
REPÚBLICA 

DOMINICANA: 

OPORTUNIDADE DE 

INVESTIMENTOS 



População (est. 2018): 10,3 milhões

Números

PIB (2018): US$ 80,9 bilhões

PIB per capita (2018): US$ 7,8 mil

Acesso preferencial para mais 900 

milhões de consumidores em todo o 

mundo através de Acordos de Livre 

Comércio com 48 países e Regras

de Origem flexíveis e favoráveis aos

negócios

Acordo de livre comércio e entrada 

preferencial nos mercados dos EUA 

(DR-CAFTA) e União Europeia (EPA)

Taxa média de cresc. do PIB 

(2018-2024): 5,3%

Ref. crescimento mundial: 3,57%

A República Dominicana é responsável pela 

atração de 51% do investimento estrangeiro 

direto na região do Caribe



Acordo de Livre Comércio DR-CAFTA

• Tratado de livre comércio entre os Estados Unidos, Costa

Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,

Honduras e Nicarágua, assinado em 2004.

• Esse acordo visa à redução e à eliminação das tarifas

alfandegárias, proporcionando maior flexibilidade nas

importações e exportações de produtos entre os países

membros.

• Empresas brasileiras podem se beneficiar deste acordo,

manufaturando seus produtos em um dos países-

membros para exportar aos EUA com isenção de tarifas.

• Principais setores

- Têxtil e Calçados -

- Agronegócio: Alimentos e Bebidas

- Indústria Química

- Produtos Farmacêuticos



Incentivos para investimentos

• A República Dominicana oferece incentivos atraentes e

regimes especiais para investidores estrangeiros que

desejam acessar a região da América Central e do Caribe.

• O país possui tratamento legal equivalente para empresas

domésticas e estrangeiras, salvo em alguns setores como

mineração, saúde, aviação e telecomunicações.

• Principais incentivos:

Agricultura

• Políticas de incentivo

fiscal

• Isenção do imposto de 

importação para 

aquisição de 

maquinários

• Empréstimos com 

baixas taxas de juros

pelo Banco de 

Agricultura da 

República Dominicana

Energia

Renovável

• Isenção do 

imposto de 

importação para 

aquisição de 

máquinas e 

equipamentos

(equipamento de 

transformação, 

transmissão e 

interconexão) 

Têxteis, calçados e couros

• Isenção do imposto de importação para 

aquisição de matéria-prima e insumos, 

máquinas, equipamentos e serviços.

• Isenção de tarifas para exportação de 

calçados e partes, couro e pele, fios e 

tecidos, para os mercados do DR-CAFTA



ENTRE EM 

CONTATO 

PARA MAIS 

INFORMAÇÕES 

OU EM CASO 

DE DÚVIDAS:

Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP)

Departamento de Relações

Internacionais e Comércio Exterior 

(DEREX)

Área de Relações Exteriores, 

Promoção Comercial e de 

Investimentos

11 3549-4616

promocaocomercial@fiesp.com.br


