
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Serviço Comercial dos EUA,  no Consulado dos EUA no Rio de Janeiro, está organizando um 
Roadshow de Desenvolvimento Comercial aos Estados Unidos. Esta é uma excelente 
oportunidade para que empresas brasileiras possam explorar novas oportunidades comerciais 
com companhias americanas, tais como: 
 
• Promoção do país como uma localização estratégica para as empresas americanas entrarem 

no mercado Latino-Americano; 
• Formar parcerias com empresas de tecnologia de pequeno e grande porte; 
• Entender como abrir seu negócio nos Estados Unidos; 
• Encontrar com Investidores; 
• Explorar oportunidades durante a TechWeek Chicago.  
 
O Roadshow focará na cidade de Chicago, Illinois, onde ocorrerão briefings com empresas 
locais, visitas às sedes corporativas e, reuniões com agências de desenvolvimento econômico, 
assim como reuniões particulares para executivos interessados. 
 
Por que Chicago? 
As empresas escolhem Chicago por seu talento, localização estratégica e força econômica. 
Talvez seja por isso que o Economist clasificou Chicago entre as dez cidades mais 
competetivas para se fazer negócios no mundo. 
 
A cidade possui renomados institutos educacionais, incluindo dois dos principais cursos de 
negócios do mundo. O número de diplomas universitários conferidos pelos 150 institutos da 
cidade chegam a 145.000 por ano.  
 
Chicago está estrategicamente localizada no “eixo” leste-oeste, ligando Europa e Àsia, assim 
como no “eixo” norte-sul do NAFTA. Seu aeroporto movimenta 1.460 partidas diárias, com 
serviços sem escala para mais de 200 destinos globais. Além disso, seis das sete ferroviárias 
se conectam aqui, e as principais redes de dados conectam na área.  
 
Por fim, a cidade não é um local de apenas um setor. Há uma diversificação que matém a 
económia forte, mesmo durante épocas de dificuldade. Os principais setores são: 
 
 Automóveis      Biotecnologia   
 Serviços Empresariais     E-Commerce 
 Metais Fabricados     Água 
 Tecnologia Financeira     Transporte e Logística 
 Processamento de Alimentos    Plásticos e Produtos Químicos 
 Serviços de Saúde     Technologia Médica 
 Manufatura 
 
 
Os interessados em participar deste roadshow também terão direito a participar do Techweek 
Chicago. Este evento é uma plataforma de mídia que dissemina conhecimento através de seu 
apoio a negócios sustentáveis, chamados “Hero Companies”, que são empresas capazes de 
impactar substancialmente talentos, idéias e spinoffs.  
 
Contamos com sua participação e esperamos vê-los em Chicago em breve!  

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
Prazo final para registo: 
Sexta-Feira, 2 de Junho 

 
 

Sua participaçãoinclui os 
seguintes benefícios: 

 
• Parcerias 
• Como abrir seu negócio 

em Chicago 
• Investidor- anjo e venture 

capital 
• Visitas e Site tours;  
• Descontos para hotéis e 

passagem aérea. 
 
 
Taxa de registo: US$850,00 

 
*Inclui Ingresso Executivo para a 

Chicago Tech Week. Exclui 
hospedagem, passagem aérea e 

despesas pessoais. 
 
 

Obs. A taxa pode ser ajustada 
dependendo do número final 

de participantes. 
 
 
 

Registre Logo! 
Vagas limitadas 

 
 
 
 
Para mais informações, favor 

entrar em contato:  
 

Sr. Michael Muth 
Cônsul Comercial 

michael.muth@trade.gov 
Tel.: +55 21 3823 2420 

 
Sr. Genard Burity 

Especialista Comercial 
genard.burity@trade.gov 
Tel.: +55 21 3823 2401 

 
 
 
 

Roadshow de Desenvolvimento Comercial à Chicago 
De 19 à 23 de Junho de 2017 
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