
CANADÁ
Sua plataforma de 

negócios para o mundo!
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Excelentes Fundamentos Económicos

• De acordo com o FMI, o 
crescimento do PIB real do 
Canadá entre 2014-2018 foi
segundo entre os países do G7 
e é previsto a empatar com os
EUA em primeiro lugar em
2020.

Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2019.



3

Nos 12 setores analisados no estudo da KPMG
“Alternativas competitivas 2016”, o Canadá tem
o menor custo geral de negócios do G7

Internacionalizar: Por que o Canadá?

Canada #2 no G7 na lista de melhores países 
para se fazer negócios , 2017-2021 - Economist 
Intelligence Unit 

Canada é o país mais fácil para se começar um 
negócio no G7 - (Banco Mundial)
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Ambiente de Negócios Altamente Competetivo

Fonte: Doing Business in 2019 – The World Bank Group, November 2018.
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Ambiente de Negócios Altamente Competitivo

Fonte: Global Infrastructure Investment Index, ARCADIS NV Consulting, May 2016. Doing Business in 2019 - The World Bank Group, November 
2018. Finance Canada, January 2018.     *The result of U.S. tax reform, January 2018. Finance Canada, Fall Economic Statement, November 21, 
2018. Global Competitiveness Report, 2018-2019.

Menores custos gerais de 
negócios no G7 – média 14.5% 
menores.  (KPMG)

Custos mais baixo para 
investimentos em P&D do G7 –
até 40% de crédito tributário.

Políticas de imigração
amigáveis. 

Eleito o sistema bancário mais
estável pelos últimos 7 anos.

Canadá # 1 no G20 em relação as 
zonas de livre comércio para bens e 
serviços.

Custos empregatícios mais baixos
que EUA, Alemanha, Holanda, 
Japão e Reino Unido.
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Quatro universidades canadenses 
entre as top 50 do mundo

Mão de obra altamente qualificada e multicultural

O pool de talentos do Canadá é o 
mais qualificado entre os países 

da OCDE.

Mais da metade da população 
possui educação de nível 

superior
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Apoio à inovação

Clusters de inovação de classe 

mundial, com o governo como 

parceiro

Um dos melhores programas de 

incentivo fiscal em P&D do G7 
para as empresas

Líder no G20 na despesa em 

P&D no ensino superior, em 

percentagem do PIB

Setores intensivos em P&D com os 

menores custos do G7, 
comparativamente mais atraentes que os 

EUA. 



8

Superclusters

Superclusters: Empresas, instituições de pesquisa e governo 

colaboração para inovação e desenvolvimento regional
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Acesso aos mercados globais

Países e zonas econômicas com acordos de livre comércio com o Canadá 
Com acordos comerciais que cobrem mais de 40 países, o Canadá é sua plataforma de acesso ao mundo
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Corredor de Inovação Toronto-Waterloo
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#1 no G7 entre os 34 países da OCDE em termos 
de condições e qualidade de vida em geral

Vancouver, Toronto, Ottawa e Montreal entre as 
top 25 cidades em termos de qualidade de vida

Melhor reputação global em vários indicadores, 
incluindo boa qualidade de vida, lugar seguro 

para viver, economia avançada, governo eficaz e 
atenção ao meio ambiente

Qualidade de vida – uma das melhores do mundo
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Start-up Visa Program

 Visto para empreendedores
qualificados para criar negócios
inovadores no Canadá que 
possam competir em escala
global.

 Precisam ser aceitos em
instituições credenciadas:

* Fundos de Venture Capital

* Grupos de Investidores Anjos

* Incubadoras e Aceleradoras



www.investincanada.com

Marcelo Tavares
marcelo.tavares@international.gc.ca

+55 11 5509-4294
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