
Indústria criativa

A mundialmente reconhecida cultura de Porto Rico apoia 
a vibrante economia da indústria criativa
A cultura e a indústria criativa estão ativas em Porto Rico e deixando sua marca no mundo inteiro. Somos 
reconhecidos mundialmente por contribuições para salsa e reggaeton, mas também temos um vibrante 
cenário de produção cinematográfica, mídia, design de web/software, cultura de museu, artesãos 
qualificados, feiras de rua e muito mais. Nossa história e espírito fazem da Ilha um local ideal para aproveitar 
a mistura única das culturas latinas, caribenhas e norte-americanas.
Nossas exclusivas economias culturais e artísticas são exibidas anualmente no longo festival de rua de San 
Sebastian, na Velha San Juan, na Fiestón Cultural, e em outros festivais anuais locais realizados nos 
municípios da Ilha. Esses setores contribuem para o maior conjunto de talentos locais, especialmente nos 
serviços de conhecimento para design, arquitetura, planejamento e outros aspectos do desenvolvimento
de negócios.
As indústrias criativas atuam como uma representação econômica da cultura, demonstrando, interna
e externamente, a elevada qualidade de vida de Porto Rico. O impacto global da música porto-riquenha 
fornece uma visão do que nossa indústria criativa pode fazer, bem como as oportunidades culturais e de 
negócios que a Ilha oferece.

Você sabia?
Porto Rico influenciou
o cenário musical 
moderno, com nomes 
como Ricky Martin, 
Daddy Yankee, Luis 
Fonsi, Bad Bunny e 
outros mundialmente 
conhecidos

Porto Rico serviu
de cenário para vários 
filmes, incluindo:
Anjos da Lei, Velozes
e Furiosos 5, Piratas
do Caribe e muito mais

A Ilha tem mais de
80 museus de nível 
internacional, incluindo 
belas artes, arquitetura, 
arqueologia, história, 
música, esportes
e política. Também 
conta com o maior 
museu de arte do Caribe

No YouTube, artistas 
porto-riquenhos 
participaram em
27 dos 100 videoclipes 
musicais mais 
assistidos em 2019

O Instituto de Cultura
de Porto Rico e uma 
robusta rede de 
organizações 
acadêmicas e sem fins 
lucrativos fornecem 
apoio ao setor

Empresas da indústria criativa por subsetor

Tecnologia
da informação 

20 %

Publicidade e
relações públicas 

19 %

Design
11 %

Artes
performáticas 

10 %

Fabricação
criativa 

9 %

Varejo
9 %

Outros 
9 %

Estações
de rádio 

5 %

Produção de filmes
4 %

Editorial
4 %

Incentivos exclusivos
O Código de Incentivos de
Porto Rico oferece créditos fiscais 
atraentes para a indústria criativa.

4 %
 imposto de renda 
sobre rendimentos 

elegíveis

100 %
de isenção fiscal 

sobre ganhos
de capital*

75 %
de isenção da taxa

de construção 
municipal

50 %
de isenção do 

imposto de licença 
municipal

* De valores mobiliários, ativos digitais, 
ganhos de capital e outros rendimentos
de investimento provenientes de P.R.
não sujeitos a impostos federaisEm 2019, a indústria criativa contribuiu com cerca

de US$ 2,37 bilhões para o PIB da Ilha.

Concentração de emprego

83 a 298

53 a 82

41 a 52

33 a 40

21 a 32

6 a 20
Empregos na indústria criativa
por 10.000 residentes.

Taxa fixa de 



Os salários médios
do setor são 37% 
menores do que a 
média nacional dos 
EUA (US$ 52.800 
versus US$ 33.169)

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

Instituto de Cultura de Porto Rico

Programa de desenvolvimento 
da indústria cinematográfica
do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico
e Comércio (Department of 
Economic Development and 
Commerce, DEDC)

Pelo menos 89 fundações
e ONGs dedicadas às artes
e empreendimentos criativos
 
Mais de 80 museus

Suporte 
organizacional

Infraestrutura de TIC 
em toda a Ilha, 
incluindo vários 
provedores de 5G

Menor custo de 
espaço de escritório 
de alto nível em 
relação a cidades 
comparáveis nos EUA.

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

Indústria cinematográfica de Porto Rico

Credit Line to come

Porto Rico serviu de pano de fundo para vários filmes famosos devido à sua 
conveniente proximidade com os EUA, incentivos fiscais da indústria cinematográfica, 
cenários diversificados e locações versáteis.

Do ano fiscal de 2016 a 2019, quase 100 filmes foram rodados na Ilha. Isso contribuiu 
com US$ 424 milhões para a economia local.

Incentivos exclusivos para projetos de cinema e televisão
De acordo com o Código de Incentivos de Porto Rico, as atividades elegíveis
para empresas da indústria criativa incluem, entre outras: projetos de cinema,
projetos de TV, videogames, videoclipes musicais e festivais de cinema.

Crédito fiscal para projetos de produção de filmes:

 Até 40% para despesas de produção pagas a residentes de Porto Rico

 Até 20% para despesas de produção pagas a trabalhadores não residentes

 Até 15% das despesas de produção pagas aos residentes de Porto Rico
(até o limite de US$ 4,0 milhões) para coproduções com produtores locais

Taxas ou isenções fiscais para pessoas envolvidas em projetos de filmes qualificados:

 Taxa fixa de 4% de imposto de renda

 100% de isenção de impostos sobre dividendos e taxas de licença municipal, impostos 
sobre consumo e outros impostos municipais

 90% de isenção de impostos municipais e estaduais sobre propriedade

Equipes bilíngues e biculturais 
qualificadas e experientes

Histórico comprovado de entrega 
dentro do prazo e do orçamento

Diversidade e proximidade das locações

População etnicamente diversificada

Equipamentos e equipe disponíveis 
para rodar várias produções 
simultaneamente

Estúdios de gravação (TV) e galpões 
para construção e filmagem em 
cenários

Figurantes e stand-ins (atores 
substitutos) não sindicalizados

Instalações de pós-produção, 
animação e gravação de som

Edição bruta durante a noite
(3 ou 4 horas à frente do horário
de Los Angeles)

Disponibilidade de locais 
governamentais sem custo

Apoio total do governo

Fonte: The Sifre Group, LLC

Por que filmar em Porto Rico?
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