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Nome oficial
Localização geográfica
Capital
Superfície

População
Crescimento da população (2016)
PIB per capita (2016)
Moeda
Índice de alfabetização
Expectativa de vida ao nascer
Tipo de governo
Divisão política
Fuso horário
Idioma oficial

República Oriental do Uruguai
América do Sul, fronteira com Argentina e Brasil
Montevidéu
176.215 km2, 95% do território é área produtiva
adequado para a explotação agropecuaria
3,4 milhões
0.4% (anual)
U$S 15.062
Peso Uruguaio
98,4%
77 anos
República democrática com sistema presidencial
19 departamentos
GMT - 03.00
Espanhol

URUGUAI: características gerais (*)

Ranking

Índice de Democracia
(Economist Intelligence Unit, 2016)

Índice de Liberdade Econômico
(Heritage Foundation, 2016)

Índice Global de Paz
(Institute for Economics & Peace, 2016)

Índice de Baixa Corrupão
(Transparencia Internacional, 2016)

Índice de Inclusão Social
(Americas Quartery, 2016)

Índice de Desenvolvimiento Humano
(Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 2016)

Índice de Prosperidade
(Legatum Institute, 2016)

Índice de Estado de Direito
(World Justice Project, 2016)

Índice de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016)

Índice de Liberdade de Imprensa
(Reporteros Sin Fronteras, 2016) 
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Na América do Sul

(*) Fonte: Uruguay XXI

RAZÕES PARA ESCOLHER O URUGUAI

* Uruguai oferece um alto grau de segurança e conforto para
viver, o clima é agrádavel o ano todo, sendo o verão a temporada
alta para o turismo.

* Uruguai tem uma forte estabilidade política e social, apoiada
por uma democracia consolidada que faz com que seja um país
seguro para investir.

* O sistema político baseia-se em uma república democrática com 
sistema presidencial. Há eleções presidenciais e parlamentares a
cada cinco anos, com pluralidade de partidos políticos.

* O sistema jurídico uruguaio baseia-se em normas legais aprova-
das pelo Parlamento e promulgadas pelo Poder Executivo, exis-
tindo juízes especiais para questões civis, de aduaneiras, concu-
sais e comerciais, trabalhistas, penais, juizados especializados
em crime organizado e em questões de familia.



          INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA
          EMPRESAS TECNIFICADAS
          NORMATIVA CONFIÁVEL
          SINERGIA PÚBLICO-PRIVADA

Uruguai oferece uma plataforma logística integrada e 
complementária à rede regional. Sua localização geoestra-
tégica o posiciona como o hub logístico por natureza na 
região, atingindo a um mercado regional de mais de 250 
milhões de habitantes.

Sua estabilidade política e garantías institucionais o 
afiançam como destino seguro tanto para inversiões 
como para operações ágeis e transparentes.

Modernas plataformas de serviços admitem em seus 
armazéns a incorporção de valor na cadeia de abasteci-
miento, mantendo os inventários a poucas horas dos cen-
tros de consumo.

A eficiência de serviços logísticos permite reduzir os 
tempos de trânsito, baixar os custos de inventário por 
maior rotação de stock, ter prazos de entrega ótimos e 
fretes internacionais competitivos. Os operadores logísti-
cos do Uruguai são reconhecidos por sua capacidade de 
serviço.

O Ministério de Transporte e Obras Públicas (MTOP) pro-
move projectos de parcerias público-privada que impul-
sam o investimento em infra-estrutura rodoviária y ferro-
viária.

O Uruguai, através do Instituto Nacional de Logística (INA-
LOG) promove a rede logística de distribuição regional com 
a participação de actores públicos e privados que com-
põem a cadeia de abastecimiento.

Uruguay Logístico adapta-se ao crescente fluxo comer-
cial, tanto nacional como internacional, oferecendo 
serviços de alta qualidade e melhorando de maneira conti-
nua tanto seus ativos tangíveis como intangíveis:



Optimização de stocks devido a sua gestão centralizada de inventários 
com redução de volúmenes em cada país.
Redução de custos financeiros (custos de nacionalização diferidos), 
econômicos (pela redução de volumes de stock) e operativos (um único 
modelo de gestão).
Baixo risco país (por manter as mercadorias en moeda de origem).

Melhora do serviço
- Logística Speed to Market: redução do Lead Time
- Customização
- Flexibilidade (relocação de destinos)
- O cliente mantém a propriedade da mercadoria

    O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

    A ENTRADA

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DA LOGÍSTICA ATRAVÉS DO
URUGUAI?

Entrada segura e ágil, 94% dos despachos se fazem em menos de 8 horas 
e contêiners são removidos das instalações portuárias em menos de 48 
horas.

Fábrica em origem Operador Logístico
no Uruguai

48-72 hs 72-96 hs 96 hs 24 hs 48-72 hs 72 hs

Fábrica em origem
45-90 dias

Inventários nacionalizados em cada país

LOGÍSTICA TRADICIONAL 

LOGÍSTICA ATRAVÉS DE UM CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL   



URUGUAI COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO À REGIÓN

ENTRADA
Marítima, aérea y/o terrestre

ENTRADA
Marítima, aérea y/o terrestre

ARMAZENAGEM
+ VALOR AGREGADO

- Cotização por m3
- Cargas gerais o especiais

Mercadoria no:

PORTO/
AEROPORTO
LIVRE

DEPÓSITO
ADUANEIRO

ZONA FRANCA

Preparação de
ordens 24/48 hs

Prazo 5 anos 
extensível

Prazo 2 anos

Estadia ilimitada

INBOUND

OUTBOUND

INBOUND

SEM ABRIR A CAIXA
-Rotulagem
-Packaging

ABRINDO A CAIXA
-Armado de kits
-Inserts de catálogos e 
garantías
-Colocação ou troca de 
insumos eletrônicos
-Mini-factories

OUTBOUND
BRASIL

ARGENTINA

PARAGUAI

CHILE

BOLIVIA

URUGUAI

          URUGUAI COMO ENTRADA DIRETA À REGIÃO
          URUGUAI COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO À REGIÃO
          URUGUAI COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA A REGIÃO

DESTINO
Marítima, aérea ou terrestre

Trasfego 
Cross-docking no 

URUGUAI 24 hs

TIMING
+

PREVISIBILIDADE

- Cotização por m3
- Cargas gerais o especiais

ENTRADA
Marítima, aérea ou terrestre

URUGUAI COMO ENTRADA DIRETA PARA À REGIÃO

URUGUAI COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E 
CUSTOMIZATION PARA A REGIÃO

MODELOS DE NEGÓCIOS DO HUB

BRASIL

ARGENTINA

PARAGUAI

CHILE

BOLIVIA

URUGUAI



Através de nossa plataforma
e escolhendo o regime mais 
conveniente, lhe propomos
acrescentar seus negócios

na região.

Fone: +55 11 972858017
Email: jlgonzalez@hd8associados.com.br


