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GUIA - ROTEIRO
POR QUE PARAGUAI?
1 – A economia Paraguaia e suas perspectivas para os próximos 5 (cinco) anos.
2 – Os investimentos estrangeiros e as regras regulatórias fixadas pelo Banco Central
Paraguaio. Segurança Jurídica.
3 - Os benefícios financeiros, fiscais e tributários para os investimentos estrangeiros.
4 - As oportunidades nos vários setores da economia paraguaia – agricultura,
agronegócios, indústria, comércio, serviços financeiros e outros
5 – Os casos das 267 empresas brasileiras já instaladas no Paraguai

Se a empresa estiver considerando a migração total ou parcial de seus negócios, deve
elaborar um Plano de Negócios adequado e minucioso, para atingir todos os objetivos
definidos no Plano Estratégico da operação. Dessa forma alguns questionamentos
devem ser formulados, para desenvolvimento das ações operacionais da mudança.
1 – Quais os principais motivos que levaram sua empresa a se internacionalizar?
2 – Quais as principais formas de atuação da sua empresa nos mercados
internacionais?
3 – Quais os fatores mais importantes que influenciam a localização de sua empresa
no exterior?
4 – Quais as principais formas de financiamento das atividades de sua empresa no
exterior?
5 – Quais as principais barreiras internas para sua empresa se internacionalizarem?
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6 – Quais as principais barreiras externas para sua empresa se internacionalizarem?
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Para tanto, segue um pequeno guia-roteiro, para servir como modelo do planejamento
operacional.

1 – GESTÃO ESTRATÉGICA & FINANÇAS
► Análise econômico-financeira do projeto considerando os benefícios oferecidos pela
legislação, antes de solicitar a aprovação no programa de investimentos no Paraguai.
► Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE);
► Plano de negócios para produzir no Paraguai, comtemplando todos os custos e
investimentos envolvidos

► GESTÃO DA MUDANÇA
Gestão Estratégica do negócio
Busca de capital para investimentos e/ou financiamento;
Investimentos estratégicos em estoques e outras estruturas objetivando a
mudança e a fase de Startup da migração
Gestão de riscos
Estratégia para substituição de matéria primas e insumos;
Reestruturação Organizacional e de Processos;
Project (PMO). Management Office
Associações estratégicas e parcerias
Assessoria e gestão na nova estrutura aplicando regras de governança
Definição dos KPIs (Key Performance Indicador) para gestão à distância
Consultoria geral sobre o projeto
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2 – LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS
► Sistema door-to-door na importação e exportação
► Regimes Aduaneiros Mercosul: regras de origem, drawback e ex-tarifários.

3 – TECNOLOGIA
► COMUMICAÇOES UNIFICADAS
Áudio e Vídeo conferência
PBX IP
Disque direto para ramal sem custo
Chat, E-mail, voa em um só local

► INFRAESTRUTURA EM CLOUD/NUVEM
Sem necessidade de importação de equipamentos
Dimensionamento sob medida, sem desperdícios
Comunicação/integração independente da região
Rapidez na implantação/custos mais baixos
► SISTMAS CRM E ERP
CRM e ERP em NUVEM
Solução em tempo real
Acompanhamento da produção de onde estiver
Multi-moeda e Multi language
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4 - SERVIÇOS JURIDICOS
► Desenvolvimento de operações estruturadas para aquisição, fusão e incorporação
► de empresas, no Brasil e no exterior;
► Due diligence;
► Reestruturação das operações internacionais e joint ventures;
► Contratação para licença e transferências de tecnologia e proteção de segredos ►
comerciais;
► Planejamento societário internacional mediante a criação de controladas e coligadas
no exterior;
► Estratégias de vendas internacionais, distribuição e fabricação de produtos;
► Investimentos estrangeiros e investimentos brasileiros no exterior;
► Constituições de Sociedades em Geral, Acordo de Acionistas e de
quotistas/Minoritários;
► Governança Corporativa Empresarial em órgãos reguladores: CVM, BACEN e Bolsa
de Valores;
► Questões tributárias envolvendo o adequado planejamento operacional das
atividades sociais das empresas;

5 – SUPORTE OPERACIONAL LOCAL
Martins & Saldivar Asociados

Tópicos de Assessoria e Consultoria
► Consultoria Tributária nas operações entre Brasil e Paraguai;
► Estudos técnicos de viabilidade econômica e comercial;
► Abertura de empresas ou alianças empresariais estratégicas;
► Estruturação de negócios no Paraguai com logística “door to door”;
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► Suporte para investimentos estrangeiros em obediência às regras regulatórias de
acordo com o BCP (Banco Central do Paraguai) e o MIC (Ministério da Indústria e
Comércio);
► Segurança jurídica na obtenção de benefícios financeiros, fiscais e tributários para
investimento no Paraguai;
► Avaliação das diversas oportunidades nos vários setores da economia paraguaia,
como agricultura, agronegócios, indústria, comércio, varejo, serviços, construção civil e
o setor imobiliário.

CONTATOS
*
*
*
*
*
*

Ronaldo Corrêa Martins
ronaldo.martins@ronaldomartins.adv.br
Rua Júlio Gonzalez, 132- 28º andar – Barra Funda
01156-060 – Ed. Memorial Office - São Paulo - SP
Fone: +55 11 3066-4800 / +55 11 99971-4780
www.ronaldomartins.adv.br

" O lugar onde os negócios acontecem "
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