
A combinação única de incubadoras de start-ups, incentivos, coworking (espaços de 
trabalho compartilhados) e a vibrante qualidade de vida de Porto Rico a tornou um hub 
global para empreendedores. Todos os cidadãos dos EUA podem trabalhar remotamente 
nas praias da ilha pelo tempo que desejarem, sem necessidade de vistos ou autorizações 
de trabalho.
As recentes crises da Ilha criaram uma nova geração de empreendedores resilientes, 
tecnológicos e com mentalidade global. Juntamente com os recém-chegados à Ilha, 
atraídos por incentivos e qualidade de vida, houve uma evolução do ecossistema 
de start-ups em relação a espaços de coworking, aceleradores e outras iniciativas que 
apoiam empreendedores, muitos liderados pelo Fundo de Ciências, Tecnologia e Pesquisa 
de Porto Rico (PRSTRT).
Este é um paraíso tropical com recursos abundantes para permanecer sempre conectado 
a parceiros de negócios globais. Com Wi-Fi público na Velha San Juan, 5G implementado 
em toda a Ilha e espaços de coworking que incentivam a produtividade, a criatividade 
e o crescimento, Porto Rico é o lugar perfeito para iniciar seus negócios. Com incentivos 
competitivos voltados para exportadores de serviços e investidores individuais (pessoa 
física), Porto Rico combina um cenário favorável aos negócios com um local de alta 
qualidade e baixo custo de vida. 

Um paraíso empresarial emergenteUm hub tecnológico emergente
Atraindo pioneiros e 
inovadores em setores 
de ponta como IA, 
blockchain fintech 
e outros

Incentivos fiscais para 
empreendedores

De 0% a 4% para 
investidores e 
exportadores de 
serviços/produtos, 
e até 50% de retorno 
em créditos fiscais 
para despesas de P&D

US$ 200 MM
Captados em 
compromissos com 
fundos de private equity 
e capital de risco entre 
2015 e 2019

N.º 1 na América Latina
Em capacidade de 
inovação e a mais alta taxa 
de ferramentas digitais por 
empresas

Programa de start-ups
A Parallel18 ajudou mais 
de 200 startups a captar 
valores superiores a 
US$ 95 milhões em pouco 
mais de quatro anos, 
atraindo empreendedores 
de todo o mundo

Mais de 15.000
Pessoas participaram 
de iniciativas de 
empreendedorismo 
lideradas ou apoiadas pelo 
Fundo de Ciência, 
Tecnologia e Pesquisa de 
Porto Rico (PR Science, 
Technology, & Research 
Trust, PRSTRT)

Uma cultura globalmente conectada alimentada pelas principais redes 
da indústria

Junte-se aos empreendedores que vem descobrindo as vantagens de Porto Rico

Grupo de empreendedores em Porto Rico 
nos últimos anos

* Total de incentivos concedidos a investidores individuais e serviço de 
exportação Fonte: Departamento de Desenvolvimento Econômico 
e Comércio (Department of Economic Development and Commerce, 
DEDC), Estudios Tecnicos, Inc

90% das holdings de serviços de 
exportação e investidores individuais 
estão no setor de serviços de 
conhecimento, incluindo TI, consultoria 
e finanças 

Essas empresas contribuem 
anualmente com mais de 
US$ 595 milhões em folha 
de pagamento na Ilha

Essas empresas criaram mais de 
36.000 empregos diretos, indiretos 
e induzidos na Ilha 
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SBTDCs

Morro
Ventures

Lendreams
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Empreendedorismo 
transformacional
(Organizações de apoio)

Acesso a capital 

Inovação

Start-ups

Investidores-anjo 

Negócios existentes 

Crescimento

*Apenas para fins ilustrativos. Não aprofundado.
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Brian Bourgerie, inovação, investimento e empreendedorismo | bbourgerie@investpr.org | +1(787) 665.8166 | investpr.org

Regido pela lei federal 
dos EUA

Nova isenção de 
transbordo aéreo 
representa novas 
oportunidades de 
expansão de voos diretos

Proteções legais e de 
propriedade intelectual 
dos EUA

Jurisdição 
dos EUA

Salários 40% menores 
do que nos estados 
dos EUA

Bilíngue - inglês 
e espanhol

Mais de 80 universidades 
locais

Mais de 200 mil alunos 
matriculados anualmente

Força de trabalho 
e desenvolvimento 

de talentos
A Ilha oferece aos 
trabalhadores remotos a 
combinação perfeita de apoio 
empresarial, incentivos 
competitivos, ecossistema 
empreendedor engajado e 
elevada qualidade de vida

Várias atividades ao ar livre, 
de praias imaculadas a densas 
florestas tropicais, montanhas, 
cavernas e cânions 

Qualidade de vida 
excepcional

Uma rede bem estabelecida 
de espaços de coworking 
e organizações sem fins 
lucrativos focada em 
colaborar para o 
empreendedorismo 
de start-ups na Ilha

Rede de líderes empresariais 
e comunitários próxima  

Suporte 
organizacional

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

Espaço de escritório de 
alto nível com o menor 
custo por m² na 
comparação com 
cidades similares 
dos EUA

Imóveis

Porto Rico

US$ 150.000

US$ 50.000

- US$ 37.635

- US$ 5.670

8%

Patamar de 
referência

- US$ 2.600

Salário

Imposto de renda (Federal, Estadual, Local

Imposto sobre vendas

Imposto sobre propriedade (em residências 
com valor a partir de US$ 500 mil)

Ganhos de capital e receita com dividendos

Salário líquido

Ajuste do custo de vida

Atlanta

US$ 150.000 US$ 150.000 US$ 150.000 US$ 150.000 US$ 150.000

US$ 50.000 US$ 50.000 US$ 50.000 US$ 50.000 US$ 50.000

- US$ 45.917

- US$ 3.300

- US$ 5.326

US$ 135.082

-5 %

US$ 128.328

Miami

- US$ 35.923

- US$ 3,560

- US$ 5.578

US$ 147.439

-17 %

US$ 122.374

Boston

- US$ 44.971

- US$ 4.196

- US$ 4.020

US$ 136.713

-53 %

US$ 64.255

São Francisco

- US$ 48.358

- US$ 3.318

- US$ 3.330

US$ 130.944

-52 %

US$ 62.853

Cidade de 
Nova York

- US$ 51.748

- US$ 4.025

-Imposto sobre ganhos de capital 
e dividendos* - US$ 10.375 - US$ 7.500 - US$ 10.100 - US$ 14.050 - US$ 14.664

- US$ 9.626

US$ 119.938

-60 %

US$ 47.975Salário líquido ajustado US$ 154.095

US$ 154.095

*Com incentivo investidor individual em Porto Rico. Taxas adicionais de relatório anual se aplicam.
Fontes: Informações de imposto de renda e sobre propriedade da SmartAsset.com, KPMG, PwC e CRIM; Alíquota do imposto sobre vendas baseada no consumo 
pessoal médio anual multiplicado pela taxa de imposto sobre vendas local; O ajuste do custo de vida do Conselho de Pesquisa Comunitária e Econômica inclui 
alimentação, habitação, serviços públicos, transporte, assistência médica e bens e serviços diversos.

Leve mais, pague menos: os salários valem mais em Porto Rico
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“Porto Rico é um belíssimo lugar 
para sediar uma empresa. A Ilha 
está posicionada de forma única, 
com estruturas fiscais que 
favorecem startups, infraestrutura e 
conexões 
de viagens, tornando-a um lugar de 
nível internacional para fazer 
negócios e se conectar com 
empreendedores 
e investidores do mundo inteiro.”

Sebastian Vidal, 
diretor executivo, 

Parallel18

Jennifer Hopp, 
fundadora e 
diretora geral do 
fundo de capital 
ATO Ventures

“A energia nos espaços de 
coworking [em Porto Rico] 
é diferente do Vale do Silício. 
E o crescimento é tão rápido que 
chega a ser palpável. Há também 
uma sensação de camaradagem 
não percebida em nenhum outro 
lugar.”


