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Inovação 
na indústria
• Manufatura moderna

• Biotecnologia

• Alimentos e agricultura

• Logística



SomoS Decatur e macon county 
Solução regional. Acesso global.
Decatur e Macon County formam uma força global nas indústrias de manufatura, biotecnologia, 

alimentos, agricultura e logística. Com uma experiência comprovada nessas indústrias, Decatur 

oferece acesso logístico e serviços através do porto Midwest Inland Port (MIP). A Corporação 

de Desenvolvimento Econômico de Decatur e Macon County, juntamente com a Coalizão para o 

Desenvolvimento Estratégico do MIP, convidam você a descobrir Decatur e os seus arredores.

1. Localização: Acesso a mais de 95 milhões de 

consumidores presentes a menos de 800 km.

2. Conexões: Conexão ferroviária direta com 

os principais portos marítimos da América 

do Norte e acesso a mercados globais.

3. Mão de obra: Mão de obra composta de mais 

de 533.000 pessoas situadas a menos de 

uma hora de Decatur.

4. Treinamento: Diversos programas de 

treinamento especializado e sob medida 

estão disponíveis para preparar e aprimorar 

a mão de obra da região, incluindo o que 

é exigido pela indústria de manufatura.

5. Comunidade: Considerada uma das melhores 

cidades de Ilinóis para famílias.

PrinciPaiS razõeS 
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uma vantagem regional

Acesso a mais de 95 milhões de 

consumidores para entregas no mesmo dia.

Em Ilinóis, a indústria de eletricidade 

não é regulamentada, o que permite 

aos clientes a oportunidade de 

negociar prazos, condições e   

preços – e assim, pagar valores 

muitos inferiores à media nacional.

ElEtrICIDaDE
Quase 100 milhões de dólares 

estão sendo investidos para o 

fornecimento de água de modo 

seguro, incluindo a manutenção da 

capacidade do Lago Decatur, por 

meio de um programa de limpeza 

que aumentará o volume de 

armazenagem em cerca de 30%.

Água
Em Macon County passam dois 

oleodutos interestaduais: Rockies 

Express e Panhandle Eastern. Além disso, 

a Ameren possui e opera uma rede de 

linhas de alta pressão (350-400 psi) que 

pode fornecer gás natural para a robusta 

base industrial da cidade. 

gÁs natural
Um robusto sistema de esgoto 

sanitário que trata os resíduos 

industriais. Os governos locais 

continuam a investir milhões de 

dólares para garantir a segurança 

de um sistema capaz de servir 

qualquer indústria.

Esgoto sanItÁrIo

SomoS Decatur e macon county 
Solução regional. Acesso global. A região é a sede de diversas importantes 

indústrias e de uma ampla rede de negócios 

de apoio e subsídios.

Funcionários Empresa

4.159 Archer Daniels Midland

2.142 Decatur Memorial Hospital

1.985 Caterpillar

1.625 Decatur Public School District

1.025 St. Mary’s Hospital

615 Millikin University

600 The Kelly Group

580 Akorn Incorporated

580 Tate & Lyle

561 Ameren Illinois

553 Macon County

506 Cidade de Decatur 

500 Norfolk Southern

481 Mueller

400 Bodine Electric

300 A-Lert Construction Services

186 Fuyao Glass

120 T/CCI Manufacturing 

80 Parke Warehouses

Empregadores por áreaalcance do mercado

Infraestrutura e sustentabilidade

Emprego por ocupação

COLARINHO 

BRANCO
59,2%

COLARINHO 

A Z U L
40,8% segundo a Fortune 500, Ilinóis ocupa o quarto lugar 

em termos de localização de empresas

Uma comunidade com muitos recursos para corresponder às novas 
e crescentes necessidades nos negócios.

EM uM raio dE 400 kM

EM uM raio dE 800 kM
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Norfolk, Va - 3 dias

CharlEstoN, sC - 3 dias

saVaNNah, Ga - 3 dias

Port ElizabEth, NJ - 3 dias

los aNGElEs, Ca - 6 dias

oaklaNd, Ca - 6 dias

VaNCouVEr, bC - 6 dias

PriNCE ruPErt, bC - 6 dias

MoNtrEal, PQ - 3 dias

NEw orlEaNs, la - 3 dias

larEdo, tX - 6 dias

El Paso, tX - 6 dias

nossa loCalIZação

O Midwest Inland Port é um centro multimodal situado em Decatur, Ilinóis, que fornece flexibilidade 

doméstica e internacional para empresas, através de um corredor de transportes bem-posicionado, 

que conecta o Meio-Oeste ao Leste, Oeste e à Costa do Golfo da América do Norte.

• O Midwest Inland Port possui muitas propriedades disponíveis para o desenvolvimento de áreas, 

assim como uma grande oportunidade para o desenvolvimento de armazenagem

• A diversidade de importadores e exportadores na área cria oportunidades para a reutilização 

intermodal de contêineres



operadores logísticos (3PLs) Disponibilidade de operadores logísticos da região, que fornecem às empresas uma 
maior flexibilidade para que elas possam se ajustar às condições em mutação da rede de abastecimento. Os serviços incluem espaço 
de armazenagem em depósitos, transporte de cargas, transbordo, atendimento dos pedidos e outros serviços de valor agregado.

sua vantagEm EstratégICa

As indústrias necessitam de um acesso 
conveniente para caminhões até os terminais 
ferroviários. O MIP está localizado 
estrategicamente e oferece um acesso não 
pedagiado e sem congestionamentos a um 
dos maiores fluxos de tráfego ferroviário e 
de caminhões do país

Conectividade

rodovias 5 importantes rodovias: Interestadual 72, 55, 74, 57 e Rodovia 51.

Ferrovias Servido por um sistema de 3 ferrovias denominadas Classe 1 (CN, CSX e NS), que se conecta 
a todas as redes ferroviárias norte-americanas. O único estado em que todas as ferrovias de Classe 1 operam.

rampa Rampa ferroviária intermodal de 1 km2 de propriedade privada, que processa 
contêineres domésticos e internacionais. rampa conectada diretamente a 3 ferrovias de classe 1.

transporte aéreo Um aeroporto com 8 km2 de área, equipado com um escritório da aduana dos EUA, 
um operador fixo e pistas de decolagem medindo 2.560 metros de comprimento e 46 metros de largura, 
capazes de receber grandes aeronaves.

transporte rodoviário Acesso a muitas transportadoras de cargas, de pequenas cargas e de pequenos 
pacotes. Remessas de grandes volumes permitem economias de escala e alta disponibilidade de caminhões.

Decatur

CN

CSX

Norfolk Southern

Aeroporto de Decatur

Importantes rodovias interestaduais



nosso talEnto

mercado de trabalho
A disponibilidade de trabalhadores 

qualificados é importante para o sucesso 

das operações de qualquer instalação. 

A área do Midwest Inland Port propicia o 

acesso a uma força de trabalho composta 

de mais de 533.000 pessoas, a menos de 

uma hora de Decatur.

mão de obra especializada
A área do Midwest Inland Port conta 

com mais trabalhadores especializados 

em manufatura e outras indústrias 

específicas que outros mercados 

da concorrência. 

mão de obra

Especialização dos trabalhadores*

Manufatura de alimentos Dec cHI InD Kc StL eUA

*Quociente de localização de trabalhos de armazenagem 
e depósitos (nAIcS 493), trabalhos de manufatura 
(nAIcS 31-33) e de manufatura de alimentos (nAIcS 311), 
de acordo com MSA para Decatur, IL 62526 (MIp); 
elwood, IL 60421 (grande chicago) (cHI); plainfield, 
In 46168 (Indianápolis) (InD); Kansas city, Mo 64161 
(Kansas city) (KS); e granite city, IL (St. Louis) (StL); 
Quocientes acima de 1.00 indicam um maior nível 
de especialização da indústria que de uma região 
comparável (eUA); **trabalhos de manufatura de alimentos 
em chicago são informados por condado; Fonte de dados: 
US Dept. of Labor (Dados de 2013)
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1,18 1,30 1,00 1,001,35 0,89

2,25 1,03 1,03 1,000,83 0,95

Programa Illinois Network for 
Advanced Manufacturing da 
Richland Community College

Programas especializados 
para atender às necessidades 
dos empregadores 

ra



sua vantagEm EstratégICa

Diversos programas de treinamento especializado se encontram disponíveis localmente, para preparar 

e aperfeiçoar a força de trabalho da região, inclusive para as exigências da indústria de manufatura. 

Muitos desses programas podem ser adaptados para corresponder às necessidades específicas dos 

negócios que estejam se mudando ou expandindo na área.

• Ateliês disponíveis no trabalho

• Compensação para treinamentos realizados no local de trabalho

• Reembolso para o treinamento dos trabalhadores responsáveis

• Educação de adultos

Curso ProFIssIonalIZantE
• capital Area School of practical nursing

•	 Decatur adult ed Program*
•	 heartland technical academy*
• Midwest technical Institute

 

FaCulDaDE ComunItÁrIa
• Heartland community college

• Lake Land college

• Lincoln college 

• Lincoln college at normal

• Lincoln Land community college

• parkland college

•	 richland community college*
 

Curso unIvErsItÁrIo DE 4 anos
• Benedictine University at Springfield

• eastern Illinois University

• Illinois State University

• Illinois Wesleyan University

• Lincoln christian college and Seminary

•	 millikin university*
• Southern Illinois University School of Medicine

• St. John’s college

• University of Illinois-Springfield

• University of Illinois-Urbana-champaign

• Urbana theological Seminary

Educação e treinamento

Especialização dos trabalhadores*

125.000 
EstuDantEs

um dos melhores cursos 
de engenharia do mundo.

Classificada entre as 5% 
melhores faculdades no 
meio-oeste, segundo o 
US News and World Report.

*Localizado em Decatur

no máximo a 
1 hora de Decatur



Pronto?
A Corporação de Desenvolvimento 
Econômico de Decatur e Macon County, 
juntamente com a Coalizão para o 
Desenvolvimento Estratégico do MIP, 
podem lhe ajudar em qualquer aspecto 
relacionado à sua transferência ou expansão. 
Incentivos e recursos estão disponíveis.

ZCE
Zonas de Comércio Exterior (ZCEs) são áreas específicas em que há procedimentos especiais na alfândega. Zonas de comércio 
exterior dos Estados Unidos são conhecidas em muitos países como zonas de livre comércio, entretanto, os procedimentos 
variam muito de um país para outro. Produtos estrangeiros podem ser aceitos em uma zona de comércio exterior sem estarem 
sujeitos a impostos aduaneiros e alguns impostos sobre circulação de mercadorias. 

Áreas de Financiamento de Incremento de Impostos (tIFs) 
Há diversas Áreas de Financiamento de Incremento de Impostos (TIFs) em Decatur e Macon County. As TIFs são um meio 
pelo qual as comunidades podem contribuir financeiramente para o desenvolvimento, ou criação de uma nova área que se 
qualifica de acordo com os critérios estaduais de TIF. Incremento de impostos é a diferença entre as receitas fiscais geradas 
antes do desenvolvimento, ou do novo desenvolvimento, de uma propriedade e as receitas fiscais geradas após a realização de 
melhorias.

Zonas de Empresas
Diversos incentivos estaduais e locais estão disponíveis na Zona de Empresas de Decatur Macon County, incluindo a redução 
de impostos sobre propriedades locais para projetos elegíveis. Projetos de Zonas de Empresas designadas também podem 
receber incentivos do estado se eles correspondem às necessidades específicas dos negócios, incluindo créditos de imposto 
relacionados a empregos. A Zona de Empresas de Decatur Macon County abrange porções significativas das áreas industriais 
e de negócios da região. 

Centro de Desenvolvimento de negócios e recursos
O Centro de Desenvolvimento de Negócios e Recursos é uma parceria da Cidade de Decatur, da Corporação para o 
Desenvolvimento Econômico de Decatur e Macon County, da Câmara de Comércio da Grande Decatur, da Millikin University e 
Richland Community College, e fornece apoio e ajuda sob medida para os negócios que desejam expandir ou desenvolver suas 
operações na área de Decatur. O objetivo é fornecer serviços de apoio, para garantir que os negócios sejam feitos aqui de modo 
fácil, simples e com sucesso.

nossos sErvIços 
Incentivos e recursos

EntrE Em Contato hojE mEsmo:

101 S Main St, Decatur, IL 62523
217 422-9520  |  info@decaturedc.com

www.decaturedc.com
www.midwestinlandport.com

101 S Main St, Decatur, IL 62523
217 422-9520
www.decaturedc.com
www.midwestinlandport.comlimitlessdecatur.com


