
Serviços profissionais

A economia diversificada, a talentosa força de trabalho bilíngue, e o alcance global de Porto 
Rico a tornam um dos principais destinos para o setor de serviços profissionais. A Ilha tem 
de tudo: empresas de planejamento financeiro, centrais de atendimento, serviços técnicos 
para operações de fabricação avançadas, suporte administrativo e muito mais. Os 
prestadores de serviços podem aproveitar incontáveis oportunidades de sucesso e 
crescimento, o que posiciona o setor como um segmento crítico para a economia local e 
alinhado às tendências nacionais e globais.

Para prestadores locais, os principais setores estratégicos de Porto Rico dependem fortemente 
de serviços técnicos e profissionais. Os setores de biociências, aeroespacial e fabricação 
avançada são apoiadas por centrais de atendimento, designers, arquitetos e engenheiros 
especializados, entre outros. À medida que essas áreas crescem, também aumenta a demanda 
por prestadores de serviços qualificados locais.

Para os exportadores de serviços, os competitivos incentivos de Porto Rico estimulam os 
provedores a basear algumas ou todas as suas operações na Ilha, ao mesmo tempo que 
alcançam uma enorme quantidade de clientes internacionais. À medida que as empresas do 
mundo inteiro buscam se reestruturar devido à COVD-19, o programa de incentivos, a força 
de trabalho técnica qualificada e a sólida economia de serviços de Porto Rico ajudam 
a alcançar o melhor custo-benefício e a expandir o alcance global.
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O setor de serviços de Porto Rico cresceu 3,2% em relação a 
2018, acompanhando uma tendência nos EUA, onde os 
serviços registraram crescimento de 9,4% e representam 
35% das exportações.

O mercado de terceirização de processos de negócios (Business Process 
Outsourcing, BPO), sozinho, projeta um crescimento de 8% nos próximos sete 
anos, com a América do Norte e a tecnologia programadas para vislumbrar 
maiores oportunidades.

Força de trabalho altamente qualificada

Acesso global

Trabalhadores bilíngues e biculturais 
são o pilar da indústria de serviços 
e impulsionaram o crescimento do 
setor nos últimos cinco anos

Os serviços constituem mais de 65% 
da força de trabalho local

Oportunidades contínuas em serviços de exportação
O Código de Incentivos de Porto Rico (Lei 60) confere benefícios de nível 
internacional a exportadores de serviços qualificados e investidores individuais

Perfeitamente situada entre as Américas e a 
Europa, a Ilha é um ótimo lugar para expandir 
uma empresa para proporções globais

Uma força de trabalho bilíngue ajuda você 
a se estabelecer em mercados duais

Salários mais baixos
Os salários médios do setor são 40% 
menores do que a média nacional dos EUA

Baixa rotatividade de funcionários - você 
consegue treinar e manter funcionários 
qualificados Incentivos competitivos

Incentivos competitivos
O Código de Incentivos de Porto Rico 
(Lei 60) harmonizou incentivos que 
apoiam serviços de exportação, 
investidores individuais, recrutamento de 
profissionais difíceis de encontrar e P&D

Atividades de serviços 
de exportação elegíveis

Consultoria

Jurídico, fiscal e contábil

Software como serviço

Pesquisa e desenvolvimento

Bancos de investimento 
e serviços financeiros

Publicidade e relações públicas

Suporte técnico
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Oportunidade-chave para o trabalho remoto
Prestadores de serviços autônomos (pessoas físicas) e empresas flexíveis podem 
aproveitar o cenário de negócios de Porto Rico para economizar tempo e recursos 
valiosos à medida que se reestruturam devido à COVID-19. E com clientes globais, Porto 
Rico é o lugar certo.

Aproveite o estilo de vida e o custo de vida 
que Porto Rico oferece. Acesse as redes 
comunitárias e de negócios e relaxe na praia 
depois do trabalho.

Nômades digitais e trabalhadores remotos

Se você é um prestador de serviços ou 
consultor, baseie sua renda em Porto Rico e 
aproveite os generosos incentivos fiscais que 
permitem cortar custos e ainda trabalhar no 
paraíso.

EmpresasPessoas físicas

Transfira toda a sua operação para Porto Rico, 
e se beneficie dos talentos locais com 
salários mais baratos e do equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal como em nenhum 
outro lugar nos EUA.

Realocação

Transferir alguns elementos da sua 
empresa para Porto Rico pode gerar 
economia de custos e oferecer 
flexibilidade extra para sua força de 
trabalho e para sua gestão.

Operações de back officeExportadores de serviços profissionais

Regido pela lei 
federal dos EUA

Proteções legais e 
de propriedade 
intelectual dos EUA

Jurisdição 
dos EUA 

Mais de 80 universidades 
locais apoiam os setores de 
tecnologia em crescimento 
com 60% de graduados nas 
áreas de Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática 
(Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, 
STEM)

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, 
como dança noturna, museus 
centenários, e mais de 50 
marcos históricos certificados

Qualidade de vida 
excepcional

Ampla variedade de espaços 
de trabalho compartilhados 
(co-working), cafés e organizações 
de apoio empresarial

31 provedores de internet, três 
redes 5G e duas redes Internet 
das Coisas (Internet of Things, IoT) 
garantem a continuidade dos 
negócios com um bom 
custo-benefício

Suporte 
organizacional

Variedade de espaços de 
co-working e escritórios 
compartilhados para apoiar 
sua empresa

San Juan tem o menor custo 
por metro quadrado de espaço 
de escritório de alto nível em 
comparação com cidades 
similares nos EUA

Imóveis

Histórias de sucesso
Flexible & Integrated Technical Services (FITS, LLC)

CommSense

A FITS oferece uma ampla gama de serviços de engenharia, incluindo gerenciamento de projetos, melhoria de processos, design, suporte de manutenção e suporte 
de fabricação de ponta a ponta.

A FITS é certificada por organizações locais e nacionais e atendem a empresas globais como Amgen, Johnson & Johnson e Bacardi.

A CommSense é uma central de atendimento bilíngue e bicultural que conecta empresas com públicos de língua espanhola nos Estados Unidos, 
aproveitando uma base de mercado em rápida expansão para as empresas dos EUA. Ela oferece soluções econômicas de atendimento ao cliente, ao 
mesmo tempo que se beneficia dos direitos de propriedade intelectual e dos padrões regulatórios dos EUA.

Representantes bilíngues de atendimento ao cliente lidam com chamadas globais sem precisar transferi-las. Isso aumenta a resolução, satisfação, 
retenção e o custo-benefício.
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