


URUGUAI  #1 HUB DE NEGÓCIOS DA AMÉRICA LATINA 

Destacado como o destino mais confiável para investir em uma das regiões economicamente mais 

atraentes do mundo, o Uruguai oferece um ambiente de negócios favorável, estabilidade social e 

política (independentemente do partido de governo), grau investidor outorgado pelas principais 

agências qualificadoras de risco (Standard & Poor's, Fitch Ratings, DBRS e Moody's), crescimento 

sustentável do PIB durante os últimos 16 anos, ótima infraestrutura e excelente qualidade de vida.  

Como parte de sua política de Estado, o governo apoia de forma ativa o desenvolvimento de 

negócios por meio de incentivos fiscais, melhoramentos no quadro regulatório e do ambiente de 

negócios através de decretos específicos 1 , bem como programas de subsídios para o 

desenvolvimento de habilidades. 

Os investidores salientam o atrativo regime de isenções tributárias que oferece o Uruguai, definidas 

no quadro da Lei de Zonas Francas N° 15.921, na Lei de Investimentos N° 16.906 e a legislação 

sobre portos e aeroportos livres; bem como o talento qualificado e plurilíngue (espanhol, inglês e 

português) e os custos competitivos.  

PLATAFORMAS DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS 

GLOBAIS 

Além disso, o Uruguai oferece vantagens em diferentes plataformas de negócios, o que tornam o 

país um hub regional, ideal para toda América. Este conceito não abrange apenas plataformas para 

serviços de suporte e atividades comerciais, mas também para operações mais sofisticadas e 

inovadoras.  

Existem casos de sucesso de IED que acharam sinergias entre essas diferentes plataformas: 



HISTÓRIAS DE SUCESSO 

Roche possui um Centro de Distribuição Regional (CDR) no Uruguai. A partir dele são coordenadas 

todas as operações logísticas na América Latina aproveitando as vantagens do regime de aeroporto 

livre sob o qual estão os operadores logísticos como MVD Free Airport. Este centro também 

gerencia a cadeia de suprimentos de mercadorias a partir dos centros de produção até suas filiais 

regionais. As principais atividades do CDR incluem: gestão de pedidos, faturamento e atenção ao 

cliente. Portanto, o centro tem três departamentos diferentes: Operações dentro da empresa, 

cadeia de suprimentos e transporte. Cada área trabalha estritamente alinhada com os interesses e 

requerimentos regionais. 

Shimadzu Corporation oferece um amplo leque de instrumentos de análise imprescindíveis para 

pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade em diferentes áreas e diagnósticos médicos. 

Seu portfólio de instrumentos de alto nível inclui: cromatógrafos, espectrômetros, sistemas de 

análise elementar e de superfície, e equipamento médico de última geração como raios x, sistemas 

cardíacos e de angiografia e fluoroscopia, entre outros. Shimadzu Latinoamérica S.A. (fundada em 

2013 e estabelecida em Montevidéu) é o Centro de Distribuição Regional para toda a América 

Latina de equipamentos médicos e analíticos (balanças de precisão e equipamento de laboratório). 

A empresa tem sua sede regional no Uruguai (que foi trasladada desde o Brasil em 2013), 

escritórios comerciais e depósito. 

Instalada em Zonamerica (parque de negócios e tecnologia que funciona sob o regime de Zonas 

Francas) desde 1996, Merck desenvolve atividades como Hub Regional de Distribuição e como 

fornecedor de serviços corporativos regionais e globais desde o Uruguai. A operação tem se 

expandido de forma ininterrupta, em linha com o crescimento da empresa na América Latina. 

Atualmente, 140 empregados trabalham em todas as plataformas. Em relação à logística, Merck 

realizada atividades de embalagem e distribuição de produtos biotecnológicos produzidos na 

Europa, que depois são enviados a vários países da região- Em matéria de serviços, a empresa 

opera desde 2018 um Centro de Serviços Corporativos (Merck Business Services Latam), que inclui 

atividades comerciais, compras, finanças e administração, cadeia de fornecimento e suporte legal 

para a região.  



Adium Pharma instalou no Uruguai (Zonamerica) seu Centro de Distribuição Regional. A empresa 

realiza tanto o acondicionamento secundário de medicamentos genéricos terminados e matérias 

primas, quanto sua distribuição para a maioria dos países da América Latina. Na atualidade, 

emprega 320 pessoas aproximadamente. 

No Uruguai, AstraZeneca está voltada fundamentalmente à comercialização e distribuição de 

especialidades farmacêuticas. Em 2016, a empresa escolheu o país como Centro de Distribuição 

Regional, outorgando o contrato de serviços a TCU (MVD Free Airport). A empresa desenvolve uma 

operação logística para fornecimento de produtos terminados importados para Argentina e 

Brasil.  Atravessam o Uruguai, depois de viagens internacionais por via aérea e marítima, para 

serem posteriormente consolidados em caminhões que os transportarão por via terrestre para 

Buenos Aires e São Paulo. Este projeto apresentou resultados importantes para a operação de 

AstraZeneca (tempos de vigem muito estáveis, redução de danos e estragos nas caixas e redução 

das excursões de temperatura) o que lhe permitiu o reconhecimento de Logipharma na categoria 

“Controle de Temperatura Global”, bem como uma menção muito especial para a “Melhor 

Estratégia de Rede de Distribuição” 

(https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/astrazeneca-recibe-premio-en-logipharma-

awards-2017/). 

Megalabs é uma empresa multinacional, cuja oferta de produtos é comercializada em 18 países da 

América Latina, atingindo um faturamento anual total superior a 1.000 milhões de dólares. O grupo 

está constituído por diferentes laboratórios de qualidade reconhecida internacionalmente e está 

voltado à elaboração, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos. Com um 

investimento atual de mais de 100 milhões de dólares, em 2011, a empresa iniciou o processo de 

estabelecimento de seus escritórios corporativos, além de um centro de P+D de última geração e 

uma unidade de produção em Zona Franca “Parque das Ciências” (Canelones, Uruguai), o que 

outorga uma infraestrutura única capaz de abrigar projetos industriais de alta complexidade.  

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/astrazeneca-recibe-premio-en-logipharma-awards-2017/
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/astrazeneca-recibe-premio-en-logipharma-awards-2017/


Abbott é uma empresa mundial de saúde dedicada ao descobrimento de novos medicamentos, 

tecnologias e formas de gestão na saúde. Sua oferta de produtos abrange desde complementos 

nutricionais e diagnósticos de laboratório até dispositivos médicos e terapias farmacêuticas.  

Em 2015, a empresa instalou seu escritório regional no Uruguai e atualmente fornece suporte para 

toda a América Latina e o Caribe em atividades de finanças, compras, abastecimento e distribuição.  

Com mais de 40 anos no mercado, Integer Montevideo (antes CCC Medical Devices) se dedica ao 

desenho e produção de dispositivos médicos para implantes. A empresa trabalha principalmente 

com o mercado norte-americano e dispõe de 250 empregados, dos quais 60 são engenheiros 

(elétricos, em sistemas, mecânicos e químicos) focados em atividades de P+D. 

A origem da empresa foi nos anos 70, com a produção de marca-passos, dirigida pelo Dr. Orestes 

Fiandra. Até 2014, CCC este 100% focado no desenvolvimento de projetos especiais de engenharia 

eletrônica e software, incluindo o desenho de protótipos e o desenvolvimento de dispositivos 

implantáveis e não implantáveis, bem como na produção para seus clientes.     

Em agosto de 2014, CCC foi adquirida por Greatbatch™, uma empresa de subcontratação de 

dispositivos médicos que proporcionava componentes para dispositivos implantáveis.  

Em 2016, Greatbatch comprou Lake Region Medical™ e trocou seu nome por Integer™.   Com a 

combinação de CCC e Lake Region Medical, Integer ampliou suas capacidades em todo o processo, 

desde os componentes até os sistemas completamente integrados, para satisfazer melhor as 

necessidades do fabricante do dispositivo original (OEM).  



CANNABIS MEDICINAL 

Sendo o primeiro país do mundo em legalizar de forma integral o cannabis (recreativo, medicinal e 
industrial), o Uruguai oferece um amplo leque de oportunidades de negócios ao longo de toda a cadeia 
de valor (pesquisa, processamento e industrialização com fins medicinais, nutricionais ou cosméticos). 

A presença de empresas internacionais e locais que produzem subprodutos de cannabis permitiu desde 
cedo o desenvolvimento de uma base sólida para a geração de um ecossistema inovador no Uruguai.  

55 empresas. 

75 autorizações aprovadas (março de 2020). 

48 para cultivo. 

8 para industrialização. 

19 para pesquisas científicas. 

43 autorizações em processo de avaliação. 

Mais de 1500 empregos diretos criados.  

Mais de 133 milhões de dólares investidos. 




