
 

 Representatividade multisetorial e nacional 

 Amplo e diferenciado conteúdo 

 Estabelecer a competitividade de longo prazo 

 Fortalecimento dos canais de influência 

Defensores da livre iniciativa 

AMCHAM e a  

Internacionalização de empresas 

 



AMCHAM Brasil  

A Amcham Brasil contribui com o aprimoramento de negócios no país, é 
inspiradora de modernidade, elabora propostas que levam em conta os 
interesses das empresas associadas, a inserção internacional e a 
contínua evolução da sociedade, reconhecendo e motivando boas 
práticas empresariais de sustentabilidade. 

QUE 
SOMOS O 

 A maior e mais respeitada associação empresarial no Brasil fora do sistema “S” 

 Presença nacional 

 Multisetorial 

 Provedora do mais ativo e complexo conjunto de Produtos e Serviços comparada com todas as outras 
associações empresariais 

 Média de 16 participações das empresas sócias por ano 

 Geradora de conteúdo e proposições 

72 
das 
100 

MARCAS MAIS VALIOSAS 
SÃO DE EMPRESAS 

ASSOCIADAS A AMCHAM 

EMPRESAS DE MAIS DE 

NACIONALIDADES 

40 
Estados Unidos 

Suíça 
Reino Unido 
Alemanha 

Itália 
Argentina 

Canadá 
Holanda 
Portugal 
Bélgica 

 

Suécia 
México 

Austrália 
Chile 

Irlanda 
Áustria 

Colômbia 
República da Coréia 

Dinamarca 
Finlândia 

 
Índia 

África do Sul 
Antigua e Barbuda 

Antilhas Holandesas 
Filipinas 

Honduras 
Israel 

Luxemburgo 
Noruega 
Paraguai 

 



AMCHAM Brasil 

NOSSO  
PROCESSO  
DE EXPANSÃO 



Amcham Brasil 



Internacionalização  EUA - Passo a Passo 

• Boa estratégia de entrada: 
Definição do público/mercado alvo 
Mapeamento da concorrência  
Regulamentação 
Adaptação da operação – canais de distribuição 
Site Location 
Aquisição vs Greenfield 
 

• Bons parceiros: 
 Entidades governamentais, associações de classe 
 Universidades  
 Prestadores de serviço com experiência de mercado 



Internacionalização  EUA – Considerações importantes 

• Os EUA são a maior economia do mundo – O PIB da Califórnia apenas é quase o 

PIB do Brasil 

• Uma pequena empresa pode abrir sua filial nos EUA 

• Abrir empresa nos Eua leva em torno de 2 dias 

• Maior mercado consumidor do mundo – todos querem vender para os EUA 

• Um dos países mais inovadores  

• Excelente Infraestrutura logística - país continental  

•  Os estados possuem regulamentações distintas 



The American Way of Living 



The American Way of Working  

The meaning of the word: 
NO 

Lunch 
Time 

Direct to the point 
Sense of urgence 

Hard work 
Honesty 



The American Style of Working  

“You learn in business, if you want a friend get a dog” 
 

“It’s business, not personal.” 
 

“Business is Business.” 
 

“Get to the point.” 
 

“Time is money” 
 

“Your lessons learned!” 
 



Overview – International Affairs 2013 

941 atendimentos relacionados ao comércio 
exterior realizados em 2013 

47 executivos nas missões comerciais  
de 2013 

360 empresas estrangeiras buscaram o 
departamento em 2013 

Recepção de 3 delegações estrangeiras de 
estudantes de MBA em 2013 

Recepção de 5 delegações governamentais 
americanas em 2013 

Mais de 25.000 downloads dos guias How 
To do Business and Invest in Brazil em 2013 

Mais de 158 mil page views no Website 
exclusivo do projeto How To em 2013 

Mais de 600 executivos americanos nos 
Road Shows nos US 

COMÉRCIO  

EXTERIOR 



Projetos de apoio à Internacionalização  

Passo 1 – Geração de conteúdo  

O que é? 
Guias setoriais informativos que fornecem informações estratégicas 
sobre o mercado norte-americano. A série também conta com 
publicações direcionadas à States Highlights.   
 
Para quem? 
Investidores e empreendedores interessados em fazer negócios e 
investir nos Estados Unidos.  
 
 

 
 

Temas nos setores 
 Finanças e Administrativo 
 Mercado imobiliário 
 Legislação  
 Recursos Humanos                             

States Highlights 
    Georgia Highlights 
    Carolinas’ Highlights 
    Indiana Highlights 
    Florida Highlights 

  Arkansas Highlights 
  Michigan Highlights 
  Oregon Highlights 

How To do Business  and Invest in the U.S 



A Amcham e o processo de Internacionalização 

Trade Intelligence   
 

Projeto Brasil com Z 

•Concorrentes  

•Cadeia e estrutura 
produtiva 

•Tendências  

•Perfil socioeconômico 

•Perfil de consumo 

•Barreiras tarifárias e 
não tarifárias 

•Análise de Comércio 
Exterior 

Sourcing/Matchmaking 

•Prospecção de contatos 

• Identificação de 
interesse 

•  Agendamento de 
reuniões  

•Verificação de perfil  

Foreign Partner 

•Highlights da indústra 

•  tendencias de mercado 

•Previsão de 
investimento  

•Agendamento de 
reuniões  

• Indicação de 
prestadores de serviços 



Projetos de apoio à Internacionalização  

Passo 3 – Imersão no mercado e networking estratégico 

Missões Comerciais 

PÚBLICO ALVO 

- O objetivo é estimular investimentos e identificar oportunidades no mercado internacional 

- Desenvolvimento de networking estratégico e capacitação de empresários  

- Visitas técnicas e seminários em empresas, associações, entidades e universidades 

- Desde 2009, 21 missões setoriais foram organizadas 

- Mais de 220 empreendedores já participaram das missões. Como resultado, os empreendedores tiveram a oportunidade de 
interagir com key players e estabelecer parcerias estratégicas.  

 

Tailor Made 

É uma missão totalmente idealizada e customizada para atender a demanda da empresa, visando promover novos 
conhecimentos, prospecção de novos mercados e inovação.  
  
Como resultado a missão proporciona Know How e principalmente uma visão estruturada e estratégica dos desenvolvimentos e 
fundamentos do mercado americano, além de identificação de oportunidades e aperfeiçoamento comercial, que ajudará a 
empresa a ajustar e desenvolver novas diretrizes do próprio negócio. 
 
 
 

 



Questions? 



Thank you! 
Camila Moura 

camila.moura@amchambrasil.com.br 
+55 11 5180 3795 

mailto:camila.moura@amchambrasil.com.br

