
A manufatura tem sido um pilar da economia de Porto Rico por mais de 60 anos. A Ilha alcançou excelência no 
setor, com liderança global em biociências, engenharia, setor aeroespacial e outros segmentos. As empresas 
multinacionais continuam despontando na Ilha em reconhecimento ao seu ambiente de negócios favorável e 
outros ativos de valor. Isso inclui uma infraestrutura moderna, força de trabalho altamente qualificada - como 
engenheiros e outros trabalhadores técnicos, facilidade para fazer negócios, grupos e redes profissionais, e 
programas de incentivo. A Ilha apresenta capacidades de processo de fabricação robustas e fornece acesso sem 
precedentes à inovação, como redes 0G de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), um laboratório 5G voltado 
para o setor, e muito mais.
Com uma longa história de experiência em fabricação e milhares de talentos anualmente graduados em 
engenharia, a Ilha atraiu investimentos multimilionários dessas e de outras grandes empresas nos últimos anos.

O quinto maior centro de fabricação 
farmacêutica do mundo em volume, 
abrangendo mais de 80 instalações 
de fabricação
A excelência local em fabricação de 
dispositivos médicos e 
conformidade regulatória tornou 
Porto Rico o domicílio de 15 dos 20 
principais fabricantes de 
dispositivos de classe
Anualmente, são concedidos em 
torno de 26.500 diplomas de 
graduação e 5.000 de 
pós-graduação em STEM (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics [Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática])
60% dos graduados são formados 
em STEM, seis vezes mais do que 
as concentrações mais altas entre 
os 50 estados americanos

Em 2020, Porto Rico recebeu a 
primeira e única isenção do 
Departamento de Transporte dos 
EUA que permite a transferência 
internacional de passageiros e 
carga nos três aeroportos 
internacionais da Ilha
Conformidade com os 
Regulamentos Internacionais de 
Tráfico de Armas (International 
Traffic in Arms Regulations, ITAR): 
Como uma jurisdição dos EUA, 
Porto Rico cumpre com esse 
regulamento que declara que 
apenas cidadãos americanos 
podem acessar tecnologias 
militares e de defesa
Adequação da terceirização no 
exterior: Porto Rico atende a todos 
os critérios do segmento de defesa 
do mercado aeroespacial para 
produtos fabricados nos EUA
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Os salários nas indústrias 
de manufatura de Porto 
Rico são de 30% a 40% 
menores do que a média 
nacional dos EUA
Bilíngue - inglês e 
espanhol

Força de trabalho e 
desenvolvimento de 

talentos
Várias atividades ao ar livre, de 
praias imaculadas a densas 
florestas tropicais, montanhas, 
cavernas e cânions
Experiências culturais valiosas, 
de dança noturna a museus 
centenários
Mais de 50 marcos históricos 
certificados

Qualidade de 
vida elevada

Associação de Fabricantes de Porto 
Rico (Puerto Rico Manufacturers 
Association, PRMA)
Extensão de Fabricação de Porto 
Rico (Puerto Rico Manufacturing 
Extension, PRiMEX) classificada 
como MEP (Manufacturing Extension 
Partnership [Parceria de extensão de 
fabricação]) n.º 1 nos EUA
Associação de Prestadores de 
Serviços Mecânicos de Porto Rico 
(Mechanical Contractors Association 
of Puerto Rico, MCAPR)
Consórcio de Tecnologia 
Aeroespacial de Porto Rico
(Puerto Rico Aerospace Technology 
Consortium, PRATC)
Instituto Aeronáutico e Aeroespacial 
de Porto Rico (Aeronautical & 
Aerospace Institute of Puerto Rico, 
AAIPR)

Suporte 
organizacional

Infraestrutura de ICT 
(Information and 
Communications Technology 
[tecnologia de informação e 
comunicação]) em toda a 
Ilha, incluindo vários 
provedores de 5G
Fortes zonas de comércio 
exterior em toda a Ilha, com 
mais de 500 propriedades 
disponíveis
Proximidade geográfica com 
cadeias de suprimentos de 
baixo custo na Bacia do 
Caribe

Imóveis

Regulamentos federais de 
seguros e bancos, dólar 
americano e ambiente de 
negócios estável
Proteções legais e de 
propriedade intelectual 
dos EUA

Jurisdição
dos EUA

Aeroespacial
Na última década, Porto Rico se esforçou para consolidar um 
polo aeroespacial, alavancando ativos de alto valor para se 
tornar uma potência de serviços aeroespaciais e de MRO 
(maintenance, repair and operations [manutenção, reparo
e operações]). As antigas instalações da Base da Força Aérea de 
Ramey (agora Rafael Hernández - Aeroporto de Aguadilla) 
possuem uma pista construída com comprimento de 3.567 
metros e largura de 61 metros, a maior do Caribe. Essa pista 
torna o aeroporto apto a receber aeronaves militares e 

comerciais de grande porte. A área de Ramey abriga as 
operações de MRO da Lufthansa Technik. A área 
metropolitana noroeste (Aguadilla, Aguada, Isabela, 
Rincón, San Sebastián e Moca) está se tornando 
domicílio de empresas aeroespaciais dedicadas
à pesquisa e desenvolvimento, como Honeywell, 
Infotech e Infosys, entre outras. Essas empresas estão 
criando um ecossistema que demanda recursos 
humanos, produtos e serviços especializados para 
assegurar sua competitividade global.

Patrick Foley, presidente executivo 
da Lufthansa Technik Puerto Rico:

“Porto Rico, e especificamente o 
aeroporto de Aguadilla, é o local 
perfeito para uma instalação de 
MRO. Temos clientes da América 
do Norte e América Latina.

Porto Rico é um território dos EUA. 
Obter a aprovação da FAA (Federal 
Aviation Administration 
[Administração Federal de 
Aviação]) também teria sido mais 
complicado fora dos EUA. 
Culturalmente, os porto-riquenhos 
são latinos, então há uma conexão 
importante com nossos clientes 
chilenos e argentinos. A 
disponibilidade de funcionários 
bilíngues, bem treinados e 
dedicados na Ilha também é um 
fator-chave.

Estou otimista em relação ao 
futuro. Porto Rico tem como 
pontos fortes a localização, ser 
uma jurisdição dos EUA, e ter 
pessoas treinadas. Com a 
liderança e o planejamento certos, 
o setor continuará a crescer.”
Fonte: The Weekly Journal
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