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GUIAS PRÁTICOS | PROJETO ESPALHA TALENTOS

O projeto Espalha Talentos / Spread Talents, dinamizado pela Fundação da Juventude, constitui 
uma ação coletiva para a implementação de um processocolaborativo para a internacionaliza-
ção de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas.

No âmbito deste projeto, os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends pretendem com-
pilar e disseminar tendências e informação sobre o sector cultural e criativo, em particular para a 
sua internacionalização junto dos mercados: I. Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino 
Unido; II.América: Estados Unidos, Canadá e Brasil; III. PALOP - Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa; e IV. Ásia/Oceania: China, Japão e Coreia do Sul.

O guia II. América: Estados Unidos, Canadá e Brasil, apresenta uma análise do contexto eco-
nómico e enquadramento da sua economia criativa assim como os respetivos perfis de mercado, 
com vista a disponibilizar informação útil à potencial internacionalização de agentes do SCC por-
tuguês junto dos mesmos.

 
MERCADOS DA AMÉRICA: ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, BRASIL

Face à reduzida escala do mercado interno, a economia portuguesa é fortemente dependente da 
atividade exportadora. Em particular após a crise financeira de 2009/2011, muitas empresas e em-
presários nacionais apostaram no crescimento de vendas em mercados externos, o que, a par do 
turismo, permitiu garantir a estabilidade económica do país até 2019. Mesmo sectores tradicionais 
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como o têxtil e o calçado souberam capacitar-se e aumentar a sua relevância no mercado exter-
no. Tal processo é, igualmente, imperativo para o Sector Cultural e Criativo (SCC), beneficiando da 
crescente integração dos mercados resultante da universalização das plataformas digitais globais 
de produção e distribuição de conteúdos culturais e criativos.

Não obstante as reconhecidas condicionantes à internacionalização do SCC (a sua pequena esca-
la, o seu perfil empresarial - maioritariamente constituído por microempresas -, a sua associação às 
especificidades culturais e linguísticas do país, a sua reduzida capacidade de investimento), o setor 
tem mostrado capacidade de se abrir internacionalmente, beneficiando do impulso conferindo por 
uma geração de empreendedores mais jovem e mais capacitada.

No entanto, e face ao diagnósticodesenvolvido no âmbito do projeto Espalha Talentos, é reco-
nhecida a necessidade de reforçar o conhecimento dos principais mercados-alvo, interpretando 
as suas dinâmicas e tendências, bem como identificando o respetivo enquadramento legal e regu-
lamentar.

O guia II. América: Estados Unidos, Canadá e Brasil apresenta uma caracterização económica 
destes países, enquanto potenciais mercados para o Sector Cultural e Criativo de Portugal. Esta 
seleção de mercados corresponde às três maiores economias do continente americano, permitin-
do uma visão macroeconómica de países, que integram os dois hemisférios, na qual o Brasil pode 
configurar-se como porta de entrada para outros mercados da América do Sul.

Propõe-se uma abordagem suportada no crescimento económico e nas dinâmicas e tendências 
de importação, perspetivando potenciais oportunidades de internacionalização para um conjunto 
de atividades integradas no SCC português. Dada a crescente importância do comércio digital 
consideram-se, também, os indicadores de maturidade digital e as principais características dos 
consumidores / utilizadores, acrescentando conhecimento sobre as possibilidades do e-commerce. 
Visando a sua utilidade prática, o guia disponibiliza, ainda, informação relativa ao e nquadramen-
to legal e regulamentar inerente aos processos de internacionalização de negócios, direcionan-
do para os principais documentos, acordos, normas e entidades com aplicabilidade e intervenção 
neste domínio. A informação compilada, neste guia, recorre à informação disponível na plataforma 
Portugal Exporta da AICEP, enquanto fonte privilegiada, complementando informação com fontes 
específicas para cada país e subsector em análise, as quais estão, devidamente referenciadas. 
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CARACTERIZAÇÃO 
DOS MERCADOS
ESTADOS UNIDOS

BI_MERCADO
Diferença Horária: Os EUA têm 5 fusos horários

Em relação a Portugal Continental (entre-10 a-5 horas)

Principais línguas: Os EUA não têm uma língua oficial,

mas o inglês é a língua mais utilizada (79% da população),

a par do espanhol (13%) em algumas regiões do país

No Habitantes: 331 milhões de habitantes (estimativa 2019)

Moeda: Dólar dos EUA (USD)

Câmbio: 1€ = 1,2098 USD (média fevereiro 2021)

1 The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 |WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 |WB –Doing Business 2020 |IT –Corrup-
tion Perceptions Index2019

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 20,993 biliões USD
PIB | per capita 63 240 USD
Crescimento real do PIB: -3,5%

(2020)
Importações | 2,405 biliões USD
Exportações | 1,43 biliões USD

Taxa inflação | 1,3%
Variação do Consumo Público | 1,1%
Variação do Consumo Privado | -3,9%

Taxa de desemprego | 8,1%

CONTEXTO DE NEGÓCIO1

Ranking Global | 12o /82
Competitividade | 2o /141
Facilidade | 6o /190
Transparência | 25o /179

Risco Geral | A
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | A
(AAA risco menor – D – risco maior)
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Maior economia a nível mundial, bem como 
o principal importador:
• uma das economias mais desenvolvidas, 
sofisticadas e exigentes,
• uma indústria de bens e serviços altamente 
diversificada e competitiva, com muitas das 
suas empresas a assumirem posições cimeiras 
pela sua capacidade de inovação, dinamismo 
e volume de negócios.

• potenciais oportunidades de negócio em 
diversos sectores, particularmente na saúde, 
serviços relacionados com a digitalização da 
economia e produtos promotores de práticas 
sustentáveis.
•  deve considerar-se o crescimento exponen-
cial do e-commerce.

•  Em 2019, o SCC dos EUA representava 
4,3% do PIB, (919,7 mil milhões USD) - superior 
aos sectores de Construção, de Transportes e 
de Turismo - e empregava cerca de 5,2 mi-
lhões de pessoas.

• De 2006 a 2019, o superávit do SCC dos 
EUA cresceu “10 vezes mais”, para mais de 33 
mil milhões USD. 
Trabalhadores independentes, artistas indivi-
duais, e pequenos negócios representam mais 
de 100 mil milhões USD de valor agregado, pe-
las seguintes indústrias: Design; Filme e vídeo; 
Arquitetura e Artes performativas.

Perfil do comprador online norte 
americano:

•  Encara o e-commerce como “necessidade 
básica”;
•  Confia nas transações online, mas é muito 
exigente, experiente e impaciente;
•  Está bastante familiarizado com as 
ferramentas informáticas;
•  Usa cada vez mais dispositivos móveis;
•  Procura preços competitivos e rapidez de 
envio, descontos e promoções;
•  Dá muita importância aos testemunhos dos 
consumidores que já adquiriram o mesmo 
produto;
•  Dedica cada vez mais tempo às redes sociais;
•  Compra fundamentalmente em 
marketplaces;
•  Está disponível para comprar em maior 
quantidade para beneficiar da entrega 
gratuita;
•  Valoriza cada vez mais o comércio 
sustentável;
•  Compra sobretudo produtos de eletrónica, 
media e de moda;
•  Considera na sua decisão de compra a 
possibilidade de troca e devolução gratuitas;
•  Rejeita sistemas de pagamento complexos.

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 2

• Posição Mundial: 2

• 298,3 Milhões | Utilizadores de internet
• 263 Milhões | Compradores online

• 79 % Compradores online no total da população

•  89,6% Taxa de penetração de internet
•  89,5 % Taxa de penetração de smartphones

• Digitalização3 | 1 / 115

Potência mundial no que respeita ao e-commerce, 
tendo apenas a China como grande rival.

• Mercado maduro, muito competitivo e liderado pela 
gigante Amazon.

• Enorme mercado de compradores online, o melhor 
sistema de educação e I&D.

• Compras e gastos médios por comprador em cres-
cimento: consumidores que optam pelo e-commerce 
deverão representar 85,5% da população em 2025.

• Compradores online concentram-se entre os 25-54 
anos (66,8%) e repartem-se pelos três escalões de 
rendimento (68,2% nos escalões médio e alto). Datas 
particulares, como o Black Friday, Dia de Ação de Gra-
ças e Cyber Monday, potenciam a decisão de compra

² Statista Digital Market Outlook, 2021/ ³
 
L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019/ ⁴ Country Profiles / Creative Economy Outlook -UNCTAD 2015
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Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

2.4 Bi
Total (USD)

JAPÃO

ALEMANHA

TAILÂNDIA

SINGAPURA

BRASIL

BÉLGICA

INDO...

PAÍSES...

REINO UNIDOITÁLIA MALÁSIA

VIETNAME

CHINA

CANADÁ
COREIA D...

MÉXICO
FRANÇA

IRLANDA ÍNDIA

SUIÇA

PLÁSTICOS 

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

2.4 Bi
Total (USD)

MAD...

PELE...

VESTUÁRIO
VALOR (USD): 8 130 640 1233

MÁQUINAS E APARELHOS

OUTROS PRODUTOS

VESTUÁRIO

METAIS COMUNS

VEÍCULOS E OUTRO MAT.TRANSP..

INSTRUMENTOS...

AGRÍCOLAS ALIMENTARES

QUÍMICOS

COMBUSTÍV...

CALÇADO

PAST...

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2020):

• China (19,0%),
• México (13,7%),
• Canadá (11,5%),
• Japão (5,1%),
• Alemanha (4,9%).

No que diz respeito às importações relativas a 
produtos e serviços do SCC, em 2014, os princi-
pais fornecedores:4 fornecedores:

• China | 51,4 milhõesUSD
• França | 4,1 milhões USD
•  México | 4 milhões USD
• Canadá | 3,8 milhões USD
• Reino Unido | 2,4 milhões USD

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS (2020): 
•  Máquinas e Aparelhos (29,3%),
•  Veículos e Outro Material de Transporte (11,9%)
•  Produtos Químicos (10,7%),
•  Combustíveis Minerais (5,4%),
•  Metais Comuns (4,7%)

A estrutura de importações dos EUA revela 
a importância do Vestuário assim como 
de Calçado neste mercado, traduzindo-se 
em margem de penetração de mercado para 
estas atividades.

Os EUA são um dos principais 
importadores da Relojoaria portuguesa.

No que diz respeito às importações dos EUA a 
Portugal, de produtos do SCC, destacam-se:

• Têxtil | 340 Milhões €

• Relojoaria | 31,7 Milhões €

• Ourivesaria | 2,8 Milhões €

DINÂMICA INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

² Statista Digital Market Outlook, 2021

³ L’Indice d’AgilitéDigitale(IAD)d’EulerHermes,2019

⁴ Country Profiles / Creative Economy Outlook - UNCTAD 2015
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Retirado de PortugalExporta, AICEP

4 mM

3 mM

2 mM

1 mM

0
2016  2017  2018  2019  2020

Exportação    Importação

(2020)
• 5o cliente das exportações portuguesas 
de bens (5%), 
• 10a posição ao nível das importações (1,8%).

(2016-2020)
Exportações PT / USA: + 2,5%
Importações PT / USA: + 10,4%

Balança comercial de bens favorável 
a Portugal - excedente de 1 432 milhões 
de euros.

(2019) Exportações: Combustíveis Minerais (17%), as 
Máquinas e Aparelhos (10%), as Matérias Têxteis (9%), a 
Madeira e Cortiça (8%) e os Produtos Químicos (8%). Im-
portações: Combustíveis Minerais (41%), os Veículos e Outro 
Material de Transporte (13% do total), os Produtos Agrícolas 
(13%), as Máquinas e Aparelhos (9%) e os Produtos Quími-
cos (7%).

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

⁵ Travel Bi, Turismo de Portugal

Os EUA constituem um mercado muito rele-
vante no Turismo em Portugal, em número de 
turistas, com reflexo na ocupação hoteleira (nº 
de dormidas) e consumo e fruição cultural.

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
MERCADO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 
2019:

1 202 247 TURISTAS | 4,4%

8 107 000 DORMIDAS | 3,9%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o 
mercado EUA manteve uma expressão signifi-
cativa de 135 228 visitantes, num total de 10,5 
Milhões (-61,3% face ao período homólogo)
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• Segmento Digital/Tecnológico | contexto muito ligado ao universo de Silicon Valley e em 
ecossistemas de educação, tecnologia, inovação, conhecimento e novas pesquisas, também 
em articulação com universidades. Este segmento orienta-se por dinâmicas e por uma cultura 
empreendedora, baseadas no capital humano e em processos colaborativos.
O sucesso de novos projetos digitais e tecnológicos está ligado à forte existência de Venture Capital, 
ou seja, empresas de capital de risco ou fundos que financiam startups / empresas emergentes, 
consideradas como tendo alto potencial de crescimento. 

No que diz respeito às atividades artísticas, 
segundo dados do INE, referem-se as seguintes 
exportações para os EUA no período 2017-2019.

Artesanato | 10,7 M€
Audiovisual e multimédia | 1 M€
Artes visuais | 1 M€

(2001-2019)6

As exportações do SCC dos EUA são impulsiona-
daspelas indústrias de Filmes e programas de TV, 
Publicidade e Software aplicado às artes.

Já os sectores líderes de crescimento incluem: 
Publicação web e Streaming (+11,8%), Educação 
e Artes Plásticas (+9,8%) e Arquitetura paisagística 
(+ 7,8%), encerrando enorme potencial.
Não obstante o peso económico do SCC, predo-
mina a categoria profissional independente“ar-
tistas, escritores e artistas independentes”,assim 

como as pequenas empresas como formato mais 
comum em serviços de:

•  Design
•  Arquitetura

•  Criação e apresentação de Artes performativas

A abordagem ao mercado norte-america-
no pode considerar-se nas seguintes
perspetivas:

 • Segmento Criativo / Perfomativo | contexto suportado em agentes e representantes de 
subsectores e atividades, sendo relevante a participação em grandes eventos sectoriais de 
mostras de projetos e networking, nomeadamente: 

• Sundance Film Festival – Uma das principais mostras internacionais, que constitui uma 
plataforma para novos públicos, orientado para longas-metragens ficcionais e documentais; 
conteúdo de séries e episódios; e “novas fronteiras”, apresentando formatos emergentes em 
formatos multimedia, performance e filme, além de conversas diárias com cineastas e música 
ao vivo.

• Folk Alliance - A missão da Folk Alliance International é servir, fortalecer e envolver a 
comunidade global de música folk por meio da sua preservação, apresentação e promoção. 
Evento e specializado na música autoral, do folk às músicas do mundo, singer-songwriters, 
entre outros.

 • SXSW – South by SoutWest evento mundial que integra e liga vários setores das indústrias 
criativas (musica, cinema, entre outras) contando, no seu programa, com a participação 
de algumas das empresas mais inovadoras do mundo.
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           • Relação UE
Consultar:

• Trade Relations EU/United States (European Commission);
• United States and the European Union (European External Action Service);
• Relações Transatlânticas: os EUA e o Canadá, Fichas Temáticas sobre a União Europeia 
(Parlamento Europeu);
• Acordos Comerciais Negociados pela União Europeia (DGAE).
         
           • Direitos aduaneiros e outros
Consultar:
• Access2Markets (consulta por mercado/produto).
• Trade Barriers/United States of America (Access2Markets) e
• “Barreiras por país” na página da Direção-Geral das Atividades Económicas.
• Portugal Exporta – AICEP Portugal Global
       
           • Contactos úteis
• AICEP Nova Iorque
• Câmara de Comércio Americana em Portugal
• Embaixada Americana em Portugal
• Embaixada de Portugal nos EUA

QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR

6 The U.S. Arts economy in 2019: A Naonal Summary Report (2021) National Endowment for the Arts
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CANADÁ

BI_MERCADO
Diferença Horária: O Canadá, devido à sua extensão em latitude 
(do Atlântico ao Pacífico), não tem a mesma hora em todo o território,
sendo percorrido por seis fusos horários.
Principais línguas: O Canadá é oficialmente um país bilingue: 
inglês e francês.
No Habitantes: 37,7 milhões de habitantes (estimativa 2020)
Moeda: Dólar canadiano (CAD)
Câmbio: 1€ = 1,5354 CAD (média fevereiro 2021)

⁷ The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – Corruption Perceptions Index 2019

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 1,643 biliões USD
PIB | per capita 43 536 USD
Crescimento real do PIB: -5,4%

(2019)
Importações | 453 mil milhões de USD
Exportações | 446 mil milhões de USD

Taxa inflação | 0,7%
Variação do Consumo Público | -1,1%
Variação do Consumo Privado | -6,1 %

Taxa de desemprego | 9,6%

CONTEXTO DE NEGÓCIO7

Ranking Global | 4o /82

Competitividade | 14o /141
Facilidade | 23o /190
Transparência | 11o /179

Risco Geral | A
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | A
(AAA risco menor – D – risco maior)
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MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 8

Posição mundial: 10

34,6 Milhões | Utilizadores de internet

27,6 Milhões | Compradores online
72,5 % Compradores online no total da 
população

90,8% Taxa de penetração de internet
90,7 % Taxa de penetração de smartphones

Digitalização9 | 15 / 115

• um dos mercados de e-commerce mais 
maduros do mundo com perspetiva de 
crescimento nos próximos anos.

• ambiente muito propício aos negócios 
digitais, com três domínios muito fortes - 
conectividade), educação e inovação.

• Consumidores concentram-se entre os 25-54 
anos (67%) e repartem-se de forma igualitária 
entre homens e mulheres e pelos escalões de 
rendimento (68% escalões médio e alto).

• datas particulares, como o Dia de Ação 
de Graças, Black Friday, Natal e Boxing Day, 
potenciam a decisão de compra.

• 10a maior economia mundial e um dos 
países mais desenvolvidos, integrando
o G7.

• economia sólida, estável, aberta, competitiva, 
transparente e com um elevado nível de vida.
• consideram-se 5 mercados distintos: Ontario, 
Quebec, the West, Atlantic Canada e Northern 
Canada.
• um dos países com maiores fluxos de 
importações e exportações anível mundial, 
constituindo, também, um importante parceiro 
em termos de investimento à escala global.
•  Potenciais oportunidades nos segmentos das 
energias renováveis, da economia circular, das 
tecnologias do ambiente e mobilidade elétrica.

Em 2018, o SCC do Canadá 
representava:

• 56,1 mil milhões $ | 2,7% do PIB do país

• mais de 655 000 postos de trabalho com 
enorme efeito de spin-off nas empresas

• um dos líderes mundial em animação digital 
e  efeitos visuais. (Em Vancouver, a indústria de 
animação e efeitos visuais integra mais de 60 

estúdios,com o maior cluster do mundo 
de estúdios nacionais e estrangeiros).

• Mais de 170 estúdios de desenvolvimento 
de video games também estão localizados 
no Canadá.

Perfil do comprador online canadiano:

• Considera a entrega gratuita um fator chave;

• Usa as redes sociais como meios de 

informação para comprar online;

• Se não encontra facilmente informação pode 

abandonar a compra;

• Prefere a entrega ao domicílio;

• Valoriza a política de devolução gratuita;

• Prefere comprar através de sites canadianos;

• Muito sensível a questões: ambientais, ética de 

consumo e ajuda à comunidade.

⁸ Statista Digital Market Outlook, 2021
⁹ L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

405,4 mM
Total (USD)

METAIS COMUNS INSTRUMENTOS DE...
PASTA...

MÁQUINAS E APARELHOS

QUÍMICOS

VEÍCULOS E OUTRO MAT. TRANSPORTE

ALIMENTARES

AGR
VESTUÁRIO
VALOR (USD): 8 662 460 644

PLÁSTICOS E...

COMBUSTIVEIS MINERAIS

OUTROS PRODUTOS

MA...

PEPE...

CALÇ...

MATÉRIAS TÊ...

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

405.4 mM
Total (USD)

BRASIL

ITÁLIA

FRANÇA

EUA

CHINA

ALEMANHA

MÉXICO

BÉL... ÍNDIA P...IRL...
MALÁSIA

ESPANH...

TAILÂNDIA

JAPÃO

COREIA DO SUL SUIÇA

REINO...VIETNA...

PERU

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):

• EUA (50,7%),
• China (12,5%),
• México (6,1%),
• Alemanha (3,2%) 
• Japão (2,7%).

Em 2018, Portugal foi o 51o fornecedor das 
importações canadianas.

A comunidade luso-canadiana, pela sua di-
mensão, tem uma representatividade signi- 
ficativa na economia do Canadá e constitui  
um fator favorável para o desenvolvimento  
de relações económicas entre os dois países.

 
No que diz respeito às importações do SCC 
por parte do Canadá, mantêm-se 4 dos 5 
principais países de origem (2017): 
 
•  EUA | 14 mil milhões $
•  China | 1 milhão $ 
•  Reino Unido | 642,5 mil$ 
•  México | 605,6 mil $
•  Alemanha | 584,1 mil $

DINÂMICA INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

¹⁰ Statistics on the trade of culture and sport products – Culture Satellite Account Data - Canada

¹¹ UNCTAD, Creative Industries Report, Country Profile, 2018¹²
 Diagnóstico Flash Mercado Canadá, AEP, 2020

A estrutura de importações do Canadá de-
pende bastante de produtos como calçado, 
têxteis-lar e confeções, registando-se um 
crescimento significativo das respetivas impor-
tações por parte de Portugal (2017-2018):

•  Calçado (18%)
•  Vestuário (114%) 

5 PRINCIPAIS GRUPO PRODUTOS (2019)
•  Máquinas e Aparelhos (25%),
•  Veículos e Outro Material de Transporte 
(19,2%), 
•  Produtos Químicos (9,1%),
•  Combustíveis Minerais (7,3%),
•  Metais Comuns (6,3%).

Relativamente aos produtos do SCC impor-
tados pelo Canadá, predominam (2017):10

•  Crafts (artesanato) | 6,3 mil milhões $ 
•  Livros | 2 mil milhões $
•  Filmes e vídeo | 1,9 mil milhões $
•  Artes Performativas | 1,8 mil milhões $

Acresce a importância da importação de livros 
(1,1 mil milhões USD); e acessórios de moda (1,8 
mil milhões USD) em 2014.11
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BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

(2019) Exportações: Veículos e Outro Material de Trans-
porte (49%), Produtos Alimentares (10%), Matérias Têxteis 
(6%), Plásticos e Borracha (5%) e Metais Comuns (5%). Im-
portações: Produtos Agrícolas (55%), Máquinas e Aparelhos 
(20%), Produtos Químicos (9%), Veículos e Outro Material 
de Transporte (5%) e Plásticos e Borracha (3%).
Retirado de Portugal Exporta, AICEP

A importação de equipamentos ligados ao som e vídeo 
podem traduzir um potencial de exportação também 
para serviços e atividades nestes sectores.

(2019)
• 15o cliente das exportações portuguesas 
de bens (1%) 
• 48a posição ao nível das importações (0,2%).

(2015-2019)
Exportações PT / CA: +19%
Importações PT / CA: + 30%

Balança comercial de bens favorável a 
Portugal - excedente de 469 milhões de euros.
Em 2020, o excedente para Portugal foi de 179 
milhões de euros.

Em 2018, 0,1% das importações do Canadá 
provieram de empresas portuguesas, repre-
sentando 0,7% do total de exportações de 
Portugal, destacando-se os seguintes ligados 
ao SCC:12

• Vestuário e acessórios de malha
• Calçado, polainas e afins
• Máquinas e aparelhos de gravação 
de som e vídeo

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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0
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¹⁰ Statistics on the trade of culture and sport products – Culture Satellite Account Data - Canada

¹¹ UNCTAD, Creative Industries Report, Country Profile, 2018

¹² Diagnóstico Flash Mercado Canadá, AEP, 2020

Considerando a relevante importância de 
importação de Livros por parte do Canadá, 
refere-se que: 

A Direção Geral do Livro Arquivos e 
Bibliotecas dispõe de um Programa de 
Apoio à Tradução no estrangeiro de obras 
de autores portugueses/língua oficial 
portuguesa, e um Programa de Apoio  
à Edição de Obras de Ilustração e Banda 
Desenhada no estrangeiro
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¹³ Sector estimado em 7 mil milhões USD, em 2016, UNCTAD, Creative Industries Country Report, 2018.

Para além dos sectores referidos anteriormente, o Canadá tem também uma indústria de 
cinema e televisão muito relevante e em crescimento já que os custos de produção são 
significativamente mais baratos com a descida do dólar canadiano para além do acesso 
a créditos fiscais (entre 32% a 70%) e a mão de obra qualificada13. Referem-se, ainda, eventos 
de notoriedade dedicados a outros subsectores culturais e criativos, que demonstram o interesse 
e potencial deste mercado:
  

• Canadian Music Week (Toronto) desde 
1981, tornou-se uma das maiores e mais 
influentes conferências de música e media do 
Canadá, projetada para aumentar o diálogo 
e fornecer oportunidades de networking.

• Tech Innovation Summit (Toronto) evento 
mundial de apresentação e discussão do 
futuro da tecnologia, inteligência artificial, 
etc.

• DreamHack (Montreal) evento dedicado 
aos videogames e entretenimento interativo, 
em formato de festival, que inclui BYOC LAN, 
torneios de jogos, cosplay, música ao vivo e 
áreas de exposição.

•  FanExpo (Vancouver) evento mundial de 
exposição e promoção de comics, gaming, 
filmes e multimédia, também com outros 
polos nomeadamente nos EUA.

QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR

           • Relação UE
Consultar:

• Trade Negotiations and Agreements (European Commission) –CETA;
• Trade Relations EU/Canada (European Commission);
• Canada and the European Union (European External Action Service);
• Relações Externas da UE
• Relações transatlânticas: os EUA e o Canadá, Fichas Temáticas sobre 
a União Europeia (Parlamento Europeu);
• Acordos Comerciais Negociados pela União Europeia (DGAE).

           • Direitos aduaneiros e outros
Consultar:

• Access2Markets (consulta por mercado/produto).
• Trade Barriers/Canada (Access2Markets).
• Portugal Exporta – AICEP Portugal Global
        
           • Contactos úteis

• AICEP Toronto
• Câmara de Comercio Canada Portugal
• Embaixada de Portugal no Canadá
• Embaixada do Canadá em Portugal
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BRASIL

BI_MERCADO
Diferença Horária: 4 fusos horários em relação a Portugal

Continental (entre -6 e -3 horas)

Principais línguas: A língua oficial é o português

No Habitantes: 211,8 milhões de habitantes (estimativa 2020)

Moeda: Real do Brasil (BRL)

Câmbio: 1€ = 6,5434 BRL (médiade fevereiro 2021)

¹⁴ The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF –Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB –Doing Business 2020 | IT – Corruption

Perceptions Index 2019

¹⁵ ComTrade, 2020

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 1,426 biliões USD
PIB | per capita 6 740 USD
Crescimento real do PIB |-4,3%

(2019)15
Importações | 177 mil milhões de USD
Exportações | 225 mil milhões de USD

Taxa inflação | 3,2 %
Variação do Consumo Público | -5 %
Variação do Consumo Privado | -6,7 %

Taxa de desemprego | 15,7%

CONTEXTO DE NEGÓCIO14

Ranking Global | 52o /82

Competitividade | 71o /141
Facilidade | 124o /190
Transparência | 94o /179

Risco Geral | BB
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | BB
(AAA risco menor – D – risco maior)
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• Maior mercado da América Latina.
• 12ª economia mundial (segundo 
estimativas do FMI relativas a 2020)
• 6º país mais populoso do mundo.

• continua a apresentar oportunidades de 
negócio para as empresas portuguesas 
em diversos sectores, particularmente na 
saúde, alimentar máquinas e equipamentos, 
tecnologias de informação e energia. 

Em 2016, o SCC do Brasil representava:
• 2,6% do PIB e 5,5% da população 
empregada em profissões associadas (após 
em 2014 representar 11 milhões de postos de 
trabalho), e 250 mil empresas e instituições.

• Dos sectores predominantes destacam-se 
a Moda, mas também a Música (gravação e 
edição) que representou 246 milhões USD em 
2016.

• A Publicidade é, também, um sector com 
potencial face a um mercado que investiu 3,4 
milhões USD apenas em publicidade digital 
em 2015.

• Por outro lado, em 2017, 21,7% dos 
profissionais criativos formalmente 
empregados (cerca de 181 mil trabalhadores) 
atuavam na indústria de Transformação, 
traduzindo a incorporação de criatividade 
nesta indústria.16

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL17

Posição Mundial: 14

161,8 Milhões | Utilizadores de internet

114,7 Milhões | Compradores online
53,5 % Compradores online no total da 
população

75,6% Taxa de penetração de internet
75,5 % Taxa de penetração de smartphones

Digitalização18 | 59 / 115

• Principal mercado da América Latina em 
e-commerce, com avançada tecnologia 
digital em maturação.

• Indicadores refletem potencial de 
crescimento do valor de compras, do gasto 
médio por comprador e da percentagem 
de consumidores e-commerce a atingir 
63% em 2025, semelhante à média mundial 
(63,1%).

• Consumidores concentram-se entre 18 44 
anos (77%), e 35% pertencem ao escalão 
mais elevado de rendimentos, um pouco
acima dos escalões baixo (34%) e médio 
(31%).

• Algumas datas particulares, como o Natal 
e Black Friday, potenciam a decisão de 
compra.

¹⁶ Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, 2019

¹⁷ Statista Digital Market Outlook, 2021

¹⁸ L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019

¹⁹ Creative Industries Outlook, UNCTAD, 2018
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CHINA

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

2.4 Bi
Total (USD)

JAPÃO

ARGENTINA ALEMANHA

CHILE ESPANHA

BRASIL

ÍNDIA

ARÁBIA SAUDITA

COREIA DO SUL

SUIÇA

ITÁLIA

VIETNAME

REINO UNIDO CANADÁ PAÍSES...

MÉXICO

FRANÇA

RÚSSIAEUA

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

2.4 Bi
Total (USD)

MÁQUINAS E APARELHOS

QUÍMICOS

AGRÍCOLAS

MATÉRIAS TÊXT...

MINERAIS E MINÉRIOS

INSTRUMENTOS...
METAIS COMUNS

COMBUSTIVEIS MINERAIS
VEÍCULOS E OUTRO MAT. TRANS...

PLÁSTICOS E BORRACHAS

VEÍCULOS

VESTUÁRIO
VALOR (USD): 1 657 148 759

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019)

•  China (19,9%),
•  EUA (17,2%),
•  Argentina (6%),
•  Alemanha (5,8%) e
•  Coreia do Sul (2,7%).

Em, 2014, os principais fornecedores do Bra-
sil emprodutos e serviços do SCC eram:19

•  EUA | 175,7 Milhões USD
•  ReinoUnido | 53,6 Milhões USD
•  México| 20,4 Milhões USD
•  Argentina | 12 Milhões USD 

A estrutura de importações do Brasil assina-
la uma margem significativa para matéria 
têxteis, vestuário e calçado, sendo que:

Segundo um diagnóstico da AEP20, em 2017,o 
Brasil constituía:

•  2º mercado mundial de moda (em % PIB);

•  1º país do mundo em registos de marcas 
industriais

•  2º maior crescimento do mercado de luxo

5 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS 
(2019)
•  Máquinas e Aparelhos (24,5%),
•  Produtos Químicos (21,3%),
•  Combustíveis Minerais (13,5%),
•  Veículos e outro Transporte (10,3%),
•  Metais Comuns (7,5%).

DINÂMICA INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

¹⁶ Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, 2019

¹⁷ Statista Digital Market Outlook, 2021

¹⁸ L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019

¹⁹ Creative Industries Outlook, UNCTAD, 2018

¹⁹ Creative Industries Outlook, UNCTAD, 2018

Perfil do comprador online brasileiro:

Valoriza a possibilidade de usar vários meios 
de pagamento (cartão crédito/débito, 
boleto, entre outros);
•  É um forte adepto das compras 
a prestações;
•  Prefere as entregas ao domicílio 
e via correio;

•  É muito ativo nas redes sociais e por isso 
realiza muitas das suas compras online, 
através do Instagram e do Facebook;
•  Compra principalmente artigos de moda 
e de eletrónica e media;
•  Procura informações sobre os produtos 
antes de os comprar;
•  Quer ser notificado em todas as etapas 
do processo.
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BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

Retirado de Portugal Exporta, AICEP

(2019) Exportações: Produtos Agrícolas (50%), Veículos e outro

Transporte (16%), Produtos Alimentares (10%), Máquinas e Aparelhos

(8%) e Metais Comuns (3%). Importações: Produtos Agrícolas (35%),

Combustíveis Minerais (32%), Metais Comuns (9%), Madeira e Cortiça

(4%) e os Produtos Alimentares (4%).

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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(2019)
•  11º cliente das exportações portuguesas de 
bens com uma quota de 1,3%

•  12ª posição ao nível das importações (1,3%).

(2015-2019)
Exportações PT / BR: + 12,1%
Importações PT / BR: + 5,7%

Balança comercial de bens desfavorável a 
Portugal | défice de 277 milhões de euros em 
2019, aumentando em 2020 para 911,7 milhões 
de euros. 

Refere-se a importância de compras por par-
te do Brasil nos seguintes subsectores cultu-
rais e criativos:

•  Artesanato | 8 117 m€
•  Ourivesaria | 7,9 M€ 
•  Livros e materiais impressos | 1 533 m€

²⁰ Diagnóstico Flash Mercado Brasil, AEP Portugal 2016-2017 Business on the Way

²¹ Travel Bi, Turismo de Portugal

O Brasil constituiu um mercado muito 
relevante no Turismo em Portugal, em 
número de turistas, com reflexo na 
ocupação hoteleira (nº de dormidas) 
e consumo e fruição cultural. 

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
MERCADO BRASILEIRO, 2019:21

1 281 675 TURISTAS | 4,7%
27 499 000 DORMIDAS | 4,2%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o mercado 

brasileiro manteve uma expressão significativa de 282 742 

visitantes, num total de 10,5 Milhões (-61,3% face ao período 

homólogo)
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20 Travel Bi, Turismo de Portugal

A respeito do subsector de Edição e Livros,
referem-se dois, eventos de relevância, que
poderão constituir oportunidades para 
contactar com o mercado:

• Bienal do Livro do Rio
• Bienal Internacional do Livro de São Paulo 
para além da Festa Literária Internacional 
de Paraty

A Convenção de Controlo e Marcação de 
Artigos de Metais Preciosos é um tratado 
internacional entre Estados sobre o comércio 
transfronteiriço de artigos de metais 
preciosos, assinado em Viena, e em vigor 
desde 1975. A Marca de Controlo Comum é a 
primeira marca internacional e é reconhecida 
como um símbolo de qualidade noutros 
países, podendo circular entre territórios sem 
controlo ou certificação adicional.

O potencial do subsector livreiro e da 
estratégia de penetração nos mercados 
deve, também, atender à crescente 
tendência global para o consumo por via 
digital e monetização através de serviços 
por subscrição.

A língua comum aumenta as oportunidades 
para as Artes Performativas, em particular do 
Teatro, referindose a este respeito o projeto 
Reside – Plataforma Pernambuco, composto 
por oito festivaisInternacionais, e integrado em 
redesinternacionais, nomeadamente através 
do British Council.

A importância do mercado brasileiro reside 
também no facto de se poder constituir como 
uma porta de entrada para os vários mercados 
do MERCOSUL - Argentina,  Paraguai, Uruguai, 
Venezuela, Bolívia, Chile,   Peru, Colômbia 
e Equador.

Paralelamente, e considerando a crescen-
te margem do mercado de luxo, refere-se a 
International Luxury Travel & Tourism Expo in 
Brazil and Latin America - ILTM - como evento 
de referência que incide sobre estes mercados 
mais alargados.
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           • Relação UE
Consultar:
• Trade Negotiations and Agreements (European Commission) –Mercosul;
• Trade Relations EU/Brazil (European Commission);
• Brazil and the European Union (European External Action Service);
• Relações Externas da UE – América Latina e Caraíbas, Fichas Temáticas 
sobre a União Europeia (Parlamento Europeu);
• Acordos Comerciais Negociados pela União Europeia (DGAE).
         
           • Direitos aduaneiros e outros
Consultar:
• Access2Markets (consulta por mercado/produto).
• Trade Barriers/Brazil (Access2Markets)
• Direção-Geral das Atividades Económicas- Barreiras por país
• Portugal Exporta – AICEP Portugal Global
      
           • Contactos úteis
• Embaixada de Portugal no Brasil
• Embaixada do Brasil em Lisboa
• Câmara de Comércio e Indústria Luso-brasileira
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR



21

20 Diagnóstico Flash Mercado Brasil, AEP Portugal 2016-2017 Business on the Way

21 Travel Bi, Turismo de Portugal

FONTES:
EPORTUGAL.GOV.PT – INTERNACIONAL 
ZAR

• AICEP – Portugal Global
• AJEPC - Associação de Jovens Empresários 
• Portugal-China

• AEP – Associação Empresarial de Portugal
• Portugal Digital Export
• Governo do Canadá
• Câmara de Comércio Luso-Brasileira
• BOW - Portugal Business On the Way
• Enterprise Europe Network
• European Creative Hubs Network

• A Fileira Têxtil e Vestuário No Horizonte 2025 (2019) ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal;
• Cultura e a Criatividade na Internacionalização da Economia Portuguesa (2014) Augusto Mateus 
& Associados, LDA in Cultura 2020. GEPAC / Secretaria de Estado da Cultura.
• Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors (2020) OECD
• Creative Economy Outlook, Country Profiles 2005-2014 (2018) UNCTAD;
• Desafios à Internacionalização do Setor de Ourivesaria e Relojoaria 2020 AORP
• Diagnóstico Flash Canadá 2018-2019, Portugal Business on the Way (2019) AEP
• Diagnóstico Flash Brasil 2016-2017, Portugal Business on the Way (2017) AEP
• Footure 2020 Plano Estratégico, Cluster do Calçado, APICCAPS – Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e seus Sucedâneos, 2013
• Guia de Apoio às Indústrias Culturais e Criativas (2020) AICEP – Portugal Global
•  Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional (2017) AORP – 
Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal
• Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil (2019) Firjan SENAI
• Market Analysis of the Culture and Creative Sector (2021) KEA Euroepan Affairs
• Modelos de negócio em mudança (2020) EY Parthenon – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
• Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 (2020) António 
Costa Silva, 2020
• The U.S. Arts economy in 2019: A National Summary Report (2021) National Endowment for the Arts

Espalha Talentos | Guias Tendências de Mercado
I. EUROPA: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido
II. AMÉRICA: Estados Unidos, Canadá e Brasil
III. PALOP: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
IV. ÁSIA: China, Japão e Coreia do Sul 


