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Abraçando a indústria 4.0

Porto Rico vem aproveitando o poder da tecnologia para enfrentar alguns dos desafios mais 
urgentes e crescer. Impulsionado por talentos locais, o setor de tecnologia de Porto Rico 
abrange serviços financeiros digitais para desenvolvimento de softwares baseados em IA e 
blockchain, para segurança cibernética e da informação. Essa cenário amplo e em rápido 
crescimento é apoiado por uma infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações 
(TIC) e desenvolvimento de softwares em toda a ilha, incluindo implementações de 5G por 
várias empresas, e novas redes 0G que conectam dispositivos em Porto Rico com redes 
internacionais de IoT.
Um excelente exemplo de inovação em Porto Rico é o crescimento do cenário de blockchain 
local, já que empreendedores e pioneiros descobriram que a estreita rede de líderes 
empresariais e comunitários é o complemento perfeito para incentivos competitivos 
personalizados, principalmente para exportações de serviços, ativos digitais e serviços 
financeiros. Seja por meio da AgTech ou tecnologia de saúde, usinas de energia virtuais ou 
realidade virtual, Porto Rico é líder global em inovação tecnológica.

TIC e desenvolvimento 
de software

Blockchain 

Tecnologia
de ponta

Domicílio de empresas globais de 
software, como Microsoft, Oracle e 
SAP, bem como desenvolvedores 
locais de software personalizado 
para suporte e continuidade de 
negócios

Tornando-se prontamente o 
destino global preferido para 
pioneiros em criptomoedas e 
crescentes aplicativos para 
blockchain em setores 
econômicos em expansão

IA e IoT
Nova rede 0G conecta Porto Rico 
com uma comunidade global de 
dispositivos de Internet das 
Coisas (Internet of Things, IoT) 
em 70 países

Domicílio da única rede LoRaWAN 
aberta nos EUA, abrindo as portas 
para ampla infraestrutura digital, 
eficiência econômica e resiliência 
empresarial

Fintech
Alta formação financeira, com 
mais de 80% dos porto-riquenhos 
já aproveitando os serviços 
financeiros digitais

600+

26.500 STEMs

empresas 
empreendedoras

empregos 
diretos22.000+O setor de tecnologia de 

Porto Rico contempla:

60% dos 
formados são
da área de STEM

6x mais do que os 
estados com maior 
concentração

disponibiliza a 2.ª 
melhor economia 
para inteligência 
artificial

é domicílio 
do provedor 
n.º 1 em 
processamento de 
pagamentos (2017)

Ecossistema
tecnológico

ocupa o 1.º 
lugar em 
proteção de 
propriedade 
intelectual,
e no Caribe também

ocupa o 1.º lugar 
em capacidade de 
inovação e possui
a maior taxa de 
utilização de ferramentas 
digitais pelas empresas

*Apenas para fins ilustrativos. Não aprofundado.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CONSULTORES DE TECNOLOGIA

AEROESPACIAL

FABRICAÇÃO DE ELETRÔNICOS

ORGANIZAÇÕES DE APOIO

Na América Latina - Porto Rico...

Mais de Mais de 

(Science, Technology, Engineering
and Mathematics [Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática])



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

60% dos formados nas 
áreas de STEM

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

Crescente e sólido ecossistema de 
inovação e empreendedorismo (I&E), 
incluindo o Fundo de Ciência, 
Tecnologia e Pesquisa de Porto Rico 
(PR Science, Technology, & Research 
Trust, PRSTRT), o Grupo de Tecnologia 
da Informação (IT Cluster), o Conselho 
Consultivo Público de Blockchain 
(Blockchain Advisory Board) e o 
acelerador regional de preferência do 
programa Parallel18

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

Regido pela lei federal dos 
EUA, incluindo proteção de 
propriedade intelectual

Flexibilidade financeira 
exclusiva para IFEs 
(International Financial 
Entities [Entidades 
financeiras internacionais]) 
e IBEs (International 
Banking Entities [Entidades 
bancárias internacionais])

Inovação em TIC apoiada 
pela FCC (Federal 
Communications 
Commission [Comissão 
Federal de Comunicações 
dos EUA])

Jurisdição
dos EUA

Opções econômicas para exportação de serviços de TI

Cobertura em toda a Ilha

Taxa local de 
imposto de renda 

do corporativo

Taxa federal de 
imposto de renda 

corporativo

Salário médio - 
informática

*Taxa de imposto subsidiada pelo Incentivo a Serviços de Exportação nos termos da Lei 60. Fontes: Tax Foundation, 
2020; U.S. Bureau of Labor Statistics, Estimativas de emprego e salário por estado de maio de 2019.

Entre os incentivos 
mais competitivos
nos Estados Unidos

Taxa de imposto 
corporativo de 4%

100% de isenção sobre 
ganhos de capital, juros e 
distribuição de dividendos

Exportações de SaaS
são elegíveis

Isenções fiscais para 
serviços de exportação

Uso e venda de tokens
de serviços públicos
como software

Domicílio de 31 
provedores de internet
e três redes 5G, Porto 
Rico conta com uma 
infraestrutura de TIC 
competitiva e econômica

Mais de 90%
dessa infraestrutura
é privada

TORRES DE 5G

COBERTURA DE 5G

COBERTURA DE 4G

CORREDOR 5G

4,00%

4,46%

6,50%

10,50%

5,75%

Nova York

Nova Jersey

Geórgia

Flórida

0% US$ 42.882

21% US$ 81.370

21%

21%

21%

US$ 100.060

US$ 103.180

8,84%Califórnia 21% US$ 112.220

US$ 88.550
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