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RM GROUP (CANADA) LIMITED
Em fevereiro de 2011, o RM Group, sediado no Reino Unido, e líder 
em informações e registros de empresas, abriu novo escritório de 
vendas em Toronto, sob o nome RM Group (Canada) Limited, para 
suprir a crescente demanda de registros de empresas do RU, que 
atingiu o seu ponto mais alto em três anos. 

MORTENSON CONSTRUCTION
Em janeiro de 2011, a Mortenson Construction, sediada nos EUA, 
abriu seu primeiro escritório canadense em Mississauga, Ontário. 
A Mortenson oferece completa gama de serviços, inclusive plane-
jamento, gerenciamento de programas, pré-construções, engen-
haria, empreitada geral, construção customizada e gerenciamento 
de obras.  

MITRATECH
Também em janeiro de 2011, a Mitratech, sediada na Califórnia, 
líder em aplicativos de governança corporativa colaborativa, 
anunciou a abertura de escritórios em Toronto e Saint John, em 
Nova Brunswick. O escritório de Toronto se dedicará a atividades 
de aquisição e expansão de empresas, enquanto o de Saint John 
oferecerá serviços locais e uma equipe local para dar suporte a 
uma crescente clientela da Mitratech. 

JONES LANG LASALLE
Também em janeiro de 2011, a Jones Lang LaSalle, sediada em 
Chicago, empresa global no setor de imóveis comerciais, expandiu 
suas operações para Vancouver para capitalizar as oportunidades 
oferecidas pelo ativo mercado imobiliário na costa oeste. A sede 
canadense da Jones Lang LaSalle está em Toronto, com escritórios 
também em Ottawa, Montreal e Mississauga.

INTERTEK
Em dezembro de 2010, a Intertek, baseada no RU, forne-
cedora de soluções em qualidade e segurança, anunciou a 
abertura de novo escritório em Edmonton, Alberta. Essa 
estratégica expansão visa fornecer serviços locais a clientes 
atuais na região, a empresas novas e soluções novas ao setor 
local de energia.  

UTOPIA INC
Em novembro de 2010, a Utopia Inc., sediada em Illinois, líder glo-
bal na gestão de ciclos de vida de dados de empresas, anunciou a 
abertura de seu primeiro escritório canadense em Vancouver, para 
atender clientes atuais e novos em todo o país.

* Salvo assinalado de outro modo, todos os valores desta publicação estão   
expressos em dólares canadenses.

PRINCIPAIS EMPRESAS 
DE INFRAESTRUTURA 
NO CANADÁ
•	AECOM Group

•	AMEC

•	Carillion

•	CH2M Hill Canada

•	Dessau

•	Genivar

•	Golder Associates

•	Hatch Energy

•	MMM Group

•	Sandwell Engineering 
(Ausenco Group)

•	SNC Lavalin

•	Stantec Consulting  
International

•	Trow Associates

PRINCIPAIS EMPRESAS 
TERCEIRIZADORAS DO 
CANADÁ
•	Accenture

•	Aditya Birla Minacs

•	Capgemini

•	Ceridian

•	CGI Group

•	Convergys

•	EDS

•	IBM

•	Infosys

•	Keane

•	Startek

•	Tata Consulting Services

•	Wipro Technologies

SERVIÇOS PARA EMPRESAS 
O Canadá reune expertise considerável na terceirização de processos administrativos 
de empresas, gestão de recursos humanos, gestão de relacionamento com o cliente, 
terceirização de processos de conhecimento, finanças e contabilidade, prospecção de 
dados, laboratórios de desenvolvimento de aplicativos, serviços de apoio à pereniza-
ção da empresa e planejamento de imponderabilidades. Serviços para empresas como 
esses constituem parte considerável da economia nacional do Canadá, em montante da 
ordem de $60,6 bilhões do PIB nacional em 2009.1 Mais de 1,2 milhões de canadenses, 
ou quase sete por cento da força total de trabalho, atuavam nesse setor em 2009.2

O Canadá é o primeiro fornecedor de processos administrativos e tecnologia de informação terceirizados, aos Estados 
Unidos, graças à mão de obra qualificada consistindo de mais de 150 mil profissionais, e à proximidade e às semelhan-
ças culturais com os EUA. De acordo com a IDC, o mercado canadense terceirizado de TI foi estimado em quase $15 
bilhões em 2010, um aumento de quase quatro por cento em relação a 2009.3 

Nos últimos anos, o Canadá também foi o terceiro maior exportador de serviços de engenharia do mundo, depois dos 
Estados Unidos e o Reino Unido.4 Receitas operacionais de empresas de engenharia alcançaram $21,8 bilhões em 2008, 
aumento de 13,3 por cento em relação a 2007. A maior parte da receita dessas empresas era oriunda de projetos de fabri-
cação, como de petróleo e mineração. Existem mais de 160 mil profissionais engenheiros no Canadá, muitos com expertise 
na extração de recursos, energia, telecomunicações, transporte, engenharia de infraestrutura e parcerias público privadas. 

Empresas sob controle internacional foram as que mais cresceram no setor de serviços para empresas em anos 
recentes, representando atualmente quase 35 por cento das operações nas sedes canadenses e no gerenciamento de 
operações.5 Em 2009, investimentos diretos no Canadá neste setor somaram $59.9 bilhões, o que representa taxa de 
crescimento de 0,5 por cento em relação a 2008 e de 2,7 por cento entre 2004 e 2009. A atratividade geral do Canadá 
como local para operações nas sedes canadenses e no gerenciamento de operações reflete a alta qualidade das pessoas 
que atuam nessa atividade e a excelente qualidade de vida nas cidades canadenses. 

Como apoio a esses dinâmicos setores existe no Canadá ampla e abrangente rede de serviços profissionais, que são 
sofisticados e de classe internacional. Essa rede inclui escritórios de advocacia e empresas de contabilidade, gestão 
financeira, concepção arquitetônica, engenharia, serviços científicos e de consultoria, relações públicas e serviços espe-
cializados de concepção. O Canadá também é centro de excelência em logística e gestão de cadeias de fornecimento.

1 Industry Canada. <http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic54vlae.html>.
2 Statistics Canada. <http://www40.statcan.ca/l01/cst01/labor10a-eng.htm>.
3 International Data Corporation. <http://www.itworldcanada.com/news/canadian-outsourcing-will-grow-in-2010-says-idc/139814>. 
4 Statistics Canada, Service Bulletin, Engineering Services, 2008
5 Foreign Affairs and International Trade Canada, Canada’s State of Trade, Trade and Investment Update 2010 1
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Fontes: fDi Benchmark; inteligência da fDi oriunda de dados da  Financial Times Ltd
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VANTAGENS COMPETITIVAS DO CANADÁ

Vantagem:   
Grande contingente de  
recursos humanos no setor de serviços
Cidades canadenses têm suas pujantes economias orien-
tadas para serviços, com abundância de recursos humanos 
experientes e de elevado nível educacional.

Este quadro mostra estimativa do número de trabalha-
dores no setor de serviços, em milhões de pessoas.

Fontes: fDi Benchmark; Towers Watson, Global 50 Remuneration Report 2010/2011
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Vantagem:   
Custos de salários competitivos  
em funções executivas seniores

Este quadro compara o custo da remuneração de chefes 
de administração em cidades selecionadas. Esse execu-
tivo sênior normalmente tem o controle da função admi-
nistração geral/serviços corporativos. Ele se reporta ao 
CEO. Normalmente, administra equipe gerencial que 
lida com assuntos corporativos, gestão de equipes e 
relações públicas e com acionistas.

Os valores no quadro incluem o salário base, bem como 
remuneração adicional, como pagamentos de incentivo 
e bônus por desempenho.

Vantagem:  
Economia de alto desempenho,  
à base de serviços
O setor de serviços do Canadá desempenha papel essencial na 
economia do país, empregando aproximadamente três quartos 
da força de trabalho do Canadá e respondendo por mais de dois 
terços de seu PIB. O setor de serviços é diversificado e abrange 
o varejo, serviços para empresas, educação, saúde, engenha-
ria e empresas de design e alta tecnologia. Além disso, o setor 
continua a crescer em áreas como serviços financeiros, setor 
imobiliário, comunicações e entretenimento.

No quadro, as cidades são classificadas de acordo 
com seu crescimento em serviços de valor agregado, 
expresso como porcentagem do PIB. Os indicadores se 
baseiam em atividades de atacado e varejo, transporte, 
governo, financeiro, serviços profissionais e pessoais 
como educação, saúde e o setor imobiliário. Fontes: fDi Benchmark; Economist Intelligence Unit (Fev 09); World Bank, World 

Development Indicators (Jul 2010); World Bank, World Development Indicators 
(Jan 2010)

Serviços, valor agregado (% crescimento anual)
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Vantagem:  
Custos de salários competitivos  
em cargos jurídicos

Este quadro compara o custo de remuneração de 
assessores jurídicos em cidades selecionadas. Um 
assessor jurídico realiza pesquisas sobre o impacto de 
legislação, precedentes e aspectos técnico-jurídicos. 
Poderá ser especializado em área de trabalho e coope-
rar com advogados externos em outros assuntos. Não 
há responsabilidade de supervisão. Esses níveis sala-
riais se justificam por experiência de 5 a 8 anos.

Esses valores de remuneração no quadro incluem o 
salário base, bem como os pagamentos de incentivo e 
bônus por desempenho.

Fontes: fDi Benchmark; Towers Watson, Global 50 Remuneration 
Report 2010/2011

Assessor jurídico
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Vantagem:   
Baixas contribuições à previdência social
Trabalhadores canadenses têm excelente cobertura de pre-
vidência social, sem implicar custos excessivos para empre-
gadores. No Canadá, os custos de cobertura da previdência 
social são normalmente mais baixos do que nos Estados 
Unidos e em economias emergentes. 

Este quadro mostra as contribuições de empregadores 
a título de benefícios sociais de empregados, expressas 
como porcentagem dos salários dos empregados. 

Fontes: fDi Benchmark; Deloitte International, Tax & Business Guide 
(Out. 2009); Watson Wyatt, Global 50 Remuneration Planning Report 
2009/10; inteligência da  fDi oriunda da Towers Watson (Ago. 2010);  
inteligência da  fDi oriunda da ISSA (Ago. 2010)
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ONTÁRIO
O centro regional de serviços profissionais e para empresas de Ontário está entre os maiores 
da América do Norte e vem crescendo em sintonia com a economia altamente diversificada 
da província. A maioria dessas empresas de serviços localiza-se em cidades como Toronto e 
Ottawa. São escritórios de advocacia e de contabilidade, agências de publicidade e marke-
ting, centros de atendimento ao consumidor, consultorias de gestão, técnicas e de design, 
empresas de serviços de recursos humanos, que cooperam entre si para atrair empresas 
para estabelecer suas sedes e para atrair empresas profissionais globais, para a província. A 
qualidade de nível internacional de serviços financeiros, centrais de atendimento e empresas 
terceirizadas de Ontário é outro fator essencial que atrai empreendimentos multinacionais. A 
área de serviços de engenharia é outro setor presente no centro regional de serviços profis-
sionais e serviços para empresas de Ontário. 

Responsável por receitas de mais de $4 bilhões, o crescimento deste setor vem atingindo 
aproximadamente 20 por cento ao ano, em média, nos últimos anos, como resultado tanto de 
investimentos domésticos quanto internacionais. Graças a uma força de trabalho de alto nível 
educacional, excelentes conexões internacionais e baixos custos operacionais, empresas que 
operem em Ontário contam com importante e poderosa rede de apoio, essencial para o sucesso.

QUEBEC
O setor de serviços para empresas é isoladamente o maior em Montreal, a cidade que reúne 
a maior concentração de expertise em engenharia do Canadá. Ao longo da última década, 
Montreal tornou-se localização preferida por muitas grandes empresas estrangeiras, dese-
josas em terceirizar o desenvolvimento de aplicativos e complexos sistemas internos. A 
terceirização e integração de tecnologias de informação congregaram perto de 700 empresas 
na região metropolitana de  Montreal e resultou na criação de aproximadamente 13.600 
empregos. Atualmente, cerca de 45 mil empregados trabalham em centrais de atendimento 
próprios e terceirizados em toda a província de Quebec. A expertise da região concentra-se no 
atendimento online nas áreas da saúde, recursos humanos, administração, logística, finan-
ças, governo, entre outras. Entre as maiores empresas localizadas em Montreal incluem-se a 
gigante canadense CGI Group Inc. e multinacionais como Affina, ADP, IBM-LGS, DMR, Insight, 
Honeywell, Canon, IMS e Ceridian.  

NOVA BRUNSWICK
Em 2009, Fredericton e Moncton foram incluídas entre as sete principais “comunidades inte-
ligentes” (Top Seven Smart Communities) do mundo. A região metropolitana de Moncton tem 
destacada posição na terceirização de serviços de processos administrativos e reúne mais de 
30 centros de atendimento focados em serviços ao cliente e suporte técnico. Diversos centros 
maiores na cidade também se dedicam a atividades de apoio interno, como folha de paga-
mento, venda de seguros, e contabilidade. Moncton também sedia número significativo de 
grandes empresas globais, como Exxon Mobile, Minacs, UPS, ClientLogic, Moneris Solutions, 
ICT, Asurion, e Medavie Blue Cross.  

NOVA SCOTIA
Halifax foi designada uma das três principais localidades emergentes na terceirização de 
tecnologia de informação e processos administrativos na América do Norte, e a cidade situa-se 
entre as 50 principais do mundo. Empresas atualmente com atividades na Nova Scotia forne-
cem atendimento ao cliente, serviços de help desk, assistência ao cliente, apoio de TI e técnico, 
serviços de vendas, sendo esses serviços oferecidos principalmente através do atendimento de 
chamadas externas às empresas. Organizações como Acrobat Research, Admiral Insurance, 
ADP, Convergys, Minacs Worldwide, On-Line Support Inc., Register.com, RIM, Staples e Xerox 
optaram por expandir suas operações na Nova Scotia. 

COLÚMBIA BRITÂNICA 
A Colúmbia Britânica é o portal do Canadá para a região Ásia-Pacífico. Com o maior e mais 
movimentado porto do Canadá, Vancouver também é um centro comercial para ampla gama 
de serviços para empresas, inclusive transporte e logística, engenharia, tecnologias avan-
çadas, processos administrativos, tecnologia da informação e terceirização do processo de 
conhecimento. Recentes investimentos em Vancouver pela eBay, Microsoft e PeopleSoft 
realizaram-se em razão da mão de obra altamente qualificada da cidade e sua forte vocação 
para TI, educação, pesquisa e treinamento. 

ALBERTA 

Calgary é a cidade do oeste do Canadá que mais cresce e é um centro regional de serviços para 
empresas que vêm se expandindo, congregando mais de 800 empresas. O setor de arquite-
tura, engenharia e construção gera mais de $27 bilhões em receitas, utilizando sua expertise 
na extração e processamento de carvão, geração e cogeração de eletricidade, infraestrutura e 
transporte, desenvolvimento de recursos energéticos, telecomunicações, gestão de construção 
civil e tecnologia de construção no inverno. Calgary orgulha-se em ter mais de 270 sedes de 
empresas, com o correspondente nível de emprego na ordem de 20 mil postos de trabalho. O 
número de empresas de serviços de engenharia sediadas em Calgary por si só representa mais 
de um quarto do total nacional do Canadá. 

MANITOBA 

Manitoba tem uma das mais avançadas plataformas de redes de fibras ópticas e de comu-
tação digital do mundo. Entre os principais empregadores incluem-se Archway Marketing, 
Cantalk Canada Inc., Convergys Customer Management Canada, EDS, Faneuil ISG, FineLine 
Communications Ltd., IPSOS Reid Worldwide e SR&J Customer Call Centres. Mais de 10.600 
canadenses trabalham no setor de centrais de atendimento na província. 

O setor de transporte e armazenamento de Manitoba contribui aproximadamente $2,2 bilhões 
ao PIB da província, empregando aproximadamente 34.500 pessoas. As capacidades do setor 
incluem o transporte comercial (caminhão, ferrovia, aéreo, marítimo e intermodal), armazena-
mento e distribuição/logística, centrais de distribuição de malotes, despacho de encomendas e 
transporte de passageiros. 

Manitoba está se renovando, instalando um novo porto interiorano — CentrePort Canada — um 
centro logístico para receber, processar, armazenar, fazer transbordo e distribuição domés-
tica e internacional de cargas. Localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Winnipeg, o 
CentrePort Canada é acessível através de bem montada rede de rodovias e ferrovias e conexões 
por ar e terra para importantes mercados regionais e internacionais, inclusive o leste e oeste 
do Canadá e os Estados Unidos. 

ILHA DE PRINCE EDWARD 

Charlottetown é um centro de operação de serviços para empresas com vocação para as 
áreas de gestão de recursos, administração de folha de pagamento, contabilidade e relações 
com clientes. Entre as principais empresas sediadas em Charlottetown estão Ceridian, HRA e 
Resolve Corporation. 
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Fontes: fDi Benchmark; World Bank, Doing Business 2011; The Tax 
Foundation, National and State Corporate Income Tax Rates (2009);  
KPMG, Income Tax Rates for General Corporations (2008/2009)

Fontes: fDi Benchmark; World Economic Forum, Global Competitiveness  
Report (2010-2011)
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Vantagem:   
Excelente qualidade de vida a custo acessível 
Cidades canadenses oferecem excelente qualidade de vida a custo acessível. Comparativamente, cidades como Edmonton, 
Toronto, Montreal, Charlottetown e Fredericton têm custo de vida mais baixo, combinado com a melhor qualidade de vida. Em 
2011, a Economist Intelligence Unit classificou Vancouver como a mais aprazível cidade do mundo para se viver, enquanto Toronto 
e Calgary também se classificaram entre as primeiras dez cidades. 

Este quadro avalia fatores inerentes á qualidade de vida

Fontes: fDi Benchmark; inteligência da fDi oriunda de dados da  
Financial Times Ltd.

Índice de custo de vida

Fontes: fDi Benchmark; inteligência da fDi oriunda de dados da  
Financial Times Ltd.

Índice de qualidade de vida

Este quadro avalia uma gama de custos de vida, 
inclusive de moradia.

Vancouver 
Edmonton 

Toronto 
Fredericton 

Montreal 
Dublin 

Raleigh-Durham  
Richmond  

Charlottetown 
Chicago  

Dallas  
Atlanta  

Monterrey 
Guangzhou 
Bangalore

Raleigh-Durham  
Vancouver 

Atlanta  
Dallas  

Chicago  
Dublin 

Richmond  
Edmonton 

Toronto 
Montreal 

Monterrey 
Guangzhou 

Charlottetown 
Fredericton 

Bangalore

00 120120 100100 8080 6060 4040 2020

Toronto, Ontario

Invista no Canadá    SERVIÇOS PARA EMPRESAS   2011

VANTAGENS COMPETITIVAS DO CANADÁ
Vantagem:   
Alíquotas favoráveis de  
imposto de renda de empresas
As alíquotas de imposto de renda de empresas no Canadá 
são muito vantajosas comparadas às de outros países. 

Este quadro mostra o total do imposto de renda a pagar 
por empresas em algumas cidades. Os valores expres-
sam o montante de imposto a pagar como porcentagem 
do lucro bruto de empresas no período 2009-2010.

Vantagem:   
Sistema jurídico descomplicado
O sistema jurídico do Canadá é conhecido por resolver razoá-
vel e satisfatoriamente disputas jurídicas entre as partes 
envolvidas. O governo federal lida com assuntos legais de 
alcance nacional, inclusive os relativos a bancos, comércio 
internacional e propriedade intelectual, enquanto os gover-
nos das províncias lidam com assuntos jurídicos relativos à 
propriedade privada e direitos comerciais, entre outras ques-
tões. O sistema jurídico do Canadá se baseia na “lei comum” 
britânica, enquanto a província de Quebec opera segundo o 
sistema da “lei civil” em assuntos jurídicos privados. 

Este quadro avalia a eficiência de sistemas jurídicos na 
solução de disputas comerciais privadas, com 0 signi-
ficando que o sistema é “extremamente ineficiente” e 
7 que é “altamente eficiente”.

6 7

Imposto total a pagar por empresas

Eficiência do sistema jurídico
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Empresa de serviços jurídicos

FATOR DE CUSTO VALOR NUMÉRICO

Propriedade Metros quadrados

Ocupação total (aluguel - 
escritório na cidade) 400 m²

Telecomunicações

Chamadas internacionais  
p/ EUA. 147.200 Min.

TIPO DE EMPREGADO NÚMERO PARA  
O PERFIL

Administração

Assessor Jurídico 14

Gerente Jurídico 3

Recepcionista 1

Secretário(a) 2

Total 20

REFERÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO 
As tabelas e gráficos nas páginas anteriores foram geradas pela fDi Benchmark, serviço oferecido pela Financial Times Ltd. (www.
fdibenchmark.com). Esta ferramenta de busca baseia-se em bancos de dados setoriais e avaliações de localização para qualificar 
a atratividade de países, estados/províncias e cidades de todo mundo para setores específicos e projetos de investimento.

As seguintes cidades canadenses e estrangeiras, selecionadas como referência, constituem localidades que provavel-
mente têm diversos tipos de prestadores de serviço, inclusive de serviços contábeis, tecnologia de informação, servi-
ços imobiliários, recursos humanos e consutoria jurídica: Atlanta, Bangalore, Charlottetown, Chicago, Dallas, Dublin, 
Edmonton, Fredericton, Guangzhou, Monterrey, Montreal, Raleigh-Durham, Richmond, Toronto e Vancouver. 

O perfil de empresa abaixo corresponde ao de um escritório de advocacia pequeno, no centro da cidade, com 20  
empregados e sócios.

 

VISÃO – MODELO DE PESOS PESO

Presença de centro  
regional industrial 45%

Disponibilidade e qualidade da MO 25%

Ambiente de negócios 15%

Infraestrutura e acesso 10%

Qualidade de vida 5%
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VANTAGENS COMPETITIVAS DO CANADÁ 
O Canadá abriga quatro das melhores escolas internacionais de administração de empresas

POSIÇÃO  2010 ESCOLA LOCALIDADE CLASSIFICAÇÃO

1 INSEAD Fontainebleau, França 100

2 Queen’s School of Business, Queen’s University Kingston, Ontário, Canadá 97,3

3 IE Business School Madri, Espanha 95,7

4 ESADE Business School Barcelona, Espanha 95,4

5 London Business School Londres, Reino Unido 90,4

6 Ivey School of Business, University of Western Ontario Londres, Ontário, Canadá 84,7

7 IMD Business School Lausanne, Suíça 83,3

8 Rotman School of Management, University of Toronto Toronto, Ontário, Canadá 79

9 Schulich School of Business, York University Toronto, Ontário, Canadá 78,9

10 Judge Business School, University of Cambridge Cambridge, Reino Unido 75,5

The Best International Business Schools of 2010 – Bloomberg Business Week, janeiro 2011

Halifax, Nova Scotia
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Invista no Canadá.  
Nós damos atenção aos negócios. 

Invest in Canada
Foreign Affairs and International Trade Canada  
111 Sussex Drive  
Ottawa, Ontario, Canada K1N 1J1 
vp.investincanada.com
Catalogue Number FR5-38/1-2011E 
ISBN 978-1-100-18407-4

VANTAGENS COMPETITIVAS DO CANADÁ 

O Canadá orgulha-se de suas muitas vantagens e de seu 
potencial incomparável: é onde as empresas podem alcançar 
excelência em escala global.  

MÃO DE OBRA ALTAMENTE QUALIFICADA 
O Canadá é o segundo entre os países integrantes da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no tocante à excelência da educação em nível 
superior. (Fonte: IMD, World Competitiveness Yearbook 2010)

AMBIENTE PROPÍCIO AOS NEGÓCIOS  
A Economist Intelligence Unit classificou o Canadá como o número 1 para a realiza-
ção de negócios entre os países do G-7 nos próximos cinco anos. (Fonte: Economist 
Intelligence Unit, Business Environment Ranking, March 2011)

ECONOMIA SAUDÁVEL  
Desde o terceiro trimestre de 2009, a economia do Canadá cresceu em seis trimestres 
consecutivos, tendo atualmente superado plenamente as perdas de empregos e de 
produção que ocorreram durante a crise econômica global. (Fonte: Department of 
Finance Canada, Budget 2011)

ESTABILIDADE FINANCEIRA  
Nos últimos três anos, o sistema bancário do Canadá foi repetidamente considerado o 
mais sólido do mundo pelo Fórum Econômico Mundial. 

BAIXAS ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS 
A alíquota geral de imposto do Canadá aplicável a novos investimentos de empresas 
é substancialmente menor do que a de qualquer outro país do G-7, como é também a 
alíquota de imposto pago pelas empresas. (Fonte: Department of Finance Canada, 2010)

PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  
O Canadá tem programas de Pesquisa Científica e de Desenvolvimento Experimental 
muito ambiciosos e os custos mais baixos nos setores movidos a P&D do G-7. (Fontes: 
KPMG, Competitive Alternatives 2010; OECD)

NAFTA
A vantagem do Canadá no âmbito do NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do 
Norte) proporciona aos investidores acesso a mais de 448 milhões de consumidores na 
América do Norte e um PIB agregado de mais de US$16,3 trilhões. (Fonte: World Bank, 
World Development Indicators Database, 2010)

ÓTIMO LUGAR PARA VIVER E TRABALHAR  
Universidades de classe internacional, um sistema de saúde aclamado em todo o mundo, 
cidades limpas e hospitaleiras, e paisagens deslumbrantes fazem do Canadá um ótimo lugar 
para investir, trabalhar, viver e criar a família. (Fontes: United Nations Development Programme, 
Human Development Report 2010; Economist Intelligence Unit, Global Liveability Report 2010)
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