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INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa do

projeto “Mapeamentos dos aspectos gerenciais das empresas

brasileiras e habilidades do gerente brasileiro em suas iniciativas

de internacionalização na cidade de Orlando – USA”.

Inicialmente, as pesquisas eram voltadas para a cidade de

Orlando, mas devido a importância da cidade de Pompano para o

estado da Florida e a grande quantidade de brasileiros nessa

cidade, foi suscitado o interesse em pesquisar questões

pertinentes ao assunto, já que a grande internacionalização de

empresários brasileiros no mundo faz com que os mesmos

arrisquem-se em experiências de negócios com novos enfoques

comerciais e gerenciais. A cidade de Pompano tem sido um

destino bastante escolhido por esses empreendedores.



JUSTIFICATIVA

O trabalho mensura e traz informações importantes para

melhor compreensão dos motivos da instalação de negócios

de brasileiros na cidade de Pompano, Florida.

Pretende-se entender a evolução do fenômeno de

internacionalização e identificar quais os riscos reais dos

negócios de brasileiros na cidade. Acreditamos servir aos

futuros empreendedores com informações relevantes que

ajudem no sucesso empresarial dos brasileiros em suas

empreitadas.



OBJETIVOS

• Analisar a migração dos brasileiros para a cidade

de Pompano, na Florida;

•Quantificar as empresas pertencentes ou

administradas por brasileiros que lá se instalaram;

•Identificar as principais características das

empresas criadas por brasileiros em Pompano;

•Apontar fatores que expliquem esse processo de

internacionalização.



Empresas pertencentes ou 

administradas por brasileiros 

em Pompano Beach



• Casa do Pastel;

• Latin's Driving School;

• Brazil Shuttle;

• Amorim Realty;

• Mundial Moving;

• Vionado Express;

• Tax House;

• Nova Dental;

• Zeca's Auto Repair;

• Wolff Anita Attorney At Law;

• Gaúcho Rodízio;

• Express Moving Usa;

• Br Courier;

• O Boticário;

• Gráfica Brasileira;

• Brazilian's Dental Center;

• Suely Salon;

• American Driving School;

• Padaria Brasil;

• Fastway Moving;

• Carryful Market;

• Status baby Moving & Storage;

• Home Point Realty;

• Website Agora;

• Studio K Hair Salon;

• Rodiozio Di Pizza;

• Santos Seguros;

• Capoeira Topazio.
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O que atrai os brasileiros para Pompano?

•O clima é parecido com o do Brasil, com sol o ano

inteiro;

•Economia forte e próspera com grandes oportunidades de

trabalho e negócios;

•Custo de vida inferior às grandes cidades brasileiras.



•Boa qualidade nos serviços públicos;

•É uma cidade composta por muitos estrangeiros latinos e a

semelhança linguística facilita a adaptação dos brasileiros na

nova cidade;

•A estabilidade alcançada pelos migrantes serve de exemplo

para mais brasileiros tentarem se estabelecer nessa cidade.



Dificuldades de internacionalização

• Competitividade – A cada 10 empresas abertas, 8 fecham 
antes de 5 anos;

• Adaptação – Por exemplo, com as leis empresariais. Nos 
E.U.A, os estados possuem leis distintas;

• Flexibilidade – É necessário ter flexibilidade para atender 
tanto o público americano, quanto o latino-americano.



CONCLUSÃO

Pompano Beach é uma cidade com uma economia

crescente, ótima qualidade de vida e a língua não é

um empecilho para a migração dos brasileiros,

pois há grande presença de latino americanos

nessa cidade. Sendo assim, o interesse dos

empresários voltam-se para Pompano Beach pela

minimização do choque cultural e evidentemente,

menor risco inicial do novo negócio.



REFERÊNCIAS
http://www.brasilicano.com/pompano-beach/florida/empresas

Acessado em 10/10/13 às 16:32h.

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/050303/arquivo_florida.

html Acessado em 10/10/13 às 13:27h

 http://oxfordusa.com/tag/pompano-beach/

Acessado em 21/10/2013 às 9:57

http://www.g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1217930-

5602,00-

IMIGRANTES+FAZEM+VIDA+EM+CIDADE+DA+FLORIDA

+PARECER+COM+A+DO+BRASIL.html

Acessado em 10/10/13 em 18:57h.

http://www.brasilicano.com/pompano-beach/florida/empresas
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/050303/arquivo_florida.html
http://oxfordusa.com/tag/pompano-beach/


PERGUNTAS PARA O E-MAIL:
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• epicanco@vm.uff.br

- Jeniffer Marchon Moulaz

• jeniffermarchon@id.uff.br
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