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BEM-VINDO À CULTURA 
DE NEGÓCIOS.

Embora esta cidade seja conhecida por ter uma cultura 
enraizada na história, arte e diversidade étnica, aqui os 
negócios desfrutam de uma cultura própria. Tanto as 
empresas locais quanto as corporações em expansão 
são atraídas pelas terras de custo acessível, energia 
abundante, um ótimo estilo de vida – com custo quase 
8 pontos percentuais abaixo da média nacional – e um 
sistema educacional que continua a evoluir e a melhorar. 
Seu crescimento é ativamente fomentado pela retenção 
das empresas locais, iniciativas de expansão que 
contam com o apoio de incentivos fi scais e um governo 
local focado no crescimento econômico. O resultado? 
Crescemos a ponto de nos tornarmos a 7ª maior cidade 
dos EUA, com uma mão-de-obra qualifi cada de mais 
de um milhão de pessoas e com 160.000 alunos em 
15 faculdades e universidades na região. Não é de se 
admirar que o Milken Institute nos classifi ca como uma 
das dez cidades com maior performance no país.

A SAEDF está à disposição para fazer uma análise 
e fornecer assistência para sua relocação de forma 
confi dencial e gratuita. 

Descubra uma cultura que pode ajudar o seu negócio 
a crescer.



ONDE FICA SAN ANTONIO?
San Antonio situa-se no centro do condado de Bexar, no Texas, a apenas 140 km do Golfo do México e a aproximadamente 204 
metros acima do nível do mar. Sua posição geográfi ca singular conecta as costas leste e oeste, o Canadá, o México, e a América 
Central e a América do Sul. Estradas interestaduais ligam San Antonio aos principais centros populacionais do Texas e aos principais 
pontos de passagem da fronteira do México, incluindo Laredo, Del Rio, Eagle Pass e os portos de Corpus Christi e Houston. Devido 
à combinação de localização ideal e infraestrutura de qualidade, mais de 50 por cento do fl uxo de mercadorias entre os EUA e o 
México passam por San Antonio antes de chegar a seu destino fi nal.

AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (°F/°C)

Média de temperatura mensal 1981-2010

Fonte: Serviço Nacional de Meteorologia

DISTÂNCIAS DE OUTRAS CIDADES IMPORTANTES

CIDADE REGIÃO MILHAS KM

Austin Nordeste 80 128

Corpus Christi Sudeste 145 233

Dallas Nordeste 280 450

Houston Leste 200 322

Nuevo Laredo, México Sudoeste 170 274

Monterrey, México Sudoeste 295 474

ANUAL ...................................................69,5O/20,8O

JAN .................................................................. 51,8O/11O

FEV...............................................................55,6O/13,1O

MAR ........................................................... 62,2O/16,8O

ABR ...........................................................69,3O /20,7O

MAI ................................................................76,9O /25O

JUN .............................................................. 82,4O /28O

JUL ...............................................................84,6O /29O

AGO ..........................................................85,3O /29,6O

SEP ............................................................ 79,7O /26,5O

OUT ..............................................................71,2O /21,7O

NOV .................................................................61,1O /16O

DIC ...............................................................52,9O /11,6O Cidades com melhor 
desempenho
- Milken Institute, janeiro de 2015
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QUEM VIVE AQUI?
O povo de San Antonio gosta tanto da propensão 
internacionalista quanto o aconchego local – o que torna esta 
cidade tão única. 

Desde há muito tempo, San Antonio atrai uma população 
diversa, multifacetada e multicultural.

POPULAÇÃO E PROJEÇÕES

COMPOSIÇÃO ÉTNICA

CONDADO DE 
BEXAR

SAN ANTONIO MSA
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BEXAR

SAN ANTONIO MSA
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SAN ANTONIO MSA
PERCENTUAL
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Fonte: Claritas, 2014.

Fonte: Claritas, 2014.

PERCENTUAL
CONDADO DE 

BEXAR

PERCENTUAL
SAN ANTONIO MSA

 12,52%  19,65%

59,48% 54,87%

 7,82%  6,95%

 0,87%  0,84%

 2,64%  2,31%

 0,14%  0,13%

 3,69%  3,49%

 12,84%  11,77%

Brancos

Hispânicos ou Latinos 

Negros/Afro-Americanos

Ameríndios/Indígenas da Alasca 

Asiáticos

Indígenas Havaianas/Outros das Ilhas do Pacífi co

Duas ou mais raças

Outra Raça

LÍNGUA/BILINGUE 

Cidades com crescimento 
mais rápido 
- CNN MONEY, março de 2014 

AREA CENSO DE 
2010

POPULAÇÃO 
ESTIMADA 2014

CRESCIMENTO 
2015 – 2020

San Antonio 1.327.605 1.416.291 6,34%

Condado de Bexar 1.714.777 1.861.562 7,40%

Área Metropolitana 2.142.508 2.336.330 7,64%

Fonte: Claritas, 2014.

As cidades mais "quentes" 
para a geração do Milênio
- Forbes, julho de 2014 

Nº 1

PERCENTUAL
CONDADO DE BEXAR

PERCENTUAL
SAN ANTONIO MSA

 36,36% 35,05%  

 58,00% 61,62%

3,63% 3,33% 

Espanhol e inglês

Somente inglês

Outras línguas e inglês
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QUEM TRABALHA AQUI?
A resposta é simples: muitas pessoas inteligentes. Na verdade, existem mais de um milhão de pessoas qualifi cadas em 
San Antonio atualmente. Idade Média - 34,9 anos. Há quase 160.000 alunos frequentando as 15 faculdades e universidades da região, 
representando graus ainda mais elevados de habilidades. O tipo de profi ssional que seria útil para sua empresa – especialmente após 
essas habilidades serem desenvolvidas exatamente de acordo com suas especifi cações por meio dos programas de capacitação de 
mão de obra daquelas mesmas faculdades. Os programas atuais incluem capacitação especializada para a indústria aeroespacial, 
negócios, tecnologia da informação, segurança cibernética, manufatura avançada e muito mais.

FORÇA DE TRABALHO ANUAL

Fonte: Bureau of Labor Statistics

ANO FORÇA DE TRABALHO 
TOTAL DE CIVIS

PERCENTUAL DE 
CRESCIMENTO EMPREGOS NÚMERO DE TRABALHADORES 

DESEMPREGADOS
TAXA DE 

DESEMPREGO

2014 1.058.657 0,92% 1.018.841 39.816 3,8%

2013 1.049.019 2,22% 986.252 62.767 6,0%

2012 1.026.242 0,64% 959.876 66.366 6,5%

2011 1.019.841 3,1% 943.728 76.113 7,5%

2010 988.724 2,4% 916.219 72.505 7,3%

Médias anuais da de San Antonio MSA

EMPREGOS POR SETOR

Fonte: Texas Workforce Commission

TECNOLOGIA DE INTERNET/SEGURANÇA DE INTERNET EM SAN ANTONIO

NAICS SETOR 2014 
EMPREGOS

% DE 
EMPREGOS

RENDIMENTO 
MÉDIO

11 Agricultura, administração fl orestal, caça e pesca                2.219           0,25% $33.327 

21 Minas e pedreiras, e extração de petróleo e gás        6.640 0,73% $93.695

22 Utilitários 981 0,11% $92.011

23 Construção 42.909 4,75% $57.200

31 Manufatura 45.054 4,98% $61.756

42 Comércio atacadista 30.464 3,37% $68.026

44 Comércio varejista 103.918 11,49% $34.164

48 Transporte e armazenamento 21.096 2,33% $57.838

51 Informações 21.364 2,36% $81.372

52 Finanças e seguros 59.062 6,53% $80.461

53 Imóveis, locação e arrendamento                           14.821 1,64% $48.619

54 Profi ssional, científi ca e serviços técnicos                       44.813 4,96% $74.521

55 Gerenciamento de empresas       9.739 1,08% $131.433

56 Administração e suporte, gerenciamento de resíduos e 
serviços de remediação                  

58.557 6,48% $35.941

61 Serviços educacionais (privado)                         15.453 1,71% $45.626

62 Saúde e assistência social                  119.669 13,23% $48.359

71 Artes, entretenimento e recreação                         15.182 1,68% $30.387

72 Alojamento e serviços de alimentação                    105.610 11,68% $20.380

81 Outros serviços (exceto administração pública)               26.842 2,97% $32.189

90 Governo 159.571 17,65% $66.569

99 Indústria não classifi cadas                                                  269 0,03% $37.413

• 16.848 funcionários

• 1.096 estabelecimentos

• Impacto econômico de aproximadamente US$15 bilhões

• Nº 2 em concentração de centros de dados relacionados com a defesa nos EUA

Em tirar 
empregos de 
Wall Street

- Forbes, 
junho de 2014

Nº 2

Entre as cidades 
com major 

crescimento no 
número de vagas 

de emprego
- Forbes, 

julho de 2014
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San Francisco, CA 167,5

135,4

116,7

107,5

100,0

99,0

98,3

95,8

95,0

94,6

94,4

93,7

92,4

92,4

San Diego, CA

Chicago, IL

Denver, CO

Kansas City, MO

Houston, TX

Jacksonville, FL

Dallas, TX

Charlotte, NC

Austin, TX

Salt Lake City, UT

Albuquerque, NM

San Antonio, TX

St. Louis, MO

Raleigh, NC 93,3

Columbus, OH 90,2

ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA

Fonte: índice do custo de vida, Anual 2014 C2ER (ACCRA).

Maior índice indica um aumento do custo de vida, com base no índice médio de 
100 entre todas as áreas metropolitanas dos Estados Unidos.

MANTENDO O CRESCIMENTO DO  
EMPREGO ELEVADO E O CUSTO DE VIDA BAIXO.
San Antonio tem apresentado evolução positiva do emprego e estabilidade surpreendente nos últimos anos, enquanto outras 
áreas do estado e do país têm sofrido queda em números de emprego. O número total de postos de trabalho em San Antonio 
tem aumentado continuamente, de menos que 550.000 no início de 2005 para mais de um milhão. O desemprego manteve-se 
notavelmente estável, nunca passando dos 7,4 por cento durante os últimos nove anos. Desde março de 2015, o desemprego em  
San Antonio se mantém em 3,7 por cento (40.111 pessoas), comparado com a média nacional de 5,5 por cento.

San Antonio possui a menor média combinada de custo de vida entre as grandes áreas metropolitanas em todo o país. O custo de 
vida em San Antonio é especialmente baixo nas categorias de alojamento, produtos de mercearia e os serviços de utilidade pública. 
Isso proporciona um de benefício potencial claro para a cidade, pois atrai tanto sua força de trabalho como sua população 
estudantil.

MÉDIA DE PREÇOS DE VENDA DE CASAS DE PROPRIETÁRIOS DE UM ÚNICO IMÓVEL 

Fonte: Associação Nacional de CORRETORES

Região Metropolitana  2015 (em milhares)

San Francisco, CA .............................................................................. $742,9

San Diego, CA ....................................................................................... $493,1

Denver, CO .............................................................................................. $314,8

Austin, TX ............................................................................................... $243,8

Phoenix, AZ ...........................................................................................$200,3

Houston, TX ........................................................................................... $199,3 

Chicago, IL ................................................................................................$195,1

Charlotte, NC ......................................................................................... $192,8

Dallas, TX ................................................................................................. $189,6

Jacksonville, FL ..................................................................................... $187,7

San Antonio, TX ..................................................................................$185,5

Albuquerque, NM ................................................................................. $177,2

Atlanta, GA .............................................................................................. $157,7

Kansas City, MO ...................................................................................$156,4

Oklahoma City, OK ............................................................................. $152,9

Columbus, OH ........................................................................................ $151,0



Matrículas em faculdades e universidades  Outono 2014*

Texas State University ............................................................................... 35.546

University of Texas at San Antonio .....................................................28.625

San Antonio College .................................................................................. 20.676

Northwest Vista College ............................................................................16.738

St. Philip’s College .......................................................................................... 11.723

Palo Alto College ............................................................................................9.560

University of the Incarnate Word ...........................................................8.438

Northeast Lakeview College .....................................................................5.639

Texas A&M University – San Antonio .................................................... 4.512

St. Mary’s University ......................................................................................3.868

University of Texas Health Science Center ........................................3.079

Our Lady of the Lake University .............................................................2.660

Trinity University .............................................................................................2.499

Wayland Baptist............................................................................................... 1.826

Texas Lutheran University .......................................................................... 1.400

* Departamento de Educação dos EUA: IPEDS

Com quase 160.000 estudantes em 15 faculdades e universidades 
diferentes dentro de um raio de 50 quilômetros da cidade,  
San Antonio oferece muitas opções aos seus residentes a caminho 
da faculdade. Desde 2004, as matrículas totais nestas instituições 
têm crescido em mais de 24%. Dando continuidade à sua trajetória 
de expansão, a University of the Incarnate Word cresceu quase 76%; 
a Texas State University, atualmente com mais de 35.000 alunos, teve 
um crescimento de quase 33%, e a University of Texas de San Antonio, 
a caminho de se tornar uma universidade de primeira categoria, 
cresceu 9%. Da mesma forma, a inscrição nas faculdades comunitárias 
tem crescido rapidamente e a Northwest Vista Colégio quase dobrou 
o número de matriculas.

Através de um esforço comunitário conhecido como SA2020, 
lideranças locais na educação e na indústria pretendem orquestrar 
uma das maiores reviravoltas na educação nos Estados Unidos, 
oferecendo à comunidade o acesso ao ensino de qualidade e 
oportunidades de carreira. Com um sistema de educação já robusto, 
a iniciativa posiciona as forças de trabalho atuais e futura à frente de 
outros mercados importantes. E os resultados já estão valendo a pena. 
Enquanto o número de matrículas em faculdades e universidades 
continuam a subir, a "Cidade do Álamo" está superando o país no 
aumento do número de diplomados com cursos pós-secundários. 
Segundo o Instituto Brookings, San Antonio está empatado em 
1º lugar para a cidade com mais crescimento cerebral entre as 
metrópoles americanas com populações maiores que um milhão.

O ENSINO SUPERIOR  
ESTÁ CRESCENDO E 
PROSPERANDO AQUI.

Melhores cidades para os jovens recém formados  
- Forbes, março de 2014
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QUÃO VERDE É SAN ANTONIO?

Somos um líder nacional no setor das energias 
renováveis e já estamos bem encaminhados para a 
atingir nosso objetivo de tornar a energia renovável 
igual a 20% da capacidade total de geração (1.500 
MW) até 2020. Na verdade, a CPS Energy já:

• Tornou-se o maior comprador municipal de 
energia eólica no país.

• Tem 128 MW de energia solar em operação 
comercial, com um acordo assinado para o 
desenvolvimento adicional de 300 MW.

• Reduziu as emissões das centrais geradoras 
em mais de 10.000 toneladas por ano. É como 
se quase um milhão de veículos tivessem sido 
retirados de circulação.



A SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.
Toda grande área metropolitana enfrenta a significativa demanda atual – e crescentes necessidades futuras – de energia, água e 
serviços de telecomunicações. San Antonio não é exceção. Felizmente, para cidadãos privados e corporativos, essa área tem a sorte 
de se ter fontes confiáveis, abundantes e acessíveis para todos eles. Além do mais, os planos já estão em curso para crescer com 
responsabilidade e capacidade à medida que a procura aumentar.

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL

A CPS Energy é a maior empresa municipal de utilidade pública, fornecendo tanto energia elétrica quanto gás natural. A CPS 
Energy é o fornecedor/distribuidor exclusivo credenciado dentro de seu território de serviços: uma área de 392.383 ha., incluindo o 
Condado de Bexar e partes dos condados de Atascosa, Bandera, Comal, Guadalupe, Medina, Wilson e Kendall, com mais 765.000 
clientes. A CPS Energy é uma organização de vanguarda e utiliza energia limpa colhida a partir de energia eólica, solar e gás, para 
fornecer opções energéticas para San Antonio próprias do século 21. A CPS Energy está investindo nas suas iniciativas agressivas 
de energia limpa e seus programas de eficiência energética para alcançar sua meta de ter 20% da capacidade total de geração 
proveniente de fontes renováveis até 2020.

ÁGUA

O Aquífero Edwards é famoso por ter água que é das mais limpas do país – e a água desta fonte, bem como de múltiplos lagos, rios 
e lençóis freáticos na área, é fornecida pelo Sistema de Água de San Antonio, um dos principais bens utilitários municipais, servindo 
aproximadamente 1,6 milhões de clientes. Além disso, em 2014, o Sistema recebeu o apoio unânime da cidade de San Antonio para 
o aqueduto de Vista Ridge, Uma fonte de água nova e radical no condado de Burleson, ao norte de San Antonio, por meio de um 
aqueduto de 228 km, o que aumentará o abastecimento de água na cidade em cerca de 20%.

A VERDADE SOBRE OS IMPOSTOS.
Os impostos são uma realidade onde quer que você vá. Mas a verdade é que os principais fatores que levaram San Antonio 
ao contínuo crescimento econômico incluem encargos fiscais surpreendentemente baixos em relação a outros mercados 
metropolitanos no Texas com populações superior a 1 milhão (tanto para as empresas quanto para os indivíduos), bem como 
incentivos especiais para as empresas que se deslocam para cá. Como é que isto pode ajudar a sua empresa? O pessoal de SAEDF 
está à disposição para ajudar a guiá-lo através do processo de obtenção de informações sobre impostos e incentivos para uma 
variedade de cenários de localização.

Texas ................................................................................................................................................6,250%

San Antonio................................................................................................................................. 1,250%*

San Antonio Metropolitan Transit Authority (MTA) ................................................ 0,500%

Distrito de Transporte Avançado de San Antonio (ATD) ......................................0,250%

Condado de Bexar ...................................................................................................................0,000%**

Alíquota Total para a Área de San Antonio .................................................................8,250%  

TAXAS DE IMPOSTO SOBRE VENDAS
 *As leis do Estado do Texas limitam a recolha local de 

impostos sobre vendas e uso a não mais de 2 por 
cento. San Antonio, um município do condado de 
Bexar County, tem uma taxa de 1,250%, incluída na 
alíquota total de impostos na área de San Antonio. 

**O condado de Bexar County não impõe um imposto 
sobre as vendas e a utilização.

   Fonte: Controlador do Estado do Texas.

Texas

• Fundo de empreendimentos do Texas

• Fundo de desenvolvimento de habilidades

San Antonio

• Fundo de incentivos ao desenvolvimento econômico

• Reduções e isenções fiscais para indústrias específicas

• Política de dispensa de impostos para reinvestimento  
nos bairros do interior da cidade

• Incentivos referentes aos serviços de utilidade pública

NENHUM IMPOSTO ESTADUAL SOBRE O RENDIMENTO PESSOAL

O Texas não cobra impostos sobre os rendimentos individuais imposto de renda corporativo.

IMPOSTO SOBRE FRANQUIAS

O Texas cobra um imposto anual sobre franquias das empresas com seguro contra responsabilidade civil. A base fiscal subjacente 
é a margem dos negócios em vez que o lucro líquido ou patrimônio líquido, resultando em uma taxa de imposto primário de 1%. As 
empresas comerciais envolvidas principalmente em atividades de venda no atacado ou no varejo pagariam 0,5%. As empresas com 
receitas menores que US $1 milhão estão isentas.

INCENTIVOS E REDUÇÃO DE CUSTOS

Estes dependem, em parte, do tipo de negócio que será desenvolvido na área e o número esperado de postos de trabalho que serão 
criados. Entretanto, benefícios econômicos e incentivos, tanto dos governos estaduais quanto dos locais, estão disponíveis e podem 
incluir programas específicos como:



COMO É O SISTEMA DE TRANSPORTE 
NA CIDADE E AO SEU REDOR?
Durante vários séculos, a localização central e geografi a acessível fi zeram de San Antonio uma importante encruzilhada, tanto para 
o comércio quanto para a cultura. Como a cidade fez a transição para a idade moderna, suas necessidades de transporte comercial 
e navegação cresceram bastante e as instalações e serviços – desde rodovias a ferrovias e transportes aéreos – têm se mantido mais 
do que adequados à procura.

AR

As extensas instalações para a aviação de San Antonio incluem: 

 • O Aeroporto Internacional de San Antonio, o principal anel da aviação comercial para o centro-sul do Texas, que conta com 
uma média de 314 partidas e chegadas nacionais e internacionais diariamente, incluindo 35 destinos nacionais e internacionais 
sem escala.

 • Aeroporto de entradas globais.

 • O Aeroporto Stinson, o segundo aeroporto para aviação geral mais antigo dos Estados Unidos.

ESTRADAS DE FERRO

O vibrante sistema ferroviário de San Antonio é servido por:

 •  Várias empresas ferroviárias de primeira classe, tanto para passageiros quanto para mercadorias.  

 • Numerosas ramifi cações privadas/comerciais em toda a região.

 •  Vias de acesso da Burlington Northern Santa Fe e Union Pacifi c.

PORTO SAN ANTONIO

O Porto de San Antonio é o resultado de um plano mestre.  É um complexo industrial e aeroespacial com plataforma logística 
internacional de 768-hectares, localizado na região central de San Antonio. Suas atrações incluem:

 • Classifi cação como Zona de Comércio Exterior.

 • Uma pista de 3.505 metros.

 •  Acesso incomparável com múltiplos trilhos e estradas.

 • Hospedagem de mais de 80 organizações públicas e 
privadas.

ESTRADAS

A cidade oferece um sistema rodoviário e serviços de 
transporte público abrangente, acessível e de fl uxo livre:

 •  Três principais estradas inter-regionais, várias estradas 
nacionais e estaduais, e dois grandes trevos urbanos.

 •  Um excelente serviço de trânsito: ônibus atuais e para 
trânsito, com o transporte rápido lançado em 2012. 
A VIA Metropolitan Transit opera um dos melhores 
sistemas de trânsito no país, com uma frota de mais de 
450 ônibus.

 • Uma vasta gama de transportadoras de carga.

Visite sanantonioedf.com/maps para visualizar um mapa de 
San Antonio.

A nova "Capital da Infl uência" nos EUA
- Forbes, julho de 2014 
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A INDÚSTRIA AQUI É MAIS DIVERSIFICADA  
DO QUE NUNCA.
O crescimento da San Antonio ocupa um lugar de destaque entre as grandes cidades do Texas, e a cidade surgiu como um 
dos melhores ambientes para os negócios. A cidade tem diversificado continuamente as suas indústrias nas últimas décadas, 
principalmente nas áreas de saúde, ciências biomédicas e finanças. A indústria manufatureira tem uma história rica em San Antonio, 
que remonta quase 300 anos. San Antonio hospeda muitas empresas listadas na Fortune 500 Empresas, incluindo Valero, USAA, 
Tesoro, Clear Channel e a NuStar. No ano de 2003, a Toyota Motor Corp. escolheu San Antonio como sede para sua nova fábrica, 
gerando mais de 2.000 empregos e produzindo 200.000 veículos por ano.

SA2020 é um esforço comunitário que promove áreas prioritárias de crescimento da indústria, e trabalha para melhorar a 
qualidade de vida em San Antonio, através de áreas como, por exemplo: transporte, educação, e artes e cultura. A SA2020 foca na 
competitividade econômica visando manter o crescimento constante de empregos em setores tradicionais, bem como promover o 
crescimento em setores como aeroespacial/aviação, biociência/saúde, novas energias/indústrias verdes e tecnologia da  
informação/segurança da informação. A natureza coletiva desse esforço visa unir a comunidade, à medida que avança até 2020. 
Para obter mais informações sobre estas e outras indústrias em San Antonio, visite sanantonioedf.com/industry-clusters.

AEROESPACIAL/AVIAÇÃO 

A indústria aeroespacial local inclui uma grande variedade de empresas que fabricam equipamentos e peças para aeronaves, e 
fazem manutenção e reparação das aeronaves, produzem e distribuem material de transporte e entregas, prestam serviços de 
transporte aéreo programado e não programados e operam escolas de aviação.

Destaques da Indústria:

 • A indústria aeroespacial local cresceu mais de 400% nos últimos 25 anos. 

 • Mais de 13.000 funcionários de San Antonio trabalham na manutenção, reparo e operações (MRO) relacionadas ao sector 
aeroespacial, e na indústria manufatureira, militar e de serviços de transporte aéreo. 

 •  Os postos de trabalho na indústria aeroespacial estão entre os mais bem pagos na área. Segundo a análise SWOT  
(Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças), da Deloitte, a média dos salários dos trabalhadores para o setor 
aeroespacial é de $59.801. 

 •  O Alamo Area Aerospace Academy trabalha em parceria com a indústria, e é um modelo nacional para a criação de uma 
ponte entre os estudantes de ensino médio local e os empregadores na indústria aeroespacial.



BIOCENCIA/SAÚDE

Com a diversidade dos estabelecimentos de ensino, sistemas de saúde nacionalmente reconhecidos, empresas de biotecnologia 
de ponta e corporações nacionais bem sucedidos, a indústria de biociência e setor de saúde é uma força dominante na economia 
da cidade. O setor inclui os serviços de prestação de cuidados de saúde, tanto direta quanto indiretamente. Os serviços diretos 
de saúde incluem os cuidados prestados em hospitais, consultórios médicos, lares para idosos e diversos outros ambientes 
ambulatoriais e de tratamento externo. As indústrias indiretas complementam e apoiam a prestação de serviços médicos e de saúde. 
Estes setores da indústria incluem os seguros de saúde, as empresas farmacêuticas, os fabricantes de equipamentos médicos, 
a educação médica civil e militar, as organizações de investigação biomédica, os provedores de atendimento domiciliar e os 
prestadores de serviço social, e uma variedade de outros empreendimentos. Cerca de um em cada seis funcionários em San Antonio 
trabalha no setor saúde e biociências.

Destaques da Indústria:

 • Em 2013, de acordo com um estudo da Trinity University, o impacto econômico da biociência e do setor de saúde foi de US 
$23,9 bilhões avaliado conservadoramente, e cerca de US $30,6 bilhões por uma estimativa mais abrangente.

 •  A indústria pagou US $7,6 bilhões em salários e vencimentos para 164.537 funcionários no ano 2013.

 • A indústria de biociência e setor de saúde adicionou mais 41.567 novos postos de trabalho durante a última década, 
alimentando o crescimento de San Antonio.

Entre as cidades com 
major "Captacão de 
cérebros" dos EUA  
- Instituto Brookings,  
  janeiro de 2015
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A NOVA ECONOMIA DE ENERGIA/INDÚSTRIAS VERDES

San Antonio está empenhada em se tornar líder em investimento e capacitação no domínio da economia verde. A localização de 
San Antonio é propícia para a energia solar e a energia eólica durante todo o ano, tornando-o um local ideal para o pioneirismo e a 
liderança na indústria de energias alternativas. Além dos esforços da CPS Energy no sentido de fazer crescer o sector das energias 
renováveis, San Antonio é também um líder nacional em tecnologia verde, e sedia entidades de investigação estabelecidas há muito 
tempo, como o Texas Sustainable Energy Research Institute na University of Texas em San Antonio.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO

O setor de Tecnologia da Informação e Tecnologia da Segurança de 
San Antonio foi reconhecido como um líder nacional. O estado do 
Texas é nº 2 na nação para ciência e tecnologia. E de acordo com a 
revista Computerworld, San Antonio nº 2 na nação para a garantia de 
informações, ficou atrás apenas de Washington, D.C. A associação da 
cidade com os militares e com a pesquisa científica tem contribuído para 
a criação de uma combinação única de cyber recursos que são úteis para 
muitas operações de negócios. No fim de 2009, o 24ª Força Aérea ativou 
seu novo quartel general do Cyber Command, na base aérea da Força 
Aérea em Lackland.

A cidade oferece o tipo de conectividade de rede necessária para o 
suporte a todos os níveis de segurança das Cyber operações globais, 
como por exemplo o Sistema Conjunto Global de Comunicação de 
Informações Sigilosas e as Redes Nacionais de Agências de Segurança 
- DISA GIG Network (Defense Information Systems Network) e GIG-BE 
(Global Information Grid-Bandwidth Expansion), que ajuda na conexão 
dos sites de informação comunitários do governo. San Antonio tem 
também mais de 80 empresas especializadas em tecnologia da defesa.



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EM SAN ANTONIO.
A tecnologia da informação (TI), em si, é uma 
indústria ampla e diversifi cada, incluindo segurança 
cibernética, desenvolvimento de software, serviços 
de computação na nuvem, hospedagem gerenciada 
e a produção de uma grande variedade de produtos 
relacionados com a TI. Uma pequena amostra de 
empresas de TI que fi zeram de San Antonio seu lar 
inclui:

• Appddiction Studio

• Avnet

• CyrusOne

• Delta Risk

• Denim Group

• Digital Defense

• FEDITC

• GlobalSCAPE

• Innové

• KGS

• L-3 Communications
  Holdings

• Maxim Integrated
  Products

• MDI Security Systems

• Microsoft

• Mobius Partners

• NCI

• NewTek

• Rackspace

• SecureInfo

• SecureLogix

• Sigma Solutions

• Taurean Group



Nós convidamos você a saber mais sobre San Antonio  
on-line, visitando nosso site: www.sanantonioedf.com.

Assista a uma introdução rápida e informativa em vídeo – os segmentos de  
curta-metragem estão disponíveis na guia "vídeos". 

Ou ligue para +1 210.226.1394 para mais informações.

clovi
Text Box
J. Clovis LemesSenior ConsultantHopewell Sales and Marketing LLCCell Phone/WhatsApp: +5511 99206-2402Email: clovis.lemes@hopewellmarketing.com  Webmail: www.hopewellmarketing.com  AND www.candex.us Skype: clovis_lemesLinkedIn:  http://br.linkedin.com/pub/j-clovis-lemes/0/153/12

clovi
Stamp



602 E. Commerce St.  |  San Antonio, TX 78205  |  www.sanantonioedf.com
P 210.226.1394  |   866.949.0357  |  F 210.223.3386

clovi
Text Box
J. Clovis LemesSenior ConsultantHopewell Sales and Marketing LLCCell Phone/WhatsApp: +5511 99206-2402Email: clovis.lemes@hopewellmarketing.com  Webmail: www.hopewellmarketing.com  AND www.candex.us Skype: clovis_lemesLinkedIn:  http://br.linkedin.com/pub/j-clovis-lemes/0/153/12

clovi
Stamp




