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Tim Pawlenty, governador de Minnesota 

 

O governador republicano do estado americano de Minnesota, Tim Pawlenty, de olho no 
potencial da economia brasileira e na crescente importância política do País no cenário 
internacional, trouxe a São Paulo uma delegação composta por 40 líderes empresariais, 
profissionais da área de educação e autoridades para o desenvolvimento de parcerias.  

“Queremos explorar oportunidades comerciais e acadêmicas que beneficiem a todos nós. Um 
relacionamento mais sólido, além de ser interessante para as grandes companhias , 
contemplará as pequenas e médias empresas que estão ansiosas para entrar em novos 
mercados”, destacou Pawlenty durante o evento Doing Business with Minnesota promovido 
pela Amcham-São Paulo nesta segunda-feira (07/12) no Hotel Renaissance na capital paulista. 

De acordo com Pawlenty, dentre os setores com potencial para alavancar os negócios, estão: 
energia , especialmente o etanol; agronegócios; engenharia e tecnologia ambiental; 
equipamentos biomédicos e ensino. “Viemos aqui para abrir novas perspectivas de negócios, 
apresentar o estado e mostrar que existem muitas possibilidades além de Nova York, Miami e 
Los Angeles.” 

Minnesota em ascensão 

O governador Tim Pawlenty destacou na reunião uma série de vantagens de Minnesota, o 
maior centro financeiro e industrial da região centro-oeste dos Estados Unidos, com 5,2 
milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) per capta de US$ 41,5 mil.  
 
Segundo ele, trata-se do primeiro estado em número de empresas da Fortune 500 per capta, o 
que demonstra que tem boa infraestutura para os negócios , e está no topo em termos de 
qualidade de vida assim como em porcentagem de residentes com casa própria. Na área 
educacional, Minnesota lidera também em relação ao número de residentes com mais de 25 
anos que concluíram o curso superior e conta com a mais alta nota do país na avaliação do 
Ensino Médio, itens que refletem na capacidade da mão-de-obra. O estado tem 200 
universidades públicas e privadas. 

 

 



A sustentabilidade na área energética é valorizada. Pawlenty assinou a lei que estabelece a 
meta de que 25% da energia elétrica do estado seja gerada a partir de fontes renováveis até 
2025. Atualmente, Minnesota é o quarto estado produtor de etanol dos EUA.  

Após estabelecer contatos em São Paulo, a comitiva de Minnesota irá a Santiago do Chile com 
o mesmo propósito onde permanecerá até o final da semana. “Tenho muito orgulho e ser o 
primeiro governador do estado a conduzir uma missão na América Latina”, enfatizou o 
governador que está hoje em seu segundo mandato. 

Rede de contatos 

O evento da Amcham com o governador de Minnesota, Tim Pawlenty, foi marcado por muito 
networking. Acompanhe as discussões envolvendo diversos setores promissores:  

Brasil: 

“Auxiliamos empresas que querem se estabelecer no Brasil nas áreas de treinamento e 
certificações. Também queremos buscar parceiros para empresas de autopeças, móveis e de 
software”, disse Antonio Estevam, diretor da Zion`s Training Center. 

“Queremos divulgar São Paulo, não somente como um ambiente de negócios, mas como um 
local interessante para passear, fazer turismo”, destacou Eliana Souza, proprierária da agência 
de turismo Spin Tours. 

“A região de Campinas pode se aproximar de Minnesota nos mais diversos segmentos, 
principalmente de tecnologia da informação”, garantiu Thomas Reaoch, diretor executivo da 
consultoria RC Invest. 

Minnesota: 

“Fabricamos robôs miniaturas móveis que podem ser usados pela Polícia ou Bombeiros para 
monitorar situações diversas antes de arriscar vidas. Como o Brasil vai sediar grandes eventos 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, queremos negociar a venda destes equipamentos”, 
comentou Patrick McKinney, chefe de Operações da Recon Robotics. 

“Desenvolvemos sistemas modulares para produção de etanol para diversos insumos, inclusive 
celulose”, informou Mark Gaalswyk, CEO da Easy Energy. 

“Nossa empresa é do ramo de biomassa – paletes de Madeira. Gostaríamos de estar 
envolvidos em novos projetos de usinas ou no aprimoramento das existentes para diminuir 
custos de operação e aumentar a qualidade dos paletes”, disse Scott Hislop, sócio da American 
Bio-Labs. 

“Trabalhamos com soluções inovadoras em edificações, gerando, por exemplo, economia de 
energia e de água. Somos uma empresa pequena e procuramos parceiros no Brasil para 
aumentar nossos negócios”, acrescentou Paul Smallwood, gerente de Vendas e Marketing da 
FlowSense Building Services. 

“A infraestrutura no Brasil deve ser ampliada para suportar o crescimento da economia. 
Atuamos com equipamentos para manuseio de oleodutos. Com a descoberta de novas reservas 
de petroleo no País, buscamos oportunidades”, afirmou Jason LaValley, presidente da LaValley 
Industries. 
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