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Investir 
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.

Invista em Foz do Iguaçu.
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Economia limpa e sustentabilidade 

Cartão postal com maravilhas naturais como o Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu possui matriz 
econômica fortemente vinculada ao turismo, comércio, logística e educação. Com mais da metade de 
seu território formado por áreas protegidas, a cidade é sede da Usina de Itaipu e desponta como líder 
mundial na produção de energia limpa e renovável. Localizada na área de abrangência do Aquífero 
Guarani e do Lago de Itaipu, aproveita seu potencial hidráulico com investimentos de característica 
sustentável, através da geração de energia, fornecimento de água, agricultura, pesca, manutenção da 
fauna, turismo e lazer.

Infraestrutura, Logística e Mobilidade

Com investimentos governamentais e privados da ordem de R$4 bilhões, Foz do Iguaçu vê avançar 
projetos estruturantes como o da 2ª Ponte Brasil/Paraguai; Rodovia Perimetral Leste; duplicação da Ro-
dovia das Cataratas; modernização do Aeroporto Internacional, com nova concessão; Projeto da Nova 
Ferroeste com ramal até Foz do Iguaçu; e a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu.

Mercado imobiliário

Os diversos investimentos em turismo, logística, prestação de serviços e educação fazem de Foz do 
Iguaçu destino preferencial de empreendimentos imobiliários em lojas, hotéis, residências para 
locação, condomínios horizontais e verticais. Projeções de mercado levam o valor do m² construído 
para até R$8 mil nos próximos 4 anos, com expectativa de R$1 bilhão em produtos imobiliários comer-
cializados.

Foz do Iguaçu, um lugar para investir



Região Central
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Projeto pioneiro de Smart Cities no Brasil
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Comércio Internacional

Foz do Iguaçu conta com mais de 550 empresas de transporte, logística e despachos aduaneiros insta-
ladas na cidade, movimento de cargas na ordem de 170 mil caminhões e US$4.6 bilhões em operações 
no Porto Seco do município em 2020, posicionando-se como maior hub de logística rodoviária da 
América Latina.

Saúde e Assistência Médica

Foz do Iguaçu atualmente possui 4 hospitais com serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta 
complexidade e 3 novos hospitais em construção. A cidade possui centros de referência em UTI ob-
stétrica e neonatal, oncologia, hemodinâmica, hemodiálise, cirurgia cardiovascular e diagnóstico por 
imagem.

Inovação na Gestão Pública

Com uma política de incentivo à inovação, o Município de Foz do Iguaçu desponta como importante 
ecossistema regional. Consolidando parcerias com Itaipu, FPTI, ABDI e outras instituições voltadas à 
inovação empreendedora, desenvolve iniciativas como o Vila A Inteligente, primeiro SANDBOX para 
testes de tecnologia em ambiente urbano do Brasil, o Centro Municipal de Inovação, Escritório de At-
ração de Investimentos e o Núcleo de Transformação Digital. Também avança com programas de 
Inovação Aberta, Iniciação Empreendedora à Inovação, Desenvolvimento Tecnológico Digital da Pre-
feitura Municipal, Destino Turístico Inteligente e o ISS Diferenciado para Empresas de Tecnologia.



Atração de Investimentos

Com olhar para o fomento de novos negócios, Foz do Iguaçu possui um Escritório de Atração de Inves-
timentos voltado para a identificação de oportunidades, relacionamento com investidores e projeção 
da cidade como destino preferencial para novos empreendimentos. O município conta com políticas 
de incentivo para empresas inovadoras e de tecnologia, indústrias de produtos eletroeletrônicos, tele-
comunicação e de informática. Também há incentivos para atração de parques temáticos, normas de 
simplificação de procedimentos para realização de eventos.

Empreendedorismo e Inovação

Possui lei municipal específica para inovação (Lei Complementar nº 283/2017) para incentivo à pesquisa 
científica e tecnológica em ambiente, que permite a isenção de tributos, além de ser uma das 4 
cidades do estado (lei estadual nº 14.895/2005) que possui cobrança diferenciada de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS) indústrias de produtos eletroeletrônicos, telecomunicações 
e de informática.
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Ponte Internacional da Amizade
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