VANTAGENS COMPETITIVAS

O CANADÁ ESTÁ ABERTO PARA NEGÓCIOS E INTERESSADO
EM INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS:
■■

Segundo as revistas Forbes e Bloomberg, dentre os países do G-20, o Canadá é o melhor para empresas;

■■

Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), dentre os países do G-20, o Canadá ocupa a primeira posição no
período de cinco anos que vai de 2016 a 2020;

■■

Segundo o Banco Mundial, dentre os países do G-7, o Canadá é onde é mais fácil abrir uma empresa;

■■

No período de 2010 a 2014, o Canadá foi o país do G-7 que recebeu o maior influxo de investimento direto
externo;

■■

Desde o início da recessão de 2008-2009 até agora, o Canadá é o país do G-7 onde foram feitos, de longe, os
maiores volumes de investimentos em negócios.

O CANADÁ OFERECE UMA DAS ECONOMIAS DE MELHOR DESEMPENHO PARA QUE AS
EMPRESAS INOVEM, CRESÇAM E VENÇAM:
■■

Durante a última década (2005 a 2014), o Canadá liderou todos os países do G-7 no quesito crescimento
econômico;

■■

Dentre os países do G-7, o Canadá apresentou o maior crescimento no número de empregos no período de 2005 a
2014;

■■

A economia não só recuperou todos os empregos e a produção perdidos durante a recessão como criou mais
empregos e aumentou a produção ainda mais;

■■

Desde o fim da recessão, em junho de 2009, mais de 1,3 milhão de empregos foram criados, o que representa um
aumento de mais de 8%, sendo que 80% dos novos postos de trabalho são de período integral no setor privado.

A ROBUSTEZ FISCAL DO CANADÁ DÁ ÀS EMPRESAS A CERTEZA DE SE MANTEREM
OPERACIONAIS:
■■

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), atualmente o Canadá apresenta a menor relação dívida líquida/PIB
do G-7;

■■

A cotação de risco de crédito AAA da Standard & Poors, da Moody’s e da Fitch refletem a robustez fiscal do
Canadá.

A SOLIDEZ ECONÔMICA DO CANADÁ É REFORÇADA PELO SETOR FINANCEIRO-QUE É O MAIS

ESTÁVEL DO MUNDO:

■■

Pelo oitavo ano consecutivo, o Fórum Econômico Mundial declarou que o sistema bancário do Canadá é o mais
sólido do mundo;

■■

Segundo a Global Finance Magazine, seis dos principais bancos do Canadá estão classificados entre os 10 mais
seguros da América do Norte.

O CANADÁ OFERECE AMBIENTE DE CUSTOS E IMPOSTOS BAIXOS:
■■

O custo geral de fazer negócios no Canadá é o mais baixo dos países do G-7, sendo 14,6% mais baixo que nos EUA,
segundo a publicação da KPMG 2016 Competitive Alternatives Report;
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■■

Essa mesma publicação também posiciona o Canadá como o país mais
competitivo do G-7 do ponto de vista de impostos;

■■

O Canadá foi o primeiro país do G-20 a se transformar em uma zona
franca para a indústria de transformação. Em 2015, o país baixou para
zero as alíquotas tributárias gerais sobre máquinas, equipamentos e
insumos para a indústria;

■■

A soma das alíquotas fiscais gerais do Canadá, federal e provinciais, foi
de 26,3% em 2015, ficando abaixo da praticada na maioria dos países do
G-7 e aproximadamente 13 pontos percentuais mais baixa que a dos
Estados Unidos.

FAÇA DO
CANADÁ SEU
PORTAL PARA O
MUNDO:
■■

No Canadá, 16 das 20 maiores
cidades estão situadas a 90
minutos (de carro) da fronteira
Canadá–EUA, sustentando,
diariamente, um comércio
avaliado em mais de
US$ 2 bilhões;

■■

A condição do Canadá de
membro do Tratado do Atlântico
Norte (NAFTA) dá aos
investidores estrangeiros que se
estabelecem no país acesso
preferencial ao mercado norteamericano, de mais de US$ 20
trilhões (PIB) e com
aproximadamente 480 milhões
de consumidores;

■■

Uma vez que o Acordo
Econômico e Comercial Global
(CETA) entrar em vigor, as
empresas operantes no Canadá
terão acesso preferencial
garantido a ambos os mercados,
União Europeia e América do
Norte; isso representa quase
1 bilhão de consumidores e um
PIB somado de US$ 39 trilhões,
ou seja, a metade da produção
mundial de bens e serviços.

■■

Através de programas fiscais e
tarifários voltados para a
exportação, os benefícios que o
Canadá concede às empresas
são comparáveis aos
encontrados nas zonas francas
de outros países, com a
vantagem de não ficarem
restritas a um local específico.

O CANADÁ OFERECE AMBIENTE DE P&D COM A MELHOR
RELAÇÃO CUSTO-EFICIÊNCIA DO MUNDO:
■■

Proporcionalmente ao PIB, o Canadá é líder do G-7 em investimentos em
P&D nas universidades;

■■

O Canadá reúne um dos melhores incentivos fiscais do G-7 para P&D,
sendo que as empresas têm maior certeza de se qualificarem e de que os
custos administrativos serão os mais baixos;

■■

No Canadá, os setores que fazem uso intensivo de P&D também
desfrutam dos custos mais baixos do G-7. Segundo a publicação da
KPMG 2016 Competitive Alternatives Report, os custos são 27,7%
menores que nos EUA.

O CANADÁ CONTA COM MÃO DE OBRA ALTAMENTE
QUALIFICADA E COMPETITIVA PARA LOTAR AS
EMPRESAS:
■■

O país oferece às empresas o pool de talentos com a melhor formação
dentre os estados da Organização para o Desenvolvimento Econômico e
Cooperação (OCDE), sendo que mais da metade de sua população com
idade entre 25 e 64 anos tem diploma de terceiro grau;

■■

Segundo o Human Capital Index 2015 do Fórum Econômico Mundial, o
Canadá é o país do G-20 que melhor atende as necessidades de acesso,
pelas empresas, a trabalhadores altamente qualificados;

■■

Os canadenses são um povo linguisticamente diversificado, sendo que
um em cinco fala um dos mais de 200 idiomas do mundo, além dos dois
idiomas oficiais, inglês e francês.

O CANADÁ É UM LUGAR EXCELENTE ONDE VIVER E
PROSPERAR:
■■

Segundo o Banco Mundial, os canadenses desfrutam do segundo
melhor padrão de vida dentre os países do G-7, medido pelo índice PIB
per capita;

■■

O Better Life Index da OCDE mostra que o Canadá é o melhor do G-7 em
termos de condições de vida em geral e qualidade de vida. Esse cálculo
é baseado em diversos indicadores, inclusive habitação, receita,
empregos, meio ambiente, educação e saúde;

■■

Segundo a The Heritage Foundation, o Canadá ocupa o primeiro lugar
no ranking do G-7 em termos de liberdade econômica para uma
sociedade próspera.
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