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URUGUAI,
POLO FLORESTAL E LOGÍSTICO

Uma indústria bem estabelecida, pronta para o futuro
Localizado em um ponto privilegiado da América Latina, o Uruguai se encontra na 

desembocadura da Foz do Rio da Prata com a costa sul-ocidental do Oceano Atlântico. 
Possui vários terminais portuários especializados em produtos florestais, produtos 

agrícolas e serviços de contêineres. Seu sistema fiscal de portos livres e zonas francas 
operam como porta de entrada para equipamentos e insumos que são distribuídos por 

toda a região. Essas vantagens logísticas facilitam o comércio internacional e 
posicionam o Uruguai como um centro de serviços do poderoso setor florestal regional.



Indústria Florestal
Foram plantados no Uruguai mais de 1 milhão de hectares de 
fazendas de eucalipto e pinheiro para fins industriais e, atualmente, 
são colhidos mais de 14 milhões de m3 por ano. Essa madeira abastece 
usinas de celulose, biotrituradores, fábricas de compensados, serrarias, 
usinas de tecido, papel e geradores de energia proveniente de biomassa 
florestal. Como um todo, o setor florestal gera 
aproximadamente 2 bilhões de dólares anualmente. 
As perspectivas de instalação de uma nova usina de 
celulose, com o maior investimento econômico da 
história do país, propõem um crescimento 
sustentável do setor florestal, pronto para o futuro.



Trinta anos de desenvolvimento florestal colocam o Uruguai 
junto ao Brasil e ao Chile no seleto grupo de países da América Latina

com maior crescimento da indústria celulósica a nível mundial.
Atualmente, o Brasil é o principal exportador de celulose do mundo, o Chile se 

encontra em quarto lugar e o Uruguai é o oitavo. Nos próximos anos, a Argentina e o 
Paraguai estão em vias de se integrarem a essa moderna indústria florestal. 

Essas perspectivas de futuro promovem a realização de uma Feira Internacional que permite 
criar novas alianças, explorar negócios e desenvolver projetos logísticos regionais. 

Além disso, oferece às empresas multinacionais a oportunidade de interação com a região, trazendo 
soluções para satisfazer a demanda de bens e serviços, como fornecedores dessa indústria.

Região florestal



PRIMEIRA FEIRA 
INTERNACIONAL 
FLORESTAL
Potencializando o 
crescimento regional
O presente e o futuro da indústria 
florestal se encontram em Punta Forest.
Um campo de oportunidades para colher 
bons negócios.

Por conta de sua beleza e seu entorno natural, Punta del Este 
   é um dos principais polos turísticos da América do Sul. Suas 
     infraestrutura, hotelaria e gastronomia, somadas à excelente 
       qualidade de vida que oferece, a transformam em um dos 
          melhores lugares para conhecer empresários e concretizar 
             negócios. Uma cidade fraterna que abraça seus visitantes 
                 de todo o mundo.

PUNTA DEL ESTE,
Um lugar para desfrutar a natureza



UM CENTRO DE CONVENÇÕES 
ÚNICO, PARA UMA FEIRA 
INTERNACIONAL ÚNICA

O recém-inaugurado Centro de Convenções e Exposições de Punta del Este é o marco 
ideal para Punta Forest, a primeira Feira Internacional da Indústria Florestal no Uruguai. 
Com um investimento de US$ 30 milhões em edificações, estacionamento e jardins, 
possui uma infraestrutura de excelência, no patamar dos eventos mundiais atuais. 
Está localizado em Jagüel, muito próximo ao Aeroporto e com acesso direto à Barra, 
à península, a Maldonado e a San Carlos.

Suas sete salas de convenções, que ocupam 8.000 m2,  
interligadas com um Pavilhão de Exposições de 6.700 m2, 
uma área externa de 60.000 m2 e um estacionamento 
para 600 veículos, permitem receber de forma segura e 
confortável os mais de 5.000 profissionais do setor florestal 
que nos vão visitar, vindos de países de todo o mundo.



Pavilhão de Exposições

US$ 150 por m2

Custo de stands



Plano de stands
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25 ANOS DE TRAJETÓRIA NA INDÚSTRIA FLORESTAL
A feira Punta Forest é organizada pela Siglo Comunicación, 

uma empresa que obteve seu desenvolvimento em 

conjunto com o poderoso setor florestal nacional. 

Nesse quarto de século, acompanhamos desde as 

primeiras tentativas de plantação mecanizada, passando 

pela construção do primeiro porto privado do país em 

M’Bopicuá até a construção das mais modernas usinas 

industriais que pertencem ao setor.

O objetivo da Siglo Comunicación através da ferramenta 

proporcionada pela feira de Punta Forest é oferecer uma 

plataforma de promoção regional para a indústria florestal. 

Um desenvolvimento sustentável requer ações empresariais 

que tenham como foco os desafios sociais, ambientais, 

técnicos, comerciais e logísticos dos próximos anos em 

conjunto. 

Te esperamos em Punta Forest. Juntos a faremos melhor.
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