
Cinde – atração de grandes empresas internacionais para 

o desenvolvimento nacional 

Nome Coalisão Costarriquenha de Iniciativas de Desenvolvimento (Cinde) 

Objetivo 
Contribuir para o desenvolvimento da Costa Rica por meio da atração de 

empresas estrangeiras de alta tecnologia 

Público-alvo Empresas estrangeiras de alta tecnologia 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Serviços, manufatura, ciências da vida e tecnologias limpas 

Justificativa 
Oportunidade de geração de renda, emprego, relações, transferências de 

tecnologia e conhecimento, promovendo crescimento sustentável. 

Escopo geográfico Costa Rica 

Ano de 
implementação 

1982 

Descrição dos 

serviços e atividades 
realizados 

1. Assistência no processo de due diligence, fornecendo informações 

detalhadas sobre o país e suas vantagens, e organização de agendas 
personalizadas de investimento. 

2. Atendimento às necessidades do investidor, organizando reuniões 

com: organizações governamentais, prestadores de serviços, corretores 
de imóveis, parques industriais, universidades, contadores, advogados e 

escritórios. 

3. Facilitação de contatos diretos e ligações com potenciais investidores 
dos EUA, Canadá, México e outros países por meio do escritório da 

organização em Nova Iorque. 

4. Fornecimento de suporte especializado voltado para novos projetos de 

expansão operacional ou promoção da diversificação de produtos. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

Mais de 250 empresas estrangeiras de alta tecnologia atraídas. 

Instituição Executora 

Nome Coalisão Costarriquenha de Iniciativas de Desenvolvimento (Cinde) 



País Costa Rica 

Setor Organização sem fins lucrativos 

Clientes Empresas estrangeiras de alta tecnologia 

Tamanho 11-50 funcionários 

Instituições Parceiras 

Nome 

Ministério de Comércio Exterior (Comex) 

Instituto Costarriquenho de Turismo (ICT) 

Promotoria do Comércio Exterior da Costa Rica (Procomer) 

Setor Governo 

Papel Apoio nas relações exteriores 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O modelo é consolidado e atinge com completude o propósito de atrair 

grandes empresas internacionais de alta tecnologia para a Costa Rica. 

É importante ressaltar que esta iniciativa impacta na cadeia produtiva, 
gerando inúmeros fornecedores de micro e pequeno porte. 

Conclusão 

Entende-se que a Cinde é um modelo de atuação consolidado e que 

atinge com completude o propósito de atrair alta tecnologia para a Costa 
Rica. Como consequência, mostrou-se altamente eficiente na geração de 

empregos em diversos setores do país. 

 


