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Viver
Um destino, três países. Localizada na fronteira entre Brasil, Argentina e 
Paraguai, Foz do Iguaçu encontra-se em posição estratégica na América 
Latina.  São mais de 256 mil habitantes, 80 etnias e uma diversidade étnica 
e cultural únicas, capaz de proporcionar experiências marcantes.

Foz do Iguaçu, um lugar para viver.
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Amplo desenvolvimento econômico

Com um mercado formado por mais de 2 milhões de pessoas num raio de 150 quilômetros, a cidade 
recebe investimentos públicos em infraestrutura da ordem de R$2,5 bilhões. Sendo o maior hub logísti-
co de transporte rodoviário da América do Sul, passa pela ampliação da dinâmica econômica com a 
conclusão da terceira ponte internacional.

Qualidade de vida 

Possuindo mais da metade do seu território formado por áreas protegidas, Foz do Iguaçu destaca-se 
como cidade arborizada, onde a realização de investimentos como o do Marco das Três Fronteiras, 
Bosque Guarani e Parque Gramadão, tem ampliado a oferta de áreas verdes e de convívio para sua 
população e visitantes. Contando com diversos atrativos, o município abriga na porção originária do 
Parque Nacional do Iguaçu uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu. Junto 
com as vizinhas Ciudad Del Este e Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu é referência internacional como desti-
no de lazer, compras e ecoturismo, com uma diversificada oferta de gastronomia. Além disso, são 
oferecidos  no município serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, sendo 
atualmente 4 hospitais em funcionamento e outros 3 em fase de construção.

Foz do Iguaçu, um lugar para viver
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Multiculturalidade

Cosmopolita, Foz do Iguaçu apresenta referenciais de mais de 80 etnias, a exemplo da comunidade 
árabe, que proporcionalmente é a maior do país. Considerada um dos principais destinos turísticos bra-
sileiros, a cidade figura entre as três mais buscadas por turistas estrangeiros. Sua proximidade geográ-
fica com a Argentina e Paraguai favorece a troca de conhecimentos e realização de negócios.

Educacional 

Com 15 instituições de ensino superior e especialização e mais de 110 cursos oferecidos em diferentes 
áreas, a Tríplice Fronteira formada por Foz do Iguaçu, no Brasil, Puerto Iguazú, na Argentina, e Ciudad 
Del Este, no Paraguai, está consolidada como importante centro universitário internacional, com mais 
de 70 mil estudantes.

Projeto pioneiro de Smart Cities no Brasil

Primeira cidade brasileira a implantar um sandbox regulatório em ambiente urbano por meio do Pro-
grama Vila A Inteligente. A iniciativa reúne importantes parceiros, como: Prefeitura de Foz do Iguaçu, 
ABDI, Usina de Itaipu, PTI-BR, Sebrae e Copel. Entre as ações já realizadas destaca-se o lançamento do 
Guia Sandbox para cidades inteligentes e o Smart Vitrine, que seleciona soluções para serem validadas 
neste ambiente.  
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Parque tecnológico referência 

O Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR) é o ator do ecossistema de inovação que integra institu-
ições de ensino, empresas e órgãos governamentais e promove a sinergia e a troca de conhecimentos 
em prol do desenvolvimento de soluções para a sociedade.

Um dos ecossistemas de inovação que mais cresce no país

Criada pelo PTI em 2006, a Incubadora Santos Dumont já deu suporte a mais de 300 ideias de negócios 
e é uma das poucas do Brasil com Certificação CERNE II. Atualmente possui mais de 70 startups direta-
mente conectadas e atua fortemente nas vertentes de energia, segurança de infraestruturas (civis e 
digitais), turismo, agronegócio e smart cities.

Aptidão econômica
 
Com uma renda per capita anual superior a R$ 61 mil e figurando entre as 10 cidades com os maiores 
salários médios do estado, Foz do Iguaçu destaca-se também por apresentar um dos melhores custos 
de vida no Brasil, sendo a segunda melhor colocada no Paraná. Inserida em contexto regional onde se 
destaca o agronegócio, Foz do Iguaçu tem sua economia fortemente atrelada à produção de energia e 
ao turismo, tendo na sustentabilidade o grande princípio norteador de sua política de desenvolvimen-
to.
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Parque Tecnológico Itaipu-BR




