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O QUE É ZONAMERICA? 
HIGHLIGHTS 

2011 

MELHOR ZONA FRANCA NA 
AMÉRICA LATINA 
 

XV CONFERÊNCIA DE ZONAS 
FRANCAS DA AMÉRICA LATINA 

1.5 % 

FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO 

EMPRESAS INSTALADAS 

ESCRITÓRIOS E ARMAZÉNS 

ÁREA VERDE 

EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS 

HECTARES DE ÁREA TOTAL 

DO PIB DO URUGUAI 

10.000 

+350 

200.000M2 

300.000M2 

28 

92 

2014 

MELHOR ZONA 
FRANCA DAS 
AMÉRICAS 
 

fDi Magazine 
FINANCIAL TIMES 



ONE STOP SOLUTION: 
 

 Real Estate 
 Telecom & TI 
 Utilities 
 Manutenção 
 Segurança 
 Limpeza 
 HR Services 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=s6Hnwhy05hg 

 

A PROPOSTA DE 
VALOR DE 
ZONAMERICA 





SEDES REGIONAIS   
 
OFFSHORE TRADING 
 
CENTROS DE SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS 
 
CALL CENTERS 
 
DESENVOLVEDORES DE TI E 
SOFTWARE 
 
ASSESSORIAS FINANCEIRAS 
 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 
BIOTECNOLOGIA 

CENTROS REGIONAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO 
 
OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 
TERCEIRIZADAS 

SERVIÇOS 
GLOBAIS 

PLATAFORMAS 
DE NEGÓCIOS 

LOGÍSTICA E 
DISTRIBUIÇÃO 



A LEI DE ZONAS FRANCAS 
DO URUGUAI 

CONCEITO DAS ZONAS FRANCAS 
 
As zonas francas são áreas do território nacional, de 
propriedade pública ou privada , cercadas e isoladas de 
forma eficiente.  São determinados pelo Poder Executivo 
com objetivo de que nelas se desenvolvam, sob regime 
de isenção fiscal e tributária, todas as classes atividades 
industriais, comerciais ou de serviços.  
 
LEI NO. 15.921 



A LEI DE ZONAS FRANCAS 
DO URUGUAI 

Atividades permitidas nas Zonas Francas 
 
As seguintes atividades podem ser desenvolvidas dentro do regime de Zonas francas: 
 
-  Comercialização de bens, depósito, armazenagem, acondicionamento, seleção, 

classificação, fracionamento, arrumação, manipulação ou mescla de mercadorias de 
procedência estrangeira ou nacional.  

-  Instalação e funcionamento de unidades fabris.  

-  Prestação de todo tipo de serviços dentro da Zona franca ou a partir dela para outros 
países. A prestação de serviços a partir da Zona Franca para o território nacional Uruguaio 
(não incentivado) não está permitida. Determinados serviços telefônicos ou de TI são 
exceções à regra geral.  

-  Os usuários não podem desenvolver atividades industriais, comerciais ou de serviços em 
áreas do território nacional não beneficiadas pela lei de Zonas Francas.  



A LEI DE ZONAS FRANCAS 
DO URUGUAI 

Definições de atores (ou sujeitos) 
 
Explorador ou Operador – Pessoa Física ou Jurídica que prove a infraestrutura necessária e 
suficiente para a instalação e funcionamento de uma Zona franca e outorga a outros a qualidade 
de usuário em troca de um valor acordado.  
 
Usuário - Pessoa Física ou Jurídica que adquire o direito de desenvolver, dentro das Zonas 
Francas, qualquer atividade permitida e amparada pela Lei de Zonas Francas.  
 
Usuário direto – São aqueles que adquirem seu direito de operação na Zona Franca mediante 
contrato celebrado diretamente com o Explorador/Operador.  
 
Usuários indireto – São aqueles que adquirem seu direito de operação na Zona Franca 
mediante contrato celebrado com um usuário direto utilizando-se ou aproveitando-se das 
instalações do usuário direto.  



A LEI DE ZONAS FRANCAS 
DO URUGUAI 

-  O governo garante os benefícios estabelecidos pela lei de zona franca para todo o 
período do contrato com o operador 

-  Isenção de todos os impostos nacionais existentes ou a serem criados 

-    Isenção de impostos gerados sobre importação de serviços 

-  Todas as mercadorias que ingressam na zona franca são  isentas de impostos e taxas 
alfandegárias 

-  Isenção de contribuições para a previdência social dos profissionais expatriados 

-  Não há restrição à circulação de divisas  

-  Sem restrição de tempo para produtos armazenados 



LOGÍSTICA & 
DISTRIBUIÇÃO 

Centro de Distribuição e 
Acondicionamento Primário de 
produtos farmacêuticos para Latam: 
Vantagens: 

-  Isenção alfandegária para 
inventários mantidos em zona 
franca.  

-  Isenção tributária sobre vendas 
realizadas pelo CD às filiais. 

-  Transações financeiras originadas 
em toda a cadeia de suprimentos 

APLICAÇÕES DO 
MODELO DE ZONA 
FRANCA URUGUAIA 



SERVIÇOS 
FINANCEIROS 

Plataformas de Wealth e Asset 
Management, Family Offices 
 
Vantagens 
 
-  Isenção tributaria sobre remuneração de staff 

chave (brokers) 
-  Isenção tributária sobre fees de 

administração 
-  Liberdade financeira e de trânsito de câmbio 
-  Atividade regulada pelo Banco Central do 

Uruguai 



CENTROS DE 
SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS 

Centro administrativo para 4 filiais da 
região 
 
Vantagens 
 
-  Hub para tesouraria regional facilitado pela 

existência de livre trânsito de moedas e 
valores 

-  Isenção de impostos sobre pagamentos ao 
exterior 

-  RH altamente qualificado e competitivo para 
operações envolvendo F&A e IT.  



LEI DE ZONAS FRANCAS 

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA LEI 

 
Desenvolvimento de zonas francas no interior - “Área Metropolitana” dentro do perímetro de 40km de 
distância de Montevidéu. O explorador de uma zona franca localizada fora da Área Metropolitana (a mais 
de 40km de Montevidéu teria alguns benefícios tributários adicionais.  
 
Prazos - Se limitariam os prazos de contrato de usuário: 15 anos para Usuários Diretos com atividade 
industrial, 10 anos para Usuários diretos com atividades comerciais e de serviços e 5 anos para todos os 
Usuários Indiretos.  Os prazos poderão ser estendidos com base em razões fundamentadas e diretamente 
relacionadas ao montante de investimento em ativos fixos, ao total de postos de trabalho que serão 
criados e a outras razões vinculadas à contribuição aos objetivos do regime.  
 
Prorrogações – Seriam proibidas as renovações automáticas. Poderá ser necessária a apresentação de 
solicitação de prorrogação para aprovação da AZF com antecedência mínima de 120 dias do prazo final do 
contrato.  



LEI DE ZONAS FRANCAS 

ZONAS ECONÔMICAS ESPECIAIS 

Zonas temáticas especiais -  Será prevista a possibilidade de constituição de zonas temáticas, 
consistentes com o regime de zonas francas e com foco em determinada atividade (zonas francas de saúde 
ou audiovisuais). As zonas temáticas somente poderiam ser instaladas fora da Área Metropolitana. 
 
Promoção das ZF do interior do Uruguai – O projeto de Lei outorga vantagens adicionais para zonas 
francas localizadas fora da Área Metropolitana (mais de 40km de Montevideo)  
 
Pessoal estrangeiro – Seria ampliada a proporção de estrangeiros para 50% (25% na lei atual) para 
empresas que realizem atividades de serviços.  
 
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
 
-  O projeto não elimina nem reduz nenhum dos benefícios tributários ou alfandegários da atual Lei 15.921.  

-  Não terá caráter retroativo:  vigência apenas sobre contratos apresentados após a aprovação da lei, não 
afetando direitos adquiridos por usuários existentes.  



A LEI DE ZONAS FRANCAS DO 
URUGUAI -  COMENTÁRIOS 

 
-  A lei de zonas francas rege o modelo há quase 30 anos. 

-  Sólida, estruturada e estável tem sido apoiada por todos os governos. Hoje é 
considerada política de Estado.  

-  São 11 as zonas francas no país. 

-  A atividade conjunta representa mais de 5% do PIB do Uruguai e responde por 
aproximadamente 20.000 postos de trabalho diretos. 

-  Governo e atores privados tem o comprometimento na geração de substância 
econômica nas atividades desenvolvidas nas zonas francas.  
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