
FREE SHOP
Assessoria Empresarial em Comércio Exterior



URUGUAIANA - RS

Munícipio situado no extremo ocidental do Rio Grande do Sul, com uma
população de 129 mil habitantes, sendo considerada como um dos
principais polos econômicos do Estado e reconhecida como a cidade mais
importante da Região da Fronteira Oeste, é referência de desenvolvimento
econômico no Comércio Exterior, Agronegócios e nas áreas de saúde e
educação.



• Com a regulamentação da lei “Free Shops” em cidades gêmeas,
Uruguaiana tem sido escolhida como a principal cidade para
investimentos por grandes grupos nacionais e internacionais devido a
sua posição geográfica e ao grande fluxo de turistas que cruzam a
fronteira.

• No turismo de férias anualmente cruzam a fronteira de Uruguaiana
com Passo de Los Libres rumo as praias do litoral gaúcho e catarinense
mais de 1,5 milhões de turistas no período de dezembro a janeiro.

• Uruguaiana apresenta uma vantagem competitiva estratégica devido
a sua posição geográfica, ligando os principais parceiros comerciais do
Mercosul.

• A Argentina é o terceiro parceiro principal do Brasil e representa de 7
a 8% das exportações, sendo que chegou a superar os Estados Unidos
no último período em comercialização de produtos manufaturados.

• Em um raio de 200km atinge uma população de 1,250 milhões de
consumidores.



Legislação

• Lei nº 12.723, de 9 de outubro de 2012.

• Portaria MF nº 307, de 17 de julho de 2014.

• Instrução Normativa RFB nº1799, de 2018.

• Instrução Normativa RFB n° 1866, de 2018.

• Legislação Municipal Instalação de Free Shop em 
Uruguaiana



Serviços 

Assessoria e Consultoria no planejamento, abertura e 
habilitação de lojas francas:

✓Assessoria Contábil para abertura da empresa.

✓Desenvolvimento do Plano de Negócios.

✓Processo de Habilitação Radar RF.

✓Processos de Habilitação da Loja Franca junto a RF.



ASSESSORIA NO 
CONTROLE; ANVISA, 
INMETRO E MIN. DA 

AGRICULTURA

ASSESSORIA DE 
CONTRATOS DE CÂMBIO 

E PAGAMENTOS 
INTERNACIONAIS;

ESTUDO DO FLUXO 
OPERACIONAL;

ANÁLISE DE MERCADO;

ASSESSORIA NA 
DEFINIÇÃO DA CARGA 

TRIBUTÁRIA INTERNA E 
EXTERNA;

SERVIÇO DE DESPACHO E 
TRÂNSITO ADUANEIRO 
NA INTERNAÇÃO DAS 

MERCADORIAS;

Assessoria  Aduaneira

REGISTRO DA DI  PRA 
EXTINÇÃO DO REGIME 

DE LOJA FRANCA;



Assessoria 
Técnica 

✓ Assessoria, consultoria de transportes e logística de mercadorias;

✓ Avaliação de melhor otimização dos modais de transportes, para chegada da mercadoria às 
lojas francas terrestres no Brasil;

✓ Contratação de transporte internacional, marítimo, aéreo e rodoviário;

✓ Seguro de cargas;

✓ Compras de fabricantes no Exterior;

✓ Implementação e treinamento no usos do Sistema Operacional;

✓ Assessoria, consultoria e serviços nas áreas de Tecnologia de Informação (monitoramento e 
outros)



Quem Somos:

Somos um grupo de empresas trabalhando em rede com expertise de mais de 20 anos de atuação no setor de
Comércio Exterior, com o objetivo de compartilhar experiências e proporcionar maior eficiência e conhecimento técnico para
clientes e parceiros comerciais.

Nosso diferencial, contamos com uma equipe de profissionais especializados e qualificados, com forte atuação nas
áreas de Assessoria Aduaneira, Planejamento e Desenvolvimento de Projetos Empresarias, Assessoria em Logística e Transportes
de Cargas nos modais rodoviário, marítimo e aéreo, garantimos um atendimento técnico diferenciado com as melhores
ferramentas de gestão e tecnologias disponíveis, proporcionando segurança, transparência, amparo legal e segurança jurídica nas
operações comerciais.

Atuamos em todo território nacional com sede própria em Uruguaiana, Livramento, São Borja e Miami-USA e
contamos com uma rede de parceiros comerciais nas demais fronteiras e nos principais portos e aeroportos no País, dando total
segurança no acompanhamento das cargas.
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José Luiz Gomes Salim 
Despachante Aduaneiro 
Diretor Executivo
E-mail: salim@datacomex.srv.br 
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