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 O Uruguai cresceu a uma taxa média anual de 5% entre 2005 e 2015, sendo um dos países 

com maior crescimento na região. 

 As principais qualificadoras (Fitch Ratings, Moody's e Standard & Poors) mantiveram o grau 

investidor da dívida uruguaia e sua visão favorável do país, o que reflete a confiança que 

gera o quadro institucional e a condução da política econômica nacional. 

 O Uruguai possui um completo quadro legal que oferece as mais amplas garantias e regras 

de jogo claras, além de conceder atrativos incentivos aos investidores. Em especial, a Lei de 

Promoção e Proteção de Investimentos N° 16.906, aprovada em 1998, prevê um atrativo 

regime para o investimento no Uruguai. O investimento estrangeiro recebe por lei o mesmo 

tratamento que o investimento nacional. 

 O Investimento Estrangeiro Direto (IED) alcançou níveis recorde, o que permitiu que o 

Uruguai se posicionasse entre os primeiros receptores de IED na América do Sul (5,3% do 

PIB) na última década. 

 O Uruguai é o hub regional por excelência para o Cone Sul: oferece importantes vantagens 

para a localização de Centros de Distribuição Regional (CDR's). 

 O Uruguai tem uma localização geográfica destacada, com dois portos na principal porta de 

entrada da costa atlântica sul, que permitem acessar à hidrovia Paraná-Paraguai-Uruguai. É 

possível chegar às cidades mais ricas do continente em um período de entre 12 e 96 horas 

por vias terrestres e entre uma e três horas por via aérea. 

 O quadro normativo do Uruguai oferece importantes vantagens para a operativa logística, 

com incentivos importantes para a instalação de CDR's e para a gestão da mercadoria em 

trânsito. Inclui regimes de Zona Franca, Portos e Aeroportos Livres, Depósitos aduaneiros e 

Admissão Temporária. 

 O Uruguai possui uma infraestrutura adequada, um moderno aeroporto e a rede de 

transporte rodoviário mais densa de toda América Latina. Tem portos com uma 

infraestrutura de primeiro nível, únicos na costa atlântica sul que operam sob o sistema de 

Porto Livre. 

 O setor logístico tem sua própria institucionalidade no Uruguai. Em 2010, criou-se por lei o 

Instituto Nacional de Logística (INALOG) que age como espaço de participação e 

coordenação público-privada para o desenvolvimento do setor. 
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O aprofundamento da globalização e a crescente internacionalização das economias 

comportaram um forte desenvolvimento das oportunidades no setor logístico em nível 

mundial. 

De fato, o acesso a novos mercados e a chegada a eles em tempo e forma constituem 

importantes custos para as empresas, motivo pelo qual a redução desses custos e a melhora 

da qualidade de resposta foram se consolidando como diferenciais importantes para a 

competitividade dos países e das empresas. 

Nesse contexto, o setor logístico no Uruguai foi um dos mais dinâmicos nos últimos anos, 

sendo pioneiro na incorporação de novas tecnologias, na aplicação das potencialidades 

oferecidas pela Internet e no importante suporte à atividade industrial, através da logística 

"just-in-time". 

De acordo com as estimações disponíveis, o setor logístico representa entre 4% e 5% do PIB do 

Uruguai1. Isso, junto a sua importância para o desenvolvimento do comércio internacional e 

seu papel como suporte da atividade industrial, revelam o caráter estratégico e o potencial 

desse setor para a economia. 

ç

No Uruguai, o setor abrange diversas atividades desenvolvidas em portos, aeroportos, redes 

de rodovias, empresas logísticas especializadas localizadas estrategicamente ou dentro de 

parques logísticos. Entre os serviços logísticos e administrativos se destacam2:  

 Serviços logísticos tradicionais: Inclui o transporte e os transbordos necessários desde 

portos e aeroportos da região, a recepção e o controle, o armazenamento e a preparação 

de pedidos para envio a seu destino final. 

 Serviços de valor adicionado logístico ou atividades semi-industriais: Incorporam-se 

instalações de embalagem, reembalagem, mistura de produtos químicos e outros, 

adaptando a entrega às necessidades dos clientes finais ("customização") ou 

requerimentos (normas) dos países de destino. 

 Serviços de coordenação logística da cadeia de abastecimento: Coordenam-se as 

operações dos clientes com seus fornecedores logísticos, destacando-se a coordenação de 

unidades de produção no exterior, linhas marítimas, agentes de carga, terminais 

portuários e aeroportuários, com a finalidade de otimizar as entregas.  

 Serviços de consultoria, logística profissional e suporte e desenvolvimentos 

informáticos: Exportam-se sistemas de software para logística, sistemas online para 

                                                           
1
 Observação: De acordo com informações do Ministério de Economia e Finanças e com estudos particulares, a 

contribuição do setor logístico para a economia nacional representou entre 4% e 5% do PIB nacional, 
correspondendo a USD 1.000 milhões. (Fonte: “Uruguay Logístico: plataforma público-privada (PP) de innovación y 
competitividad. Hoja de ruta público privada (1985 – 2015)”, Juan Opertti CEPAL. 
2
 Com base em Opertti, “Uruguay Logístico: plataforma público-privada (PP) de innovación y competitividad. Hoja 

de ruta público privada (1985 – 2015)”. 
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visibilidade em sites dos inventários e desenho de lay-out de instalações para centros de 

distribuição dos clientes em outros países.  

 Serviços de Offshoring & Outsourcing: Consiste na centralização de operações e serviços 

internacionais por parte de empresas internacionais que usam o Uruguai como 

plataforma logística regional e estão avançando em outros serviços como BPO, KPO e ITO. 

As atividades podem ser agrupadas em três classes3: 

 

Esse relatório foca principalmente nas atividades logísticas associadas ao comércio 

internacional, com especial ênfase nas atividades do HUB Logístico. Isto é, atividades nas quais 

o Uruguai opera como um ponto de trânsito no comércio internacional, sendo que apresenta 

importantes vantagens comparativas para isso. 

ç

O Instituto Nacional de Logística (INALOG) realizou uma enquete aos principais atores do Hub 

através da consultora CIFRA em 20124. A enquete abrangeu unicamente empresas com 

atividades de Hub. De acordo com a enquete, existem no mínimo 300 empresas5 com 

atividades de HUB que empregam a 14.000 trabalhadores (9.600 permanentes e 4.400 

terceirizados, temporários sobre uma base anualizada)6. Essas empresas registraram um 

faturamento de US$ 1.232 milhões em 2012 e adicionaram valor por US$ 749 milhões, 

realizando investimentos por US$ 133 milhões em média por ano. 

 

 

Gráfico Nº1 - Empresas hub - Partidas Totais Anuais (Milhões US$) 

                                                           
3
 Fonte: Relatório de apresentação de resultados da "Enquete de operadores do Hub", elaborada por CIFRA para 

INALOG (2012). 
4
 Na secção 7.2, apresenta-se um detalhe dos principais atores do HUB. 

5
 Obteve-se resposta de 184 empresas, a partir das quais se estimou um total 300 empresas que realizam atividades 

de hub. 
6
 Além desses dados ligados às empresas com atividades de Hub, o MEF realizou uma estimação do 

pessoal empregado em todo o setor logístico que totalizou em mais de 20.000 pessoas no território não 
franco e aproximadamente 2.000 pessoas em atividades ligadas à logística em território franco. 

Logística associada ao comércio nacional 

(interno). 

Logística associada ao comércio internacional de bens (importação 

e exportação) 

Atividades específicas do HUB: O Uruguai opera como ponto de trânsito do comércio 

internacional da região. 
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Fonte: Relatório de apresentação de resultados da "Enquete de operadores do Hub", elaborada por CIFRA para 

INALOG no ano de 2012. 

Como é possível observar no Gráfico Nº 2, entre as conclusões obtidas após a enquete se 

destaca a diversidade de atividades realizadas pelas empresas do Hub. 

Gráfico Nº2 - Empresas hub - Atividades realizadas 
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ç ç

Uma das chaves atuais da atividade logística está na diminuição dos custos que acarreta o 

funcionamento de um CDR (Centro de Distribuição Regional). Os CDR's supõem a substituição 

do tradicional envio direto desde a fábrica aos mercados de consumo pelo uso de um centro 

intermédio a poucas horas dos mercados finais, de onde é feita a distribuição a esses 

mercados. Esses centros permitem levar em frente operações "Just In Time", diminuindo os 

tempos de fornecimento ("lead times") e melhorando a capacidade de resposta até o cliente 

final em termos de volume, produção e tempo. Os centros devem estar localizados 

estrategicamente para facilitar o transporte intermodal e melhorar a competitividade através 

de serviços oportunos voltados ao cliente.  

Além desses ganhos em competitividade, nos centros começou a se produzir de forma 

constante e profissional a melhora e o desenvolvimento dos sistemas de armazenamento, 

movimento de mercadorias, sistemas de informação, lay-out de instalações e o 

desenvolvimento de procedimentos operativos de primeiro nível, acompanhado dos processos 

de certificação nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001, entre outras7. 

Nesse contexto, o Uruguai oferece importantes vantagens como CDR, como a rápida 

internacionalização das empresas na região, a possibilidade de centralizar inventários com 

uma alta flexibilidade em volume e desenho, bem como a construção de um ambiente seguro 

para momentos de incerteza e turbulências na economia global. 

Adicionalmente, no Uruguai é possível instalar esses centros com vantagens competitivas na 

região, em função da normativa vigente de Zonas Francas, Portos Livres, Aeroportos Livres e 

Depósitos Aduaneiros (Ver secção 6.2). Permite armazenar e realizar diversos processos sobre 

a mercadoria sem pagar tarifas aduaneiras, impostos à importação e exportação (e impostos 

aos lucros no caso da Zona Franca). Posteriormente, a mercadoria é distribuída pela região 

fazendo uso dos acordos comerciais vigentes com o Uruguai, chegando em poucas horas a 

entregar os pedidos (just in time), evitando as demoras e reduzindo os estoques necessários 

em cada país de destino. 

  

                                                           
7
 Fonte: Juan Oppertti em www.inalog.gub.uy 
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Figura Nº 1 - Logística tradicional vs. Logística através de um CDR 

 

A mercadoria em trânsito tem um espaço importante na atividade logística do Uruguai. 

Conforme se aprecia no Quadro Nº1, aproximadamente 50% dos movimentos de contêineres 

do Porto de Montevidéu esteve associado a atividades de Hub entre 2008 e 2015, enquanto o 

resto esteve associado a atividades de comércio de exportação e importação (Comex). Dentro 

das atividades de Hub da operativa portuária se incluem as operações de trânsito - carga que 

chega em barco e parte do porto e do país por via terrestre - e operações de transbordo - 

carga que chega em barco e parte sem ser nacionalizada ou sem realizar trânsito terrestre. 

Por sua vez, no Porto de Nueva Palmira se considerarmos as toneladas carregadas (um 

movimento) a porcentagem de operações de mercadorias de transbordo com origem não 

uruguaia (Hub) se situou em média em 44% entre 2013 e 2015. 

O Uruguai se posiciona como via de saída de algumas mercadorias regionais, especialmente 

exportações do Paraguai e da Bolívia. Esse resultado está ligado ao chamado "efeito 

Rotterdam" que consiste em uma captação de comércio de trânsito maior ao correspondente 

ao tamanho do mercado próprio. Esse fenômeno é possível em economias pequenas rodeadas 

de grandes mercados, com portos razoavelmente eficientes e uma densa rede de 

infraestrutura terrestre. 

Quadro Nº1 - Movimento de contêineres no Porto de Montevidéu (TEUS) 

Comex/Hub 2012 2013 2014 2015 2015 H1 2016 H1 

Comex 399.193 410.078 419.657 430.442 222.782 200.378 

Hub 354.696 416.884 356.335 380.855 192.464 235.012 

Total 753.889 826.962 775.992 811.297 415.246 435.390 
Fonte: Elaborado por Inalog a partir da dados da ANP. 
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Quadro Nº2 - NUEVA PALMIRA: CAIS OFICIAL, TERMINAIS EM ZONA FRANCA E ZONAS DE 

TRANSFERÊNCIA (toneladas CARREGADAS, apenas um movimento, não inclui importações) 

Comex/Hub 2013 2014 2015 2015 H1 2016 H1 

Comex 4.892.760 4.736.265 4.203.786 2.309.449 2.062.453 

Hub 3.434.831 3.269.949 4.228.952 1.753.726 1.962.641 

Total geral 8.327.591 8.006.215 8.432.738 4.063.174 4.025.094 

Fonte: Elaborado por Inalog a partir de dados da ANP, CENNAVE, DNH e terminais de Nueva Palmira. 
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ç

 

O Uruguai tem uma posição estratégica como porta de entrada ao Mercosul, com dois de seus 

principais portos localizados na saída da hidrovia Paraná-Paraguai-Uruguai. A nossa economia 

se perfila como centro de distribuição estratégico da região em termos de carga. Em um raio 

de três horas de avião há 140 milhões de pessoas. 

Os oito portos mais grandes do Cone Sul da América integram três subsistemas: Norte (Santos, 

Paranaguá e Itajaí), Oeste (Valparaíso e San Antonio) e Sul (Buenos Aires, Montevidéu e Rio 

Grande). A Figura Nº2 é uma representação do movimento de contêineres; a cor azul 

representa o movimento do Porto de Montevidéu, enquanto as outras cores representam os 

movimentos de Buenos Aires, Rio Grande, e dos subsistemas Norte e Oeste. Os três 

subsistemas são relativamente independentes e o número de contêineres movidos de um 

subsistema a outro é praticamente desprezível. No interior de um subsistema cada porto 

apresenta sua própria zona de influência. De sua parte, a Figura Nº3 mostra a hinterlândia 

atual do Porto de Montevidéu em amarelo escuro, e sua hinterlândia potencial no prazo 

médio em amarelo claro. 

Devido à proximidade geográfica e à localização estratégica regional é interessante descrever a 

situação na Argentina e no Brasil.  

O porto de Buenos Aires é o principal porto da Argentina, operado pela Administração Geral 

de Portos Sociedade do Estado e é o principal porto para as cargas procedentes do interior do 

país. 

                                                           
8
 Fonte: Hodara, Opertti e Puntigliano (2008), op cit. 

Figura Nº 2 - Áreas de influência dos 

portos do subsistema Norte, de Rio 

Grande, Montevidéu, Buenos Aires e do 

Subsistema Oeste. 

 

Figura Nº3 - Hinterlândia atual do Porto 

de Montevidéu (amarelo escuro) e seu 

potencial (amarelo claro). 

Subsistema  Oeste

fuertemenete complementario

Subsistema  Oeste

fuertemenete complementario

Subsistema Oeste            

fortemente complementar 
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 O Porto de Santos, no estado de São Paulo, é o principal porto do Brasil e é um dos mais 

importantes na América Latina. 

 O porto oceânico mais austral do Brasil é o de Rio Grande, que por sua vez é o segundo 

em movimento de cargas do país. 

Gráfico Nº3 - Movimento de TEUS nos portos da região 

 

Fonte: Cepal. 

A hidrovia é uma iniciativa de cinco países da bacia do Rio da Prata para transformar os rios 

Paraguai e Paraná em um canal de transporte. Facilita o acesso fluvial de produtos entre a 

saída oceânica e Assunção (Paraguai), Rosario e Santa Fe (Argentina), e inclusive o leste 

boliviano (departamento de Santa Cruz). Nesse empreendimento o Uruguai tem uma posição 

estratégica, pois tanto Nueva Palmira quanto Montevidéu constituem dois dos principais 

portos de ultramar por excelência para a hidrovia. A função da hidrovia é favorecer as 

comunicações fluviais otimizando a navegação de barcaças e rebocadores durante a maior 

parte do ano. O sistema fluvial permite o tráfego de grandes volumes de carga com custos 

altamente competitivos. 
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Figura Nº 4 - Hidrovia Paraguai-Paraná e Uruguai 

 

Quadro Nº3 - Bacias geográficas da Hidrovia Paraná-Paraguai-Uruguai 

Bacia do rio Paraná 1.510.000 km2 

Bacia do rio Paraguai 1.095.000 km2 

Bacia do rio Uruguai 365.000 km2 

Bacia do Rio da Prata 130.000 km2 

Bacia total do Rio da Prata 3.100.000 km2 

 
Fonte: Eduardo A. Mazza (2002), Transporte y Logística – Prospectiva tecnológica Uruguay 2015. 
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O Uruguai possui um excelente nível de conectividade e uma infraestrutura adequada para 

uma economia aberta ao mundo. A infraestrutura tem uma influência transversal em todos os 

setores da economia, pois favorece a diversificação produtiva, promove os encadeamentos 

produtivos e dinamiza o processo de inserção nos mercados internacionais.  

A forte relação comercial do Uruguai com o Brasil e a Argentina, a concentração de grande 

parte da população na sua capital, Montevidéu, e uma rede ferroviária de baixo uso, fazem 

com que o fluxo de comércio intrarregião se realize principalmente por meio do sistema 

rodoviário. Por isso existe uma rede de rodovias que une Montevidéu com as principais 

cidades da região. Três pontes sobre o Rio Uruguai comunicam o país com a Argentina nas 

cidades de Salto, Paysandú e Fray Bentos, enquanto com o Brasil o acesso é realizado através 

de fronteiras terrestres pelas cidades de Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco e 

Chuy (ver Figura Nº 5). 

Figura Nº5 - Conectividade das principais estradas do Uruguai com o Brasil e a Argentina 

 

O Uruguai apresenta o maior grau de conectividade viária - interna e externa - e a rede viária 

mais densa de todos os países da América Latina. Essa rede tem cerca de 8.776 quilômetros9 

                                                           
9
 Fonte: Observatório Nacional de Infraestrutura, Transporte e Logística do Uruguai. 
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dos quais 7.977 km estão pavimentados10, o que gera um raio de 45 km de rodovias 

pavimentadas por cada 1.000 km2 de superfície. Dessa forma, o Uruguai é o terceiro país na 

América do Sul no que diz respeito à qualidade de suas rodovias (The Global Competitiveness 

Report 2016, World Economic Forum). 

Em 2013 a mercadoria transportada por rodovias (incluindo mercadoria de entrada e saída) 

superou os 25 milhões de toneladas. 

Por sua vez, a rede ferroviária do Uruguai tem uma extensão de 3.073 km, dos quais desde 

finais do século XX, 1.652 km estão em operação, e um parque de 52 locomotoras de via 

principal11 e 764 vagões12. A rede ferroviária conecta com as redes da Argentina através do 

ramal El Precursor, sobre a Barragem de Salto Grande, ligando a cidade de Salto e Concordia 

com a mesma bitola em ambos os países, e com o Brasil no Passo de Fronteira Rivera-

Livramento, com diferente acabamento. 

Gráfico Nº4 - Movimento de carga em ferrovias por tipo de produto. Ano 201513 

 

 
Fonte: Observatório Nacional de Infraestrutura, Transporte e Logística do Uruguai.

 

                                                           
10

 Observação: Não são considerados pavimentos os de pedra bruta. 
11

 Fonte: Observatório Nacional de Infraestrutura, Transporte e Logística do Uruguai. 
12

 Observação: Não inclui vagões de passageiros. 
13

 Fonte: Observatório Nacional de Infraestrutura, Transporte e Logística do Uruguai. 
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Segundo o World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2016-2017) o Uruguai 

é o segundo país da América do Sul em qualidade de infraestrutura portuária. No Uruguai 

existem 15 portos, dos quais 8 são portos comerciais, localizados em diversas regiões do país: 

Montevidéu, Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos, Paysandú, Juan Lacaze e La Paloma são 

regidos por um regime de porto livre, e Salto. 

O Porto de Montevidéu, localizado sobre o Rio da Prata, posiciona-se geograficamente como 

uma das principais vias de mobilização de cargas do MERCOSUL. O regime de Porto Livre o 

transformou no primeiro e único terminal da costa atlântica da América do Sul com um regime 

logístico atrativo e competitivo para o trânsito de mercadorias. É o principal porto comercial 

do país e tem uma mobilização anual aproximada de 10 milhões de toneladas, 500.000 

passageiros (serviços entre Buenos Aires e Montevidéu) e 120 cruzeiros. No Porto de 

Montevidéu confluem as principais vias de acesso para o resto do país e, portanto, para a 

região. 

O movimento de mercadoria nesse porto evidenciou um forte crescimento nos últimos anos: 

em 2011 alcançou um recorde de 11.298 mil de toneladas, registrando 10.535 mil toneladas 

em 2015. Esse crescimento também se refletiu no movimento de contêineres e de TEUs15 que, 

após alcançar valores recorde em 2011 (861.164), manteve níveis elevados em 2015 (811.297). 

Quadro Nº4 - Infraestrutura do Porto de Montevidéu 

Porto de Montevidéu 

Profundidade canal de acesso (m) 12 

Profundidade máxima no cais (m) 14 

Área portuária (ha) 103 

Área complementar - Puntas de Sayago (ha) (em construção) 110 

Comprimento de cais em portos multifuncionais e contêineres (m) 4.100 

Guindastes pórticos para contêineres 7 

Fonte: Elaborado por Inalog com base em dados da Administração Nacional de Portos. 

 

  

                                                           
14

 Fonte: Elaborado por URUGUAY XXI com base em dados da ANP. Observação: Corresponde a mercadoria sem o 
peso dos contêineres. Não inclui mercadoria mobilizada no cais "La Teja" de ANCAP. 
15

 A sigla TEU (acrônimo do termo em inglês Twenty-foot Equivalent Unit) representa a unidade de medida de 
capacidade do transporte marítimo em contêineres. Uma TEU é a capacidade de carga de um contêiner 
normalizado de 20 pés. As dimensões exteriores do contêiner normalizado de 20 pés são: 20 pés de comprimento x 
8 pés de largura x 8,5 pés de altura. 
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Quadro Nº1 - Movimento de contêineres no Porto de Montevidéu - Milhares de unidades 

 
Fonte: Elaborado por Inalog com base em dados da Administração Nacional de Portos. 

O Porto de Nueva Palmira possui duas importantes vantagens: sua localização no ponto de 

saída ao exterior da Hidrovia Paraná-Paraguai-Uruguai e seu regime aduaneiro e fiscal de Porto 

Livre ou de Zona Franca. É o segundo porto em importância do país e se caracteriza pelo 

transporte de grãos e celulose, com um movimento anual de cerca de 11 milhões de 

toneladas.  

Quadro Nº5 - Infraestrutura do Porto de Nueva Palmira  

Porto de Nueva Palmira 

Profundidade canal de acesso Martín García (m.) 9,75 

Profundidade canal de acesso Mitre (m.) 10,36 

Comprimento de cais oceânicos em portos multifuncionais (m.) 810 

Comprimento de cais fluviais em portos multifuncionais (m.) 850 

Área multifuncional - sem considerar silos/depósitos (ha.) 3 

Depósitos: capacidade de armazenamento (ton.) 632.000 

Está localizado na confluência dos rios Paraná e Uruguai, a 270 km de Montevidéu e a 110 km 

de Colonia por via terrestre. Mobiliza exportações do Uruguai e outras - como carga em 

trânsito proveniente do centro do continente - especialmente do Paraguai, através da Hidrovia 

Paraná-Paraguai-Uruguai. 

Existem 11 aeroportos internacionais no Uruguai: Artigas, Carmelo, Carrasco, Colonia, Melilla, 

Melo, Paysandú, Punta del Este, Rivera, Salto e Santa Bernardina16. O principal é o Aeroporto 

Internacional de Carrasco (AIC), localizado na periferia de Montevidéu. Inaugurado em 2009, 

foi designado como um dos quatro melhores aeroportos do mundo em 2011 (Frontier Awards 

2011). Funciona sob o sistema de aeroporto livre e um terminal de passageiros e um terminal 

de cargas, está composto por setores segregados de acordo com o tipo de operação 

(químicos/farmacêuticos, eletrônicos, etc.), áreas para realização de atividades de picking, 

preparação de pedidos, etc. 

                                                           
16

 Fonte: Diretoria Nacional de Aviação Civil e Infraestrutura Aeronáutica.  
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Quadro Nº6 - Indicadores do Aeroporto Internacional de Carrasco 

Investimento: 165 milhões de dólares 

1,70 milhões de passageiros usaram o aeroporto (2015) 

31.391 toneladas de mercadoria foram mobilizadas (2015) 

Superfície do terminal: 45.000 m
2
 

8 portas de uso simultâneo para embarque remoto e fixo 

4 mangas telescópicas 

44 posições de check-in. 

24 postos de migrações 

1.200 vagas de estacionamento 

 

 



Relatório do Setor Logístico 

18 
info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy  | @UruguayXXI 

 

ç ç

A Lei 16.906 denominada "Declaração de Interesse Nacional, Promoção e Proteção de 

Investimentos" de 20 de janeiro de 1998, declara de interesse nacional a promoção e proteção 

dos investimentos nacionais e estrangeiros. Como característica principal a destacar, o 

investidor estrangeiro dispõe dos mesmos incentivos que o investidor local, não existindo 

discriminação do ponto de vista tributário nem restrições para a transferência de lucros ao 

exterior. 

Os Decretos 455/007 de 26 de novembro de 2007 e 02/012 de 2 de fevereiro de 2012 

atualizaram a regulamentação dessa lei. Para os projetos de investimento em qualquer setor 

de atividade em que se apresentem e sejam promovidos pelo Poder Executivo, é possível se 

desonerar o Imposto à Renda das Atividades Econômicas (IRAE) entre 20% e 100% do 

montante investido, segundo a tipificação do projeto e a pontuação resultante de uma matriz 

de indicadores (a taxa única em nível nacional do IRAE é de 25%). Também se desonera o 

Imposto ao Patrimônio dos bens móveis do ativo fixo e obras civis e se recupera o Imposto ao 

Valor Adicionado (IVA) das compras de materiais e serviços para essas últimas.  

Além disso, essa lei exime de taxas ou tributos à importação de bens móveis do ativo fixo, 

declarados não competitivos da indústria nacional. 

Quadro Nº7 - Investimento Promovido ligado ao Setor Logístico 

Ano Milhares de US$ 

2010 73.752 

2011 196.556 

2012 268.424 

2013 105.425 

2014 101.406 

2015 112.267 

Fonte: Elaborado por Inalog com base na Comap. 
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ç

O Uruguai se apresenta como um destino extremamente atrativo para a localização de Centros 

de Distribuição Regional (CDR) em função de seu quadro normativo. A seguir, enumeram-se 

algumas das normas que promovem esse tipo de atividades no Uruguai. 

As Zonas Francas no Uruguai estão reguladas pela Lei Nº 15.921 denominada “Lei de Zonas 

Francas” de 17 de dezembro de 1987. Podem ser de exploração privada ou estatal. As Zonas 

Francas de exploração privada são administradas, supervisionadas e controladas através da 

Área de Zonas Francas da Diretoria Geral de Comércio, Ministério de Economia e Finanças17. 

Essa diretoria é o interlocutor principal para todas as regulamentações, permissões e controles 

referidos a todas as Zonas Francas do país. No caso das zonas francas estatais, essa 

dependência é também a encarregada de sua administração.  

Nas Zonas Francas é possível desenvolver atividades de tipo comercial, industrial ou de 

serviços, prestar serviços a terceiros países e, em alguns casos18, ao Uruguai. A atividade 

industrial pode acarretar uma mudança na natureza dos bens.  

As empresas habilitadas para desenvolver atividades nas zonas francas podem ser pessoas 

naturais ou jurídicas sob qualquer forma societária, admitindo as sociedades com ações ao 

portador, o que garante o anonimato do investidor (usuários de zona franca). No que diz 

respeito às pessoas jurídicas não se limita a forma, porém se requer que o objeto seja único e 

exclusivo. Não existe diferença alguma entre investimentos nacionais e estrangeiros, nem se 

requer trâmite algum ou requisito especial, pudendo as empresas estrangeiras estabelecer 

sucursais. Até 25% do pessoal pode ser estrangeiro. 

As vendas do território aduaneiro nacional à Zona Franca são consideradas exportações do 

país e as vendas da Zona Franca ao território aduaneiro nacional são consideradas 

importações, sujeitas às tarifas aduaneiras e aos impostos nacionais correspondentes.  

As vendas da Zona Franca ao MERCOSUL (incluindo o Uruguai) estão sujeitas à Tarifa Externa 

Comum (TEC) do grupo, que rege para os bens procedentes de terceiros países, com exceções 

taxativamente estabelecidas em acordos bilaterais negociados no quadro do MERCOSUL com 

Argentina e Brasil. A aplicação da TEC para esse tipo de mercadorias se deve a Decisão 08/94 

do MERCOSUL, na qual se estabelece que sob a perspectiva tarifária esses produtos "perdem a 

sua origem". Apesar do anterior, em 16 de julho de 2015, o Conselho do Mercado Comum do 

MERCOSUL emitiu a Decisão 033/2015, que modifica a Decisão 08/94 e fica sujeita à 

internalização da norma pelos Estados Partes. Essa modificação permitirá que a mercadoria 

originária dos Estados Partes ou de um terceiro país que possua as mesmas regras de origem 

em todos os Estados Partes, em função dos acordos subscritos pelo MERCOSUL, não perderão 

sua origem ao serem transportados e/ou armazenados em uma Zona Franca. 

                                                           
17

 zonasfrancas.mef.gub.uy 
18

 Call centers, atividades de e-learning, emissão de certificados de assinatura eletrônica. 

http://zonasfrancas.mef.gub.uy/
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As mercadorias podem permanecer por tempo ilimitado nas zonas francas e seu destino pode 

ser modificado em qualquer momento. 

As vantagens para as empresas instaladas em Zonas Francas abrangem as seguintes áreas: 

 Desoneração do Imposto à Renda a Atividades Econômicas (IRAE), do Imposto ao 

Patrimônio (IP) e de qualquer outro imposto nacional criado ou a ser criado. O Estado é 

garante dessa desoneração. 

 Os dividendos pagos a acionistas domiciliados no exterior também não devem pagar 

impostos no país.  

 O pessoal estrangeiro pode não pagar contribuições à previdência social no Uruguai.  

 As vendas e as compras ao exterior de bens e serviços não estão gravadas pelo Imposto ao 

Valor Adicionado (IVA). Também não estão gravadas as vendas e prestações de serviços 

dentro da Zona Franca.  

 As entidades não residentes também não pagam IRAE pelas atividades desenvolvidas com 

mercadorias de origem estrangeira declaradas em trânsito ou depositadas em Zona 

Franca, quando não tenham como destino o território aduaneiro nacional. Também não 

pagam IRAE quando as vendas que tenham como destino o território nacional não 

ultrapassem o 5% do total de vendas de mercadorias em trânsito ou depositadas em Zona 

Franca.  

 As mercadorias que intercambiam as Zonas Francas com o resto do mundo estão isentas 

de tarifas aduaneiras. 

O regime de Porto Livre foi estabelecido pela Lei de Portos N° 16.246 de abril de 1992 e pelo 

seu decreto regulamentar N° 412/992, tanto para o Porto de Montevidéu quanto para os 

outros portos com capacidade para receber navios de ultramar (Nueva Palmira, Colonia, Fray 

Bentos, Paysandú, Juan Lacaze e La Paloma).  

Entre outras considerações a lei permite a livre circulação de mercadorias dentro dos recintos 

aduaneiros portuários sem exigência de autorizações nem de trâmites formais, bem como a 

livre troca de destino das mercadorias, estando durante sua permanência nesses recintos, 

livres de todas as tarifas e custas aplicáveis à importação.  

Dentro do recinto portuário a circulação de mercadorias está isenta de tributos internos e os 

serviços prestados estão desonerados do IVA. Além disso, estabelece-se a possibilidade de 

realizar diversas operações sobre as mercadorias, incluindo "depósito, reembalagem, 

remarcado, classificado, agrupado e desagrupado, consolidado e desconsolidado, manipulação 

e fracionamento". As pessoas jurídicas do exterior não são gravadas com o Imposto ao 

Patrimônio pelas mercadorias armazenadas, nem com o Imposto à Renda (IRAE) pelos lucros 

associados a essas mercadorias.   
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O novo Código Aduaneiro (CAROU), que está vigente desde março de 2015, acrescentou um 

prazo de depósito ao porto livre de 5 anos prorrogável. Por sua vez, em contraste com as 

Zonas Francas, a normativa de Porto Livre oferece a possibilidade de manter o certificado de 

origem MERCOSUL e de dispor das preferências tarifárias que o regime comporta. Além disso, 

é possível a emissão de certificados de origem derivados. 

Em 2002 o artigo Nº 23 da Lei Nº 17.555 e o Decreto N° 376/02 estabeleceram a aplicação do 

regime de Porto Livre para os serviços prestados no Aeroporto Internacional de Carrasco. Em 

novembro de 2008 o Decreto 409/008 regulamentou a aplicação da lei, dando origem ao 

“Aeroporto Livre”. Dessa forma, os benefícios previstos na lei se traduzem em vantagens 

operativas, aduaneiras e fiscais para aquelas empresas que realizem operações no recinto 

aeroportuário.  

A partir desse momento, o principal terminal aéreo do país tem um recinto aduaneiro 

aeroportuário onde é possível prestar diversos serviços de valor adicionado logístico à 

mercadoria, dando espaço à criação de um Centro de Distribuição para a região. 

Figura Nº6 - Atividades logísticas de maior valor adicionado realizadas em Porto Livre 
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Quadro Nº8 - Comparação dos regimes legais para o desenvolvimento de atividades logísticas
19

 

 
ZONA 

FRANCA 

PORTO E 

AEROPORTO 

LIVRE 

DEPÓSITO 

ADUANEIRO 

Pagamento de tarifas para o ingresso de mercadoria a: Não Não Não 

Pagamento de tarifas no seu ingresso ao Uruguai 

(importação) de mercadoria de origem MERCOSUL 

proveniente de: 

Sim Não Não 

Pagamento de tarifas no seu ingresso a outro Estado 

Parte do MERCOSUL (importação) de mercadoria de 

origem MERCOSUL proveniente de: 

Sim
20

 Não Não 

Pagamento de tarifas no seu ingresso a um Estado 

Parte do MERCOSUL (importação) de mercadoria do 

resto do mundo proveniente de: 

Sim Sim Sim 

Possibilidade de manipulação logística não industrial, 

incluída a mudança de destino das mercadorias 
Sim Sim Sim 

Possibilidade de manipulação industrial Sim Não Sim 

Tempo máximo de permanência Indefinido 
5 anos 

prorrogáveis 
Um ano 

Pagamento de impostos pelo usuário (à Renda, ao 

Patrimônio) 
Não

21
 Sim

22
 Sim 

Pagamento de impostos à circulação de mercadoria 

(Imposto ao Valor Adicionado) 
Não Não Não 

Possibilidade de trocar de proprietário dentro do 

recinto 
Sim Sim Sim 

Possibilidade de NÃO pagar contribuições à 

previdência social pelo pessoal estrangeiro 
Sim Não Não 

Vigência de monopólios estatais
23

 Não Sim Sim 

Os direitos para desenvolver atividades requerem a 

subscrição de contratos e/ou registros especiais no 

Uruguai 

Sim
24

 Não
25

 Não 

Para efetuar operações de trânsito é necessário 

solicitar autorizações ou trâmites formais perante os 

organismos atuantes (Alfândegas, etc.) 

Sim Não Sim 

                                                           
19

 Fonte: Elaborado por Uruguay XXI. Agradecemos a colaboração do Dr. Daniel Olaizola da companhia Jaume & 
Seré. 
20

 Existem exceções expressamente estabelecidas em acordos bilaterais com Brasil e Argentina por produtos 
específicos provenientes de zonas francas uruguaias, por exemplo a exportação de cereais da Zona Franca de Nueva 
Palmira e de concentrados de bebidas refrigerantes da Zona Franca de Colonia. 
21

 No caso de empresas uruguaias que não sejam usuárias de Zona Franca, mas sejam proprietárias das 
mercadorias, sim estarão gravadas pelo IRAE caso gerem lucros.  
22

 Estão desoneradas as rendas provenientes de atividades lucrativas desenvolvidas por entidades não residentes, 
com mercadorias de procedência estrangeira, quando não tenham origem no território aduaneiro nacional nem 
estejam destinadas a ele. Caso os titulares forem pessoas naturais ou jurídicas radicadas no exterior, suas 
mercadorias também não estarão compreendidas na base imponível do Imposto ao Patrimônio. 
23

 Refere-se principalmente aos monopólios em telefonia fixa, água corrente, transmissão de energia elétrica e 
refinamento de petróleo. 
24

 É necessário ser usuário direto ou indireto, celebrando contratos especiais devidamente registrados perante a 
Diretoria de Zonas Francas e aprovados por ela. 
25

 Basta com estabelecer acordos comerciais com os operadores que fornecem serviços nesses regimes, sem 
necessidade de registrar uma empresa perante entidade alguma no Uruguai. 
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O depósito aduaneiro é o regime aduaneiro pelo qual a mercadoria ingressa e permanece em 

um espaço em administração privada sem o pagamento de tributos - com exceção das taxas - 

para sua posterior inclusão em outro regime aduaneiro, seu reembarque ou reexportação. 

Essa definição faz dos depósitos aduaneiros uma opção a mais para instalar centros de 

distribuição, depositando ali mercadorias em trânsito, oferecendo inclusive a possibilidade de 

adicionar valor a elas. 

As mercadorias de procedência estrangeira ali depositadas são consideradas em trânsito e 

podem se desembarcar e reembarcar em qualquer momento, livres de tributos à importação 

ou exportação e de qualquer imposto interno. 

Seu prazo de permanência dentro do depósito é de um ano, embora seja prorrogável por 12 

meses a mais nos casos onde se justifique de forma fidedigna essa necessidade por razões de 

dificuldades na comercialização da mercadoria. 

No que diz respeito aos certificados de origem Mercosul, ingressam em um regime suspensivo 

por um máximo de 180 dias sempre que a mercadoria não seja alterada dentro do depósito. 

De acordo com o Novo Código Aduaneiro da República Oriental do Uruguai (CAROU), os 

depósitos são autorizados sob as seguintes formas: 

 Depósito de armazenamento: a mercadoria somente pode ser objeto de operações 

destinadas a garantir seu reconhecimento, conservação, fracionamento em lotes ou 

volumes e qualquer outra operação que não altere seu valor nem modifique sua natureza 

ou estado.  

 Depósito comercial: a mercadoria pode ser objeto de operações destinadas a facilitar sua 

comercialização ou aumentar seu valor, sem modificar sua natureza ou estado.  

 Depósito industrial: a mercadoria pode ser objeto de operações destinadas a modificar sua 

natureza ou estado, incluindo a industrialização de matérias primas e de produtos semi-

elaborados, ensambladuras, montagens e qualquer outra operação semelhante. 

 Depósito de reparação e manutenção: a mercadoria pode ser objeto de serviços de 

reparação e manutenção, sem alterar sua natureza. 

 Depósito transitório para exposição ou outra atividade semelhante: a mercadoria 

estrangeira ingressada pode ser destinada a exposições, demonstrações, férias ou outras 

atividades semelhantes, prévia autorização da Diretoria Nacional de Alfândegas. 

 Depósito logístico: a mercadoria pode ser objeto de operações que podem alterar seu 

estado ou natureza, desde que não alterem sua origem e consistam em ensambladuras ou 

montagens; misturas; colocação ou substituição de partes, peças ou acessórios; 

configuração de hardware; instalação de software; elaboração de envases, embalagens, 

etiquetas ou outros produtos desde que sejam usados para a comercialização de 

mercadorias que sairão do depósito; e outras operações semelhantes que o Poder 

Executivo estabeleça. 
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O regime de Admissão Temporária está enquadrado na Lei 18.184 de “Admissão Temporária” 

de 06 de novembro de 2007 e seu decreto regulamentar 505/009 de 17/11/2009. Nele se 

prevê a possibilidade de introduzir uma mercadoria de origem estrangeira, isenta de tributos, 

para ser posteriormente exportada, dentro de um período de tempo determinado. Essas 

mercadorias podem ser reexpedidas bem no estado em que foram introduzidas ou bem após 

ter sido objeto de uma transformação, elaboração, reparação ou adicionado de valor 

determinados. Ao mesmo tempo, o artigo 11 da mencionada lei habilita a aplicação desse 

regime às máquinas e equipamentos que ingressem ao país para sua reparação, manutenção 

ou atualização. O prazo estabelecido pela lei para a permanência da mercadoria sob o regime 

é de dezoito meses26.  

As empresas industriais interessadas apresentaram as solicitudes de importação de bens em 

Admissão Temporária perante o Laboratório Tecnológico do Uruguai, responsável pela 

emissão da autorização. 

Adicionalmente, a Lei 18.184 também oferece os mecanismos “Toma de Estoque” e “Regime 

devolutivo” (ou “draw back”). O primeiro consiste na reposição de bens importados em regime 

geral pela importação de semelhantes, livres de tributos e gravames, quando os mesmos 

tenham sido usados como insumo para a transformação no país de produtos exportados. O 

segundo oferece a possibilidade de reclamar a restituição de tributos e gravames pagados pela 

importação em regime geral de todos aqueles bens que por definição possam ser importados 

em admissão temporária e que foram usados no país na elaboração de produtos destinados à 

exportação. 

De acordo com a Lei 17.547 de Parques Industriais de 26 de agosto de 2002 se denomina 

parque industrial a uma fracção de terreno com certos elementos de infraestrutura (caminhos, 

acesso à energia e água, sistemas de tratamento de resíduos e de comunicação, depósitos, 

entre outros) que habilitem o desenvolvimento de atividades industriais e logísticas27 no seu 

interior. Na mencionada lei se estabelece que as pessoas naturais ou jurídicas que se instalem 

dentro dos parques industriais poderão estar compreendidas nos benefícios e obrigações 

estabelecidas na Lei de Investimentos (ver secção 5.1). 

Especificamente, no Decreto 524/005 de 27 de dezembro de 2005, regulamentário da Lei Nº 

17.547 se estabelece que os usuários de parques industriais serão beneficiários de:  

 Desoneração do Imposto ao Patrimônio dos bens de ativo fixo (máquinas e obras civis) 

usados no parque por um prazo de sete anos. 

                                                           
26

 Estabelece-se também que o Poder Executivo poderá dispor, em casos excepcionais, devidamente justificados e 
acreditados, a prorrogação desse prazo por até dezoito meses adicionais improrrogáveis. 
27

 O Decreto 524/005 no seu artigo 6º estabelece que “além de operações industriais poderão ser realizadas 

operações de armazenagem, acondicionamento, seleção, classificação, fracionamento, armado, desarmado, 
manipulação ou mistura de mercadorias ou matérias primas, sempre que estejam exclusivamente associadas às 
atividades industriais instaladas nos parques”. 
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 Desoneração de todos os tributos à importação de máquinas e equipamentos e bens de 

ativo fixo a serem incorporados à obra civil.  

 Créditos pelo Imposto ao Valor Adicionado (IVA) incluído na compra de materiais e 

serviços para a obra civil e de equipamentos para o processamento de dados, entre outros. 

O Decreto 002/12 da Lei 16.906 incrementa a pontuação obtida para a dedução em matéria de 

IRAE para aquelas empresas que possuam a qualidade de usuários de Parques Industriais. 

Adicionalmente, os usuários de parques industriais dispõem da desoneração das contribuições 

patronais associadas à mão-de-obra incluída no projeto promovido durante um período de 5 

anos. 

Atualmente, existem no Uruguai nove parques industriais autorizados. Parque Industrial Zona 

Este, Parque Industrial Juan Lacaze, Parque Industrial Paysandú, Parque Tecnológico Industrial 

do Cerro, Parque Industrial e Logístico Rodovia 5 e Parque Industrial de Pando que já estão em 

funcionamento. Além desses, o Parque Industrial Alto Uruguai, Parque Produtivo Uruguai 

(Suárez) e Parque Industrial Las Piedras estão em processo de instalação.  

A regulamentação em matéria de parques industriais está sendo atualizada e um projeto de lei 

denominado "Promoção e Proteção de Parques Industriais e de Serviços" está sendo estudado 

no Parlamento. Considerando que o armazenamento é uma das atividades próprias desses 

parques são um ativo a mais dentro da matriz logística do Uruguai. 

ç –
28

Entende-se por contratos de participação público-privada (PPP) aqueles nos quais a 

Administração Pública encarrega a um privado, por um período determinado, o desenho, a 

construção e a operação de infraestrutura ou alguma dessas prestações, além do 

financiamento. A Lei 18.786, do ano de 2011, estabelece o quadro regulatório aplicável ao 

regime de Contratos de Participação Público-Privada (PPP). Foi regulamentada pelo Decreto N° 

17/012 e pelo Decreto N° 280/012. Com base nas primeiras experiências recolhidas se 

aperfeiçoou a normativa com o Decreto N° 251/015129. 

Sob os limites estabelecidos constitucionalmente, esses contratos poderão ser celebrados para 

o desenvolvimento de infraestrutura nos seguintes setores de atividade:  

 Obras viais, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias.  

                                                           
28

 Várias instituições compõem o quadro institucional referente a esse tipo de contratos:  

- A Unidade de Projetos de Participação Público-Privada funciona no Ministério de Economia e Finanças e entre 
outros aspectos é a responsável por realizar o seguimento dos aspectos econômicos e financeiros ligados aos 
estudos prévios dos projetos.  
- A Administração Pública contratante se responsabiliza pelo desenho, estruturação e celebração de contratos de 
Participação Público-Privada, bem como pelo controle de sua correta execução e do cumprimento das obrigações 
assumidas pelos contratantes.  
- A promoção dos projetos de Participação Público-Privada e a elaboração das diretrizes técnicas aplicáveis a esses 
projetos é responsabilidade da Corporação Nacional para o Desenvolvimento. - O Escritório de Planejamento e 
Orçamento, dentre outras tarefas, é responsável por garantir o adequado desenvolvimento de cada projeto de 
conformidade com as condições e características fundamentais do modelo de contratação de PPP. 
29

 É possível consultar um compilado de toda a normativa relevante no seguinte site: http://ppp.mef.gub.uy/ 

http://ppp.mef.gub.uy/


Relatório do Setor Logístico 

26 
info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy  | @UruguayXXI 

 Obras de infraestrutura energética. 

 Obras de disposição e tratamento de resíduos.  

 Obras de infraestrutura social, incluindo prisões, centros de saúde, centros educacionais, 

vivendas de interesse social, complexos esportivos e obras de melhoramento, 

equipamento e desenvolvimento urbano. 

O procedimento de contratação consta de várias fases: início do processo (por iniciativa 

pública ou privada), avaliação prévia, aprovação de estudos de avaliação prévia, edital público 

aos interessados, apresentação das ofertas, análise das ofertas e adjudicação. 
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O Instituto Nacional de Logística (INALOG) foi criado pela Lei 18.697 no fim de 2010, como 

consequência de uma votação afirmativa em unanimidade por todos os partidos políticos. É 

um espaço de participação e coordenação com capacidade para agir nos níveis nacional e 

internacional. Esta instituição procura promover o desenvolvimento do setor e a elaboração de 

uma estratégia no longo prazo para os serviços logísticos que o Uruguai oferece à mercadoria 

em trânsito. Nesse sentido, procura priorizar o país como prestador de serviços líder na região, 

se posicionando internacionalmente através das marcas "Uruguay Logístico" e "Uruguay 

Logistics", de acordo com o âmbito de aplicação.  Sua arquitetura foi alinhada ao processo no 

qual vem se trabalhando há anos com Marca País dentro de Uruguay XXI. Também se 

atualizou o site do Instituto -www.inalog.org.uy-, seguindo a mesma estratégia de 

comunicação.  

Além disso, o INALOG promove a coordenação entre todos os atores ligados ao setor logístico 

para otimizar a competitividade no âmbito regional e internacional. 

Em síntese, como é possível apreciar na seguinte linha do tempo, o Uruguai consolidou ao 

longo da história um trabalho conjunto entre atores públicos e privados, que de diferentes 

órbitas contribuíram a desenvolver uma forte institucionalidade de suporte para o setor. 

Figura Nº7 - Linha do tempo 

 

  

http://www.inalog.org.uy/
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 Associação de Despachantes Aduaneiros do Uruguai - www.adau.com.uy 

 Administração Ferroviária do Estado - www.afe.com.uy 

 Administração Nacional de Portos - www.anp.com.uy  

 Associação Uruguaia de Agentes de Carga - www.audaca.com.uy  

 Câmara de Indústrias do Uruguai - www.ciu.com.uy  

 Câmara Mercantil de Produtos do País -  www.camaramercantil.com.uy  

 Câmara Nacional de Comércio e Serviços - www.cncs.com.uy  

 Câmara Uruguaia de Logística - www.calog.com.uy 

 Câmara de Zonas Francas do Uruguai -  www.czfuy.com  

 Centro de Navegação - www.cennave.com.uy 

 Corporação Nacional para o Desenvolvimento - www.cnd.org.uy  

 Diretoria Nacional de Alfândegas - www.aduanas.gub.uy  

 Diretoria Nacional de Aviação Civil e Infraestrutura Aeronáutica - www.dinacia.gub.uy 

 Diretoria Nacional de Zonas Francas - www.zfrancas.gub.uy 

 Inter-gremial de Transporte Profissional de Carga Terrestre do Uruguai - 
www.intergremial.com 

 Ministério de Economia e Finanças - www.mef.gub.uy 

 Ministério de Transporte e Obras Públicas - www.mtop.gub.uy 

 Observatório Nacional de Transporte e Logística - www.observatorio.mtop.gub.uy 

 Escritório de Planejamento e Orçamento - www.opp.gub.uy 

 Terminal de Cargas Uruguai - www.tcu.com.uy 

 União de Exportadores do Uruguai - www.uniondeexportadores.com 

  

http://www.adau.com.uy/
http://www.afe.com.uy/
http://www.anp.com.uy/
http://www.audaca.com.uy/
http://www.ciu.com.uy/
http://www.camaramercantil.com.uy/
http://www.cncs.com.uy/
http://www.cncs.com.uy/
http://www.calog.com.uy/
http://www.czfuy.com/
http://www.cennave.com.uy/
http://www.cnd.org.uy/
http://www.aduanas.gub.uy/
http://www.dinacia.gub.uy/
http://www.zfrancas.gub.uy/
http://www.intergremial.com/
http://www.mef.gub.uy/
http://www.mtop.gub.uy/
http://observatorio.mtop.gub.uy/
http://www.observatorio.mtop.gub.uy/
http://www.opp.gub.uy/
http://www.tcu.com.uy/
http://www.uniondeexportadores.com/
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As importantes vantagens que o Uruguai oferece sob o ponto de vista normativo, junto a sua 

localização geográfica privilegiada e ao desenvolvimento de uma forte institucionalidade de 

suporte para o setor, permitiram que tenha uma posição de destaque em vários índices 

internacionais relacionados com a logística. 

De um lado, o Índice de facilitação do comércio (Enabling Trade Index) do World Economic 

Forum (WEF) mede fatores como o acesso a mercados, a infraestrutura de transporte e 

comunicações, o clima de negócios e a administração de fronteiras e posiciona o Uruguai como 

terceiro na América do Sul. 

De outro lado, o Banco Mundial elabora bianualmente o Índice de Desempenho Logístico (IDL). 

Na última edição, o Uruguai se posicionou no terceiro lugar na América do Sul, após Chile e 

Brasil, na posição 65 em nível mundial. Ao compará-lo com o resultado da edição anterior, o 

Uruguai melhorou sua posição em todos os componentes. 

Gráfico Nº6 - Enabling Trade Index (WEF) – 
2014 - Pontuação e posição no Ranking 

Internacional 

Gráfico Nº7 - Posicionamento no ranking 
(2016) 

 

  
  



Relatório do Setor Logístico 

30 
info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy  | @UruguayXXI 

ç ç

 

O forte processo de crescimento e desenvolvimento enfrentado pelo Uruguai há alguns anos 

traz consigo uma importante necessidade de melhoras para se adequar às exigências que 

supõe ser um hub logístico regional. Nesse sentido, está previsto que nos próximos anos o 

desenho do Porto de Montevidéu continuará mudando, procurando incrementar sua 

superfície e gerar áreas especializadas, sob uma ótica regional e de transporte multimodal, que 

atenda às necessidades da produção e da demanda de serviços portuários e logísticos. 

Cais C: Esse cais comercial tem um comprimento de 380 metros 

com uma profundidade máxima de 14 m, bem como uma esplanada 

de apoio de aproximadamente 3,5 ha com suas correspondentes 

instalações auxiliares e uma doca para manobras de navios. 

Está voltado a atender a demanda existente e a geração de um novo 

ancoradouro multifunção para navios de última geração. A estrutura 

do cais é apta para operação de equipamento especializado para a 

atenção do tráfego de navios porta-contêineres, graneleiros e 

polivalentes. Existem facilidades de serviço contra incêndios, fornecimento de água potável, 

conexão de energia, de esgoto e de tratamento e reuso de águas cinzas. 

Novo Acesso ao Porto de Montevidéu: Permitirá potenciar a relação porto-cidade, 

conseguindo separar o tráfego de veículos de carga dos veículos de mobilidade urbana, por 

meio da construção de um viaduto auto rodoviário sobre a orla portuária, evitando 

engarrafamentos e reduzindo tempos de espera. 

Terminal Especializado em Graneis Sólidos: Esse terminal 

especializado está situado em um prédio de 7,5 ha localizado no 

extremo norte do recinto portuário, está previsto para o acúmulo 

e embarque de chips de madeira com uma área de estiva para 

7.000 t e possui uma área de silos com capacidade de 

armazenagem de 120.000 t ampliável até 210.000 t para o 

acúmulo de grãos totalmente automatizada. Prevê o 

funcionamento de duas correias transportadoras, três 

plataformas com torres de elevação com uma capacidade de 

carga de 2.400t/hora, um ancoradouro para navios Panamax interoceânicos com alinhamento 

paralela ao dique de cintura e profundidade de 13,00mW, com quatro pontos de amarração e 

dois cabeços de amarre, também emprazados ao lado do dique. Terá também um cais de 

folhas pilhas metálicas apropriado para barcaças semi-oceânicas. Visualiza-se a possibilidade 
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de incrementar os volumes de graneis mobilizados no Porto de Montevidéu por meio de 

operações de Top Off30.  

Identificou-se a possibilidade de captar mais de 400.000 toneladas de produção de soja com 

origem nas bacias dos rios Paraná e Uruguai. 

Essas operativas permitirão gerar novos tráfegos provenientes da área de influência dos portos 

argentinos ligados às hidrovias dos rios Paraná e Uruguai.  

Terminal Pesqueiro-Porto Capurro:  

O objetivo é trasladar até o lado norte da baia de Montevidéu as 

frotas pesqueiras que habitualmente operam no Cais Mántaras. 

Recentemente se construiu uma terraplenagem de 2,5 ha para o 

estabelecimento de um Terminal de Pesca que substitua as 

instalações dentro do porto atual. Está se procedendo ao 

desmantelamento dos prédios obsoletos na área adjacente à orla, 

para dar maior amplitude e acesso aos estacionamentos requeridos. 

Além disso, progrediu-se no estudo e autorização da viabilidade e da 

avaliação de impacto meio-ambiental perante os organismos competentes. 

O acesso marítimo a esse terminal previsto para a operativa de navios de pesca nacional e 

internacional compartilha o canal com o Terminal La Teja. 

Assinou-se um contrato com um consórcio empresarial conformado por Teyma, Chediak e 

Lavigne para a construção do Terminal Pesqueiro Capurro, uma área especializada para a 

atracação de navios de pesca.  

As empresas têm nove meses para adequar o projeto do terminal pesqueiro e mais 30 meses 

para concretar a construção, tendo como data de finalização o ano de 2019. 

Atualmente, está operativo de forma provisória no local um estacionamento para a espera de 

caminhões que se dirigem ao porto, evitando desse modo a aglomeração e interrupção do 

trânsito da cidade. 

  

                                                           
30

 Operação Top Off: Operação na qual o operador pode carregar um navio completo ou completar navios 

provenientes de regiões com menor profundidade, tendo espaço disponível no porão. 
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A Administração Nacional de Portos (ANP) se propõe 

desenvolver comercial e urbanisticamente o prédio 

localizado sobre a denominada área Punta Sayago que, 

com ribeiras sobre o Rio da Prata, encontra-se a 5,5 

milhas náuticas (aproximadamente 10 km) do canal de 

acesso ao Porto de Montevidéu, a 5 km da intersecção 

entre a Rodovia Nacional N° 1 e o caminho Tomkinson, 

a 8 km do coletor das Rodovias Nacionais N° 1 e N° 5, e a 15 km do “nodo Peñarol”, 

correspondente à rede ferroviária nacional. 

Puntas de Sayago constitui a iniciativa de expansão, no prazo 

médio, mais importante do organismo, contribuindo com 

novos benefícios como: liberação de espaços no recinto 

portuário, alívio da congestão do trânsito rodoviário, eficiência 

no tratamento da carga e fortalecimento da relação Porto-

Cidade.  

Nessa ampla área localizada ao oeste da cidade se espera a 

instalação de empresas de logística e o desenvolvimento de um novo centro de distribuição 

que facilitará a entrada e saída de mercadorias regionais ou internacionais através do Uruguai 

consolidando o Porto de Montevidéu como Porto Hub.  

O Polo Logístico Punta Sayago é ideal para complementar a área terrestre do Porto de 

Montevidéu. O objetivo é alcançar a ampliação da capacidade de infraestrutura portuária, 

relacionar atividades e serviços conexos à atividade portuária e melhorar a eficiência logística 

do Sistema Portuário Nacional e Regional. 

Esplanada de Caminhões: Fora do recinto portuário e recentemente interconectada 

informaticamente, age como centro de distribuição de cargas entre as praias de 

estacionamento e os terminais portuários.  

A superfície da esplanada é de 2 ha aproximadamente. Está administrada pela ANP e foi 

acondicionada com pavimento de concreto nas entradas, iluminação, banheiros, tecido 

perimetral, entre outros. 

Amarres no Rio Uruguai: Com a finalidade da facilitar e ampliar a oferta de espaços 

disponíveis para a operativa portuária, foram incorporadas ao sistema áreas de fundeio 

específicas no Rio Uruguai ao serviço do Porto de Nueva Palmira, com as condições de 

segurança e flutuação requeridas pelas regulamentações marítimas. 

Área de Alijo e Complemento de Carga Punta Arenal 

Com a mesma finalidade do ponto anterior, de facilitar e ampliar a oferta de espaços 

disponíveis para a operativa portuária, incorporou-se uma área habilitada e específica onde 
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podem se efetuar transferências de carga entre navios ou barcaças de graneis, com as 

condições de segurança, amarre e flutuação requeridas pelas regulamentações marítimas. 

O porto está situado no leste do Uruguai, sobre águas oceânicas do Atlântico, no cabo de 

Santa María e com acesso terrestre do cruzamento das rodovias nacionais N° 10 e N° 15, a 

uma distância de 240 km de Montevidéu. 

Atualmente, serve fundamentalmente a embarcações pesqueiras, da Armada e esportivas, e 

recentemente se encomendou à ANP as funções de administração, conservação e 

desenvolvimento do porto de La Paloma. 

As atividades do porto focam na carga de rolos de madeira para serem transportados por 

navios até o porto de Fray Bentos, bem como atividades de navios de aprovisionamento para 

operativas offshore. Além disso, estão sendo analisadas e exploradas diferentes oportunidades 

comerciais de desenvolvimento nesse porto. 

O Porto de Fray Bentos está localizado na cidade do mesmo nome, sobre a margem esquerda 

do rio Uruguai, a 317 km de Montevidéu. 

Integrado à fértil região agrícola e pecuária do litoral oeste uruguaio, o Porto de Fray Bentos 

possui um ágil sistema de correias transportadoras de grãos com uma capacidade de carga de 

500 t/h e uma capacidade de descarga de 120 t/h. 

Tem dois cais de embarcação de concreto: o cais transatlântico ou de ultramar, de 200 m com 

34 m de largura e o cais de cabotagem ou de união com uma extensão de 225 m de 

comprimento por 22 m de largura. 

No fim de 2015 se realizou a abertura da licitação pública para o fornecimento de um 

Guindaste Móvel para operar no Porto de Fray Bentos. Além disso, adquiriu-se um em uma 

região próxima, separada por 245 metros de distância do porto, com uma superfície de 7 ha 

aproximadamente.   

O objetivo principal da hidrovia é favorecer as comunicações fluviais otimizando a navegação 

de barcaças e rebocadores durante a maior parte do ano. 

A HPP está definida sobre a base de uma estratégia de transporte fluvial ao longo do sistema 

hídrico, em um trecho compreendido entre o Porto de Cáceres (Brasil) no seu extremo norte e 

o Porto de Nueva Palmira (Uruguai) no seu extremo sul.  

Os países que compartilham esse sistema fluvial são Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. 

A HPP tem uma extensão de 3.442 km e abrange os rios Paraguai e Paraná, incluindo os 

diferentes braços da desembocadura do Rio Paraná.  
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A maior parte das mercadorias transportadas pela HPP são commodities, como graneis em 

geral, cereais, fertilizantes, combustíveis. Em matéria de carga de exportação do Paraguai e da 

Bolívia, a soja é o produto mais mobilizado, que tem como principal destino o continente 

asiático. O Porto de Nueva Palmira capta aproximadamente 30% do total de exportação de 

soja do Paraguai. 

No que diz respeito ao Porto de Montevidéu, o total de movimentos de contêineres de 

transbordos origem e destino Paraguai alcançou a cifra de 93.927caixas em 2015 

experimentando um crescimento de 28% em relação ao volume do ano anterior. Esse mercado 

representou 44% do total de contêineres de transbordos que captou o Porto de Montevidéu 

no ano. 

O Portal Único de Comércio Exterior (VUCE, por sua sigla em espanhol) é um mecanismo de 

facilitação do comércio exterior que permitirá centralizar em um único sistema todos os 

trâmites associados às operações de importação, exportação e trânsito. As informações serão 

tratadas por via eletrônica com os mais altos padrões de segurança e serão acessíveis pela 

Internet durante as 24 horas do dia, os 365 dias do ano.  

A construção do portal único de comércio exterior representa um projeto estratégico para o 

Uruguai, pois se enquadra em uma visão do país como um polo logístico regional. O projeto 

abrange o redesenho integral dos processos de comércio exterior do país acompanhado de 

uma revisão total da normativa que os regula, incorporando tecnologia que permita contar 

com uma plataforma única para tramitar as operações.  

Em 10 de setembro de 2014, o Poder Legislativo aprovou o Código Aduaneiro da República 

Oriental do Uruguai (CAROU), regulação que introduz diversas inovações no âmbito aduaneiro: 

atualiza, sistematiza e uniformiza a normativa vigente; amplia o território aduaneiro (incluindo 

as zonas francas); e introduz a figura do Operador Econômico Qualificado, novas modalidades 

de operação (art. 94) como a de "Depósito Logístico: no qual a mercadoria pode ser objeto de 

operações que podem alterar seu estado ou natureza, desde que não alterem a sua origem e 

consistam em: embalagens ou montagens; misturas; colocação ou substituição de partes, 

peças ou acessórios; configuração de hardware; instalação de software; elaboração de 

envases, embalagens, etiquetas ou outros produtos sempre que sejam usados para a 

comercialização de mercadorias que sairão do depósito; e outras operações semelhantes que 

o Poder Executivo estabeleça". 
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 Fontes: Os dados referidos ao PIB foram extraídos do FMI, os dados de comércio exterior, IED, taxa de câmbio, 
reservas internacionais e dívida externa são provenientes do BCU; as taxas de crescimento da população, 
alfabetismo, desemprego e inflação são provenientes do Instituto Nacional de Estatísticas. 



Relatório do Setor Logístico 

35 
info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy  | @UruguayXXI 

Nome oficial República Oriental do Uruguai 

Localização geográfica América do Sul, limita com Argentina e Brasil 

Capital Montevidéu 

Superfície 
176.215 km2. 95% do território é solo produtivo apto para a 
exploração agropecuária 

População (2015) 3,47 milhões 

Crescimento da população 
(2015) 

0,4% (anual) 

PIB per capita (2015) US$ 15.414 

Moeda Peso uruguaio ($) 

Taxa de alfabetismo 0,98 

Esperança de vida ao 
nascer 

77 anos 

Forma de governo República democrática com sistema presidencial 

Divisão política 19 departamentos 

Zona horária GMT - 03:00 

Idioma oficial Espanhol 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB (Var % Anual) 7,8% 5,2% 3,5% 4,6% 3,2% 1,0% 

PIB (Milhões U$S) 40.285 47.962 51.265 57.531 57.236 53.443 

População (Milhões de pessoas) 3,40 3,41 3,43 3,44 3,45 3,47 

PIB per capita (2015) 11.860 14.054 14.962 16.723 16.572 15.414 

Taxa de Desemprego - Média Anual (% 
PEA) 

7,2% 6,3% 6,5% 6,5% 6,6% 7,5% 

Taxa de câmbio (Pesos por U$S, Média 
Anual) 

20,1 19,3 20,3 20,5 23,2 27,3 

Taxa de câmbio (Variação Média Anual)  -11,1% -3,7% 5,2% 0,8% 13,5% 17,6% 

Preços ao Consumidor (Var % acumulada 
anual) 

6,9% 8,6% 7,5% 8,5% 8,3% 9,4% 

Exportações de bens e serviços (Milhões 
US$) 

10.719 12.916 13.517 13.738 13.688 12.074 

Importações de bens e serviços (Milhões 
US$) 

10.089 12.755 14.689 14.849 14.458 11.944 

Superávit / Déficit comercial (Milhões US$) 630 161 -1.172 -1.111 -770 130 

Superávit / Déficit comercial (% do PIB) 1,6% 0,3% -2,3% -1,9% -1,3% 0,2% 

Resultado Fiscal Global (% do PIB) -1,1% -0,9% -2,7% -2,3% -3,5% -3,6% 

Formação bruta de capital (% do PIB) 19,4% 20,9% 22,9% 22,5% 21,2% 19,8% 

Dívida Bruta do Setor Público (% do PIB) 59,3% 56,4% 60,7% 57,5% 58,6% 58,7% 

Investimento Estrangeiro Direto (Milhões 
US$) 

2.289 2.504 2.536 3.032 2.188 1.279 

Investimento Estrangeiro Direto (% do PIB) 5,7% 5,2% 4,9% 5,3% 3,8% 2,4% 
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