
 

 

FARMA & SAÚDE:  EM URUGUAI, UM SETOR 
NO QUAL SE ABREM NOVAS OPORTUNIDADES 
Uruguai tem uma longa tradição na indústria farmacêutica.  

Empresários e recursos humanos são reconhecidos pela 

sua ampla experiencia e conhecimento nessa indústria. 

As exportações uruguaias de produtos farmacêuticos tiveram um forte 

desenvolvimento nos últimos sete anos, com um impulso especial a 

partir da instalação de várias empresas nas zonas francas. 

Oportunidades 

Existem diversos fatores que podem dinamizar fortemente o setor, entre 

eles a disponibilidade de mão de obra para P+D com talento e custos 

competitivos, parques tecnológicos e de ciência com infraestrutura de 

ponta tanto nas zonas francas como nos institutos de P+D (como o 

Instituto Pasteur), que formam parte de um ecossistema funcional de 

inovação. 

Existem mais de 150 grupos de investigação que nucleiam a mais de 

800 pesquisadores vinculados a estas áreas. Isto tem  ajudado ao 

surgimento de cerca de 80 startups. Os grupos de pesquisa são 

capazes de desenvolver  processos e produtos com sistemas de 

controle de qualidade ajustados a estândares internacionais. 

Hub regional 

Uruguai tem se posicionado como um hub regional para o Cone Sul, 

oferecendo importantes vantagens para a localização de centros de 

distribuição regional. A localização geográfica e um dos aspetos mais 

destacados e sua adequada infraestrutura, com um moderno aeroporto 

e a rede de transporte rodoviário mais densa de toda a região. Possui 

portos com uma infraestrutura de primeiro nível, que operam no sistema 

de Porto Libre e um regime similar para os aeroportos. 

O marco normativo de Uruguai oferece importantes vantagens para a 

operativa logística, com incentivos importantes para a instalação de 

centros de distribuição regional e para a logística de mercadorias em 

trânsito. 

A utilização do regime de trânsitos tem sido amplamente utilizado como 

um negócio e diversas empresas aproveitam as vantagens logísticas do 

país para mover sua produção até destinos regionais. 

 

 


