabilidade www.elliottdavis.com

Ernst & Young, LLP Contabilidade www.ey.com

Keiter Contabilidade www. keitercpa.com

KPMG LLP Contabilidade www.kpmg.com

PwC Contabilidade www.pwc.com

The Martin Agency Publicidade www.martinagency.com

Padilla CRT Publicidade www.padillacrt.com

Whittington Consulting LLC Publicidade www.rickwhittington.com

Baskervill Arquitetura e Engenharia www. baskervill.com

Froehling & Robertson, Inc. Arquitetura e Engenharia www.fandr.com

Timmons Arquitetura e Engenharia www.timmons.com

BB&T Finanças e Sistemas Bancários www.bbt.com

Bank of America Finanças e Sistemas Bancários www.bankofamerica.com

Chase Commercial Banking Finanças e Sistemas Bancários www.chase.com

SunTrust Bank Finanças e Sistemas Bancários www.suntrust.com

Wells Fargo, N.A. Finanças e Sistemas Bancários www.wellsfargo.com

Rutherfoord Corretores de Seguros www.rutherfoord.com

Challa Law Offices Serviços Jurídicos www. challalaw.com

Hirschler Fleischer Serviços Jurídicos www.hf-law.com

Hunton & Williams LLP Serviços Jurídicos www.hunton.com

Kaplan Voekler Cunningham & Frank Serviços Jurídicos www.kv-legal.com

LeClairRyan Serviços Jurídicos www.leclairryan.com

McCandlish Holton, PC Serviços Jurídicos www.lawmh.com

McGuireWoods LLP Serviços Jurídicos www.mcguirewoods.com

Sands Anderson PC Serviços Jurídicos www.sandsanderson.com

ThompsonMcMullan Serviços Jurídicos www.t-mlaw.com

Troutman Sanders LLP Serviços Jurídicos www.troutmansanders.com

Williams Mullen Serviços Jurídicos www.williamsmullen.com

Joyner Fine Properties Imobiliária e mudanças www.joynerfineproperties.com

Long & Foster Real Estate Imobiliária e mudanças www.longandfoster.com



SERVIÇOS DE VISITA
Quando decidir visitar a região de 
Richmond temos tudo pronto para 
ajudá-lo. Trabalharemos com base 
nas suas necessidades para criar um 
itinerário de visita completo que vai 
desde reservas de hotel e visitas a 
locais a reuniões com fornecedores 
de serviços experientes, que o guiarão 
através do processo de instalação com 
consultoria profissional.

PESQUISA
Nosso departamento de pesquisa 
pode fornecer muitas informações 
sobre a região de Richmond, incluindo 
comparação de custos, dados de 
mão-de-obra, 
informações 
sobre impostos 
e mais. Uma 
grande 
quantidade de 
informação geral 
está disponível 
em nosso site, e 
nossa equipe de 
pesquisadores 
poderá também 
fornecer 
dados personalizados. Se necessitar 
de pesquisa mais avançada podemos 
encaminhá-lo a uma universidade ou 
pesquisador particular adequados.

INCENTIVOS
Começar uma nova aventura não é 
fácil. É por isso que estão disponíveis 
incentivos a nível local e estadual 
para os projetos qualificáveis. Estão 
disponíveis diversos benefícios que 
incluem melhorias em infraestrutura, 
créditos fiscais, subsídios financeiros, 
recrutamento e treinamento, entre outros.

APRESENTAÇÕES
Conheça as pessoas que o ajudarão a 
alavancar seu sucesso nos EUA. Quando 
for necessário podemos apresentá-lo 
a fornecedores, empresas similares 
ou complementares e empresas 
instaladas anteriormente da área de 
Richmond. Quando decidir se instalar, 
podemos cuidar das suas necessidades 
colocando-o na direção certa.

COMO 
PODEMOS 
AJUDAR
Esta página inclui alguns dos serviços 
de apoio que a Greater Richmond 
Partnership pode fornecer à sua 
empresa. Com 20 anos de experiência 
estamos preparados para lidar 
com todos os tipos de mudanças e 
ampliações de empresas, e se não 
formos os mais qualificados para ajudá-lo 
com um desafio específico, certamente 
sabemos quem poderá fazê-lo.

DESLOCAMENTO DE  
FUNCIONÁRIOS
Mudar para uma nova comunidade 
implica mais do que a instalação da  
empresa. Afinal, os seus 
funcionários estarão 
construindo uma vida 
nova. É por isso que 
dedicamos um site 
inteiro, LoveWhat 
YouFind.com, a 
ajudar os seus 
funcionários a fazer 
a transição para 
Richmond da forma 
mais fácil possível. Proporcionamos 
informações sobre as diversas regiões, 
opções de habitação, serviços, 
educação, entretenimento e muito mais!

SETOR IMOBILIÁRIO
Os custos dos estabelecimentos na região 
de Richmond estão bem abaixo da média 
nacional e existem diversas opções, quer 
você precise de espaço para uma nova 
construção, um local no centro da cidade 
ou espaço em um prédio de escritórios ou 
parque industrial.  Qualquer que seja a sua 
decisão podemos entregar as melhores 
opções para atender às suas necessidades, 
incluindo uma excursão imobiliária como 
parte do seu itinerário de visita.

EQUIPE
A região de Richmond apresenta setores 
diversificados e quase 30 instituições 
educacionais que oferecem uma grande 
disponibilidade de pessoal especializado. 
O ajudaremos a encontrar os profissionais 
que precisa através de contatos com 
grupos de mão-de-obra local e agências 
de emprego profissionais.

RELAÇÕES PÚBLICAS
Uma vez instalado, podemos prestar 
assistência anunciando a sua chegada 
e os seus serviços para a mídia local, 
regional e nacional por meio de 
comunicados de imprensa conjuntos 
e promoção nas mídias sociais. Nosso 
nível de envolvimento depende de você.
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Preencha o Formulário de 
contato internacional no 
nosso site

EM BUSCA DE MAIS INFORMAÇÕES? ESCANEIE NOSSOS QR CODES:

Assista um vídeo sobre o 
conjunto comercial da região

901 East Byrd Street | Suite 801 | Richmond, Virginia 23219 EUA | 804 643 3227 | grpva.com
A Greater Richmond Partnership, Inc. é o grupo de desenvolvimento econômico regional representando a cidade de Richmond e os municípios de Chesterfield, Hanover e Hen-
rico. Oferecemos assistência para a instalação e outros serviços a empresas nacionais e internacionais que planejam instalações novas ou ampliações. Como uma organização 

sem fins lucrativos 501(c)(3), os serviços são fornecidos sem custos para a empresa e em absoluta confidencialidade. 
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VIRGÍNIA: O MELHOR ESTADO PARA OS 
NEGÓCIOS
n Mais de 37 mil novos empregos e mais de US$ 5,6 bilhões 
investidos por empresas internacionais desde 2004
n Mais de 700 empresas estrangeiras de 45 países 
n A taxa estadual de imposto de renda corporativo de 6% 
permanece inalterada desde 1972. É a sexta mais baixa do país
n Estado com direito ao trabalho com salários moderados, baixos 
níveis de sindicalização, custos de compensação trabalhista e 
seguro desemprego entre os mais baixos dos EUA.
n Está classificado entre os 10 maiores estados em produtividade 
no trabalho

ÁREA METROPOLITANA DE RICHMOND:  
CENTRO DE COMÉRCIO 
Richmond é a capital da Virgínia, o centro de empreendimentos  
comerciais, governamentais e acadêmicos:
n Todos os serviços de apoio a empresas estão disponíveis com 
equipes multilíngues, incluindo fornecedores de serviços de 
contabilidade, financeiros e jurídicos com experiência internacional
n É o endereço de 10 sedes de empresas na lista Fortune 1000
n Quase 30 faculdades e universidades com 80 mil estudantes e 
mais de 14 mil diplomas conferidos anualmente
n O custo de vida está abaixo da média nacional dos EUA 
e é significativamente mais baixo que em grandes áreas 
metropolitanas como Nova York e Los Angeles
n A área metropolitana de Richmond é a 45ª maior economia do 
país, entre outras 363
n Se a região metropolitana de Richmond fosse um país, seria a 
111ª maior economia do mundo, um pouco maior que a Croácia


