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Síntese  

TERRAS ALTAS DE PORTUGAL(TAP) é uma iniciativa estratégica que visa a valorização da 
“excelência nacional” – produtos endógenos das TERRAS ALTAS DE PORTUGAL–, inserindo-a 
eficazmente em mercados internacionais de maior valor acrescentado. 

A base geográfica de atuação são as NUT II Norte e Centro, nos distritos de: 

• Castelo Branco,  

• Guarda,  

• Viseu,  

• Vila Real e  

• Bragança. 

 

 

A iniciativa TAP está suportada numa parceria estratégica cujos Promotores são: 

• AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa 

• NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda 

• AIRV – Associação Empresarial da Região De Viseu 

• NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real 

• NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança 

  

 

Cofinanciamento 

Na presente fase, esta iniciativa é parte integrante da Ação Coletiva “Terras Altas de Portugal – 
Novos Horizontes”, projeto inserido no Compete 2020 – Sistemas de Apoio a Ações Coletivas 
“Internacionalização”, cofinanciado pelo Estado Português e pela União Europeia. 
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A. Contexto Global 
 

Enquadramento 
 
O mercado de consumo do Canadá tem evidenciado envelhecimento, com 40% da população com 45 
anos ou mais. Até 2026, esse segmento aumentará para 48%. Como há mais idosos e menos crianças 
em casa, os tipos de alimentos que as pessoas comem e compram também mudam. À medida que os 
canadianos envelhecem, tornam-se mais conscientes da saúde, pois existem problemas relacionados 
com a saúde associados ao envelhecimento. O Instituto Nacional de 
Nutrição avaliou as doenças cardíacas/ cardiovasculares, cancro, dieta, 
peso, diabetes e a falta de exercício como os principais problemas 
entre os idosos.  
 
O número médio de membros por família diminuiu de quase 4, em 
1970, para menos de 3 pessoas por domicílio em 2015. Hoje, há mais 
famílias de uma única pessoa. Isto criou oportunidades de mercado 
para os retalhistas e fabricantes de alimentos para oferecer porções de 
tamanho único aos seus clientes. Além disso, o número de mães que 
trabalham com crianças menores de 16 anos aumentou de 39,1%, em 
1976, para 72,9% em 2015. As limitações de tempo às mulheres e mães 
trabalhadoras, que ainda permanecem como os principais tomadores 
de decisão em compras de supermercado, conduzem a um aumento de 
procura por opções de refeições convenientes que oferecem maior 
valor nutricional. 
 
Num estudo realizado em 2016 pelo Serviço Agrícola Estrangeiro em 
Ottawa, no qual mais de 1.500 canadianos foram convidados a 
classificar as cinco principais características que procuram ao escolher 
seus alimentos. Numa ordem de prioridades, relataram que gosto, 
preço, nutrição, aparência e segurança foram os fatores decisivos. As 
informações nutricionais e os descontos disponíveis foram também 
destacados pelos respondentes. 
 
Historicamente, o gosto continua a ser a força motriz que influencia a 
maioria dos canadianos na escolha de produtos de mercearia. Nas 
famílias mais afluentes, os compradores estão dispostos a pagar um 
valor adicional pelos alimentos com melhor sabor. Além disso, a 
frescura tem sido sinónimo de qualidade entre os canadianos, pois 
implica bom gosto, nutrição e natural. O consumo de frutas e legumes 
aumentou significativamente ao longo da última década. A Statistics 
Canada informou que cerca de 41% dos canadianos consumem frutas e 
vegetais cinco ou mais vezes por dia. 
 
No que respeita à sensibilidade ao preço, verifica-se que muitos consumidores canadianos tornaram-
se compradores de promoções devido à lenta recuperação económica e ao aumento dos preços dos 
alimentos em 2015 e 2016. Nos últimos dois anos, o dólar canadiano fraco fez com que os preços dos 
alimentos nas lojas aumentassem: por exemplo, o aumento dos preços, em 2015, de 12,4% em relação 
ao ano anterior. Alguns economistas preveem que os canadianos, em 2017, provavelmente pagarão 
entre três e cinco por cento mais pelos itens alimentares. No entanto, os altos preços dos alimentos 

[ 
O MERCADO DE CONSUMO DO 
CANADÁ TEM EVIDENCIADO 
ENVELHECIMENTO, COM 40% DA 
POPULAÇÃO COM 45 ANOS OU 
MAIS. 
O NÚMERO MÉDIO DE 
MEMBROS POR FAMÍLIA 
DIMINUIU DE QUASE 4, EM 1970, 
PARA MENOS DE 3 PESSOAS POR 
DOMICÍLIO EM 2015. HOJE HÁ 
MAIS FAMÍLIAS DE UMA ÚNICA 
PESSOA. ISTO CRIOU 
OPORTUNIDADES DE MERCADO 
PARA OS RETALHISTAS E OS 
FABRICANTES DE ALIMENTOS 
PARA OFERECER PORÇÕES DE 
TAMANHO ÚNICO AOS SEUS 
CLIENTES. 

] 
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levaram os compradores a permanecerem cautelosos nos seus hábitos de consumo, pois continuam 
a procurar reduzir custos, como procurar descontos online e promoções semanais por retalhistas. O 
Royal Bank of Canada informou que 57% dos compradores comparam cuidadosamente os preços dos 
alimentos e estão a reduzir as compras de impulso. 
 
Os canadianos procuram cada vez mais dos benefícios para a saúde e do risco associado aos 
alimentos que consomem. Este consumidor leva tempo para ler os rótulos dos alimentos e avaliar a 
lista de ingredientes de um produto alimentar. Num estudo de 2015 realizado pela Nielson, 59% dos 
canadianos considerou-se obeso e um total de 84% relatou que pretende mudar as suas dietas atuais. 
Com este tipo de compromisso por parte dos canadianos conscientes da saúde, não é de admirar 
que comer saudável esteja na mente de muitos consumidores. Comer saudável não é mais uma 
tendência, mas é mais um estilo de vida que proporciona uma melhor qualidade de vida. 
 
Em 2016, um estudo do consumidor do Serviço Agrícola Estrangeiro constatou que a aparência / 
rotulagem é a quarta característica principal que influencia os canadianos nas suas escolhas de 
alimentos. Na verdade, 81% dos canadianos relataram que a aparência é importante na escolha de um 
produto, enquanto 75% são influenciados pelos elementos físicos de uma etiqueta ao escolher 
produtos alimentares embalados. A aparência de frescura continua a ser crítica na seleção de 
produtos, e em produtos embalados, um rótulo bem desenhado atrai consumidores para comprar o 
produto. 
88% dos canadianos têm confiança na segurança geral dos seus fornecedores de produtos 
alimentares no Canadá. O governo do país está atualmente a modernizar os regulamentos de 
alimentos num quadro que será reconhecido como o Food Safe Canadian Regulations (SFCR). O 
lançamento para o SFCR provavelmente ocorrerá no final de 2017 ou início de 2018. 
 
A indústria canadiana de supermercados passou por uma profunda transformação em 2013. Novos 
players nacionais surgiram, liderados pela primeira expansão internacional da Target. Houve 
aquisições maciças - como a compra por parte da Loblaws da Shoppers Drug Mart e a aquisição da 
Canada Safeway pela Sobeys. Também o modo como os consumidores compram seus alimentos 
começou a mudar. Verificou-se também a incursão da gigante online da Amazon no setor de retalho 
de alimentos. Todas essas mudanças contribuíram para tornar a categoria de supermercado o 
espaço de compras mais competitivo do Canadá, numa verdadeira batalha pelo posicionamento dos 
retalhistas que se tem vindo intensificar desde 2013. 
 
O Canadá tem sido reconhecido como um mercado com um elevado potencial para muitas empresas 
que procuram expandir-se internacionalmente. Esta foi certamente a crença de Target – a cadeia de 
lojas de departamento número 2 nos EUA atrás do Walmart – que, por muitos anos, trabalhou para a 
eventual entrada ao norte da fronteira. Essa entrada chegou em 2013, no Ontário, quando abriu o 
primeiro conjunto dos eventuais 124 pontos de venda. No entanto, mesmo durante anos de 
preparação e pesquisa de mercado, a estreia de Target foi interpretada com reação mista. Os 
clientes foram rápidos em apontar prateleiras vazias em vários departamentos e preços mais altos 
em comparação as lojas congéneres nos Estados Unidos. O que permaneceu é uma marca que ainda 
está tentando encontrar o seu equilíbrio e recuperar algum mercado que pode ter desapontado com 
sua introdução. 
 



 
 

 7 

A Target Canada veio trazer alguma inovação, sobretudo nos corredores de mercearia. Uma área que 
a cadeia não teve que enfrentar problemas de oferta (em grande parte graças a um acordo de 
distribuição com a Sobeys) é a categoria de alimentos. Os consumidores que entraram na loja para 
adquirir alguns dos rótulos de roupas da Target ou produtos de decoração com assinaturas também 
adquiriram alimentos congelados, embalados ou enlatados. Além disso, a empresa indicou que 
pretendem associar-se com mais fornecedores locais de produtos frescos.  
 
Um dos rivais com quem a Target está a competir é a Loblaws, atualmente o retalhista de alimentos 
número um no país. A empresa, através das suas muitas bandeiras e divisões, tem-se concentrado 
agressivamente nos últimos anos em manter a sua posição no topo, lutando contra players fortes e 
estabelecidos que procuram conquistar uma fatia 
maior do mercado. Grandes movimentos foram feitos 
por Galen Weston e sua equipa em 2013, incluindo a 
aquisição maciça da Shoppers Drug Mart, a introdução 
do programa de recompensas de fidelidade 
personalizado e a rede totalmente digital 'PC Plus'. 
A cadeia Loblaws tem vindo a evidenciar algumas 
dificuldades, perdendo rentabilidade, as vendas 
estabilizaram e a concorrência continua a aumentar. 
Por um lado, o maior retalhista do mundo - Walmart - 
está a entrar de forma muito expressiva em todo o 
Canadá com base no formato "Supercentre". O projeto 
significou uma adição de 1,4 milhão de metros 
quadrados de novos retalhistas no Canadá, a maioria 
dedicada à mercearia. A Costco também continua a 
abrir novos armazéns e atender aos consumidores que 
gostam de comprar a granel, é interessante para 
produtos de carne AAA de melhor qualidade. Embora o 
Walmart, o Costco e o Target sejam concorrentes 
maciços e apoiados internacionalmente no domínio das 
lojas de departamentos, a Sobeys tem vindo a dominar 
na área alimentar. 
 
A Sobeys opera há anos como o segundo maior 
retalhista de mercearia no Canadá, tem fortalecido o 
seu core business e investindo no crescimento futuro. 
Também fez uma grande mudança em 2013, adquirindo 
a cadeia de alimentos ocidental Safeway por US $5,8 
bilhões. Além disso, a empresa holding da Sobeys, Empire, vendeu os seus negócios de cinema para a 
Cineplex, que somou quase US $ 200 milhões para a organização, a qual pretende investir em 
supermercados. A Sobeys também teve um ano forte em relação aos ganhos, sendo um dos poucos 
retalhistas de alimentos a aumentar as vendas e os lucros globais. 
 
A empresa Stellarton, com sede em Nova Escócia, fez um grande esforço para se chamar de "o 
melhor retalhista de alimentos do país". Para tal, associaram-se com o mundialmente famoso chef 
Jamie Oliver numa campanha de marketing que levou a um enorme aumento na quantidade de 
alimentos especiais e opções de refeição gourmet disponíveis na loja. Também abriram a primeiro 
das suas lojas 'Sobeys Extra' com um espaço renovado em Burlington, Ontário. Estes novos locais 
são extremamente centrados nos produtos alimentares e na saúde, pois oferecem chefs na loja, 
embaixadores de queijos, departamentos frescos/ naturais expandidos e até mesmo "Conselheiros 
de Bem-Estar", que estão nas lojas para responder a perguntas saudáveis relacionadas com a dieta e 

[ 
O CANADÁ TEM SIDO 
RECONHECIDO COMO UM 
MERCADO COM UM ELEVADO 
POTENCIAL PARA MUITAS 
EMPRESAS QUE PROCURAM 
EXPANDIR-SE 
INTERNACIONALMENTE. 

] 
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ajudar os clientes a descobrir novas opções de alimentos. Até agora, o investimento da Sobeys em 
tentar ser o melhor nesta categoria tem vindo a dar resultados. 
 
A Amazon é o mais recente player e começou a vender produtos de supermercado, no Canadá, no 
Halloween de 2013 e rapidamente alcançou o interesse dos concorrentes e dos consumidores com 
sua abordagem pouco tradicional ao retalho. A central de comércio eletrónico tem todas as 
principais marcas de alimentos e seus produtos listados e criou um modelo muito interessante de 
"preços dinâmicos", que analisa enormes quantidades de dados para ajustar os preços em tempo 
real em determinados itens quando necessário. Os clientes podem não conseguir comprar todos os 
seus mantimentos (atualmente apenas itens não perecíveis) no site, mas qualquer um que compre 
DVD ou sapatilhas de corrida também poderá comprar lanches, condimentos, alimentos para bebés e 
mais para acompanhar o pedido. 
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Importações Canadianas de produtos agrícolas e peixe 
 
O mercado canadiano é fortemente influenciado pelo seu único vizinho geográfico. Por isso, é 
natural que os EUA sejam o seu principal cliente e fornecedor. Na tabela seguinte, são apresentados 
os principais fornecedores de produtos agrícolas e de peixe. Para além dos EUA, fazem também 
parte dos principais fornecedores o México, a China e o Brasil, todos eles com uma performance de 
crescimento positiva, com exceção do Brasil.  
Na mesma tabela também se pode observar a situação das importações de Portugal. O peso é ainda 
muito pouco significativo, embora evidenciando uma dinâmica de crescimento de 9,24 % de 2014 para 
2015. 
 
Principais Fornecedores 
 2011 2012 2013 2014 2015 % Growth 

2015/2014 

Total Agri-
Food and 
Seafood 

33,819,901,083 35,866,055,933 38,246,663,132 42,835,022,050 47,064,961,725 9.87% 

United States 19,461,441,899 21,300,100,350 22,800,102,335 25,234,148,173 27,759,086,474 10.01% 

Mexico 1,277,928,006 1,332,532,535 1,557,214,804 1,844,162,520 2,116,742,805 14.78% 

China 1,085,617,564 1,133,947,063 1,154,446,603 1,283,781,215 1,432,092,567 11.55% 

Italy 864,272,613 886,656,515 952,503,704 1,016,636,871 1,099,393,689 8.14% 

France 865,283,193 856,976,675 915,273,387 906,266,286 965,714,495 6.56% 

Brazil 1,048,637,912 914,831,987 787,736,849 871,401,017 835,904,602 −4.07% 

Germany 353,594,680 380,988,082 424,437,531 440,990,680 425,268,643 −3.57% 

Spain 234,867,402 243,024,741 253,701,493 351,293,409 397,648,235 13.20% 

Portugal 71,847,989 71,099,992 79,569,905 85,815,055 93,743,119 9.24% 

Fonte: Statistics Canada (2016) 
Nota: em anexo encontra-se a tabela completa. 
 
No que respeita aos produtos mais importados, a tabela seguinte faz um resumo na qual se 
destacam o vinho, os produtos de panificação e pastelaria, o café, o chocolate e as rações para 
animais. Neste grupo dos produtos mais expressivos, verifica-se a tendência para importar bens nos 
quais o Canadá não apresenta as melhores condições climatéricas, como é o caso do vinho, café e 
chocolate. Para além destes produtos, verificam-se oportunidades interessantes para os produtos 
TAP noutras categorias. Destacam-se as conservas, os molhos e outros produtos processados. 
 
Principais Produtos Importados 
 2011 2012 2013 2014 2015 % 

Growth 
2015/201
4 

Total Agri-Food and 
Seafood 

     
33.819.901.083    

     
35.866.055.933   

     
38.246.663.132,

00    

     
42.835.022.050,

00    

     
47.064.961.725,

00    

9.87% 

2204 - Wine of fresh 
grapes, including 
fortified; grape must 
other than heading 

       
1.894.723.559    

       
1.973.905.841    

       
2.085.783.433,0

0    

       
2.143.758.224,0

0    

       
2.296.913.294,0

0    

7.14% 
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20.09 

1905 - Bread, pastry, 
cakes, etc.; communion 
wafers, empty cachets, 
etc. 

       
1.154.005.948    

       
1.284.194.365    

       
1.438.778.162,0

0    

       
1.651.142.841,00    

       
1.865.827.424,0

0    

13.00% 

2106 - Food preparations 
not elsewhere specified 

       
1.131.854.208    

       
1.310.300.763    

       
1.416.972.431,00    

       
1.486.071.547,0

0    

       
1.689.058.508,0

0    

13.66% 

0901 - Coffee, whether 
or not roasted or 
decaffeinated; coffee 
husks and skins; coffee 
substitutes containing 
any coffee 

       
1.458.377.508    

       
1.410.418.305    

       
1.215.799.820,0

0    

       
1.443.120.082,0

0    

       
1.584.888.771,0

0    

9.82% 

1806 - Chocolate and 
other food preparations 
containing cocoa 

           
846.856.320    

           
855.769.736    

           
939.880.654,00    

       
1.038.232.522,0

0    

       
1.232.886.282,0

0    

18.75% 

2309 - Animal feed 
preparations 

           
792.686.589    

           
859.868.330    

           
931.653.690,00    

           
999.368.872,00    

       
1.120.838.267,0

0    

12.15% 

2202 - Waters, including 
mineral or aerated, 
sweetened or flavoured, 
and other non-alcoholic 
beverages excluding 
fruit and vegetable 
juices of 20.09 

           
664.551.301    

           
728.933.745    

           
815.198.016,00    

           
937.839.231,00    

       
1.109.589.148,0

0    

18.31% 

0810 - Other fruit, fresh            
794.211.956    

           
867.957.821    

           
942.119.242,00    

       
1.014.052.462,0

0    

       
1.087.949.791,0

0    

7.29% 

2008 - Other fruits, nuts 
and edible parts of 
plants, otherwise 
prepared or preserved 

           
581.625.065    

           
658.768.454    

           
761.324.322,00    

           
890.308.914,00    

       
1.063.052.841,0

0    

19.40% 

0306 - Crustaceans; 
flours, meals and pellets 
of crustaceans, fit for 
human consumption 

           
680.699.305    

           
669.108.854    

           
749.978.447,00    

           
969.854.308,00    

       
1.004.428.850,0

0    

3.56% 

2103 - Sauces and 
preparations; mixed 
condiments and 
seasonings; mustard 
flour and meal; 
prepared mustard 

           
483.696.203    

           
532.224.084    

           
621.361.596,00    

           
758.164.995,00    

           
956.548.868,00    

26.17% 

0709 - Other vegetables, 
fresh or chilled 

           
656.935.031    

           
659.195.834    

           
756.081.274,00    

           
825.191.555,00    

           
947.742.167,00    

14.85% 

2208 - Undenatured 
ethyl alcohol of volume 
strength < 80% alcohol; 
spirits, liqueurs and 
other spirituous 
beverages 

           
712.389.054    

           
759.776.748    

           
780.493.350,00    

           
841.129.234,00    

           
903.422.997,00    

7.41% 

1602 - Other prepared or 
preserved meat, meat 
offal or blood 

           
503.072.901    

           
594.043.949    

           
713.240.030,00    

           
841.452.228,00    

           
864.930.016,00    

2.79% 

2009 - Fruit and 
vegetable juices, 
unfermented, not 
containing spirit, 
whether or not 
sweetened 

           
731.055.524    

           
757.726.941    

           
741.763.932,00    

           
770.750.489,00    

           
852.185.966,00    

10.57% 

0201 - Meat of bovine 
animals, fresh or chilled 

           
799.303.533    

           
936.515.566    

           
961.156.780,00    

           
856.111.993,00    

           
848.327.669,00    

−0.91% 

2207 - Undenatured 
ethyl alcohol > 80% by 
volume alcohol 
strength; denatured 

           
697.640.089    

           
737.114.657    

           
804.812.625,00    

           
938.319.395,00    

           
815.045.365,00    

−13.14% 
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ethyl alcohol and other 
spirits 
0802 - Other nuts, fresh 
or dried 

           
376.761.398    

           
443.369.921    

           
487.061.346,00    

           
590.518.523,00    

           
752.485.374,00    

27.43% 

1904 - Prepared foods 
obtained by 
swelling/roasting of 
cereals; cereals other 
than corn 

           
419.948.722    

           
463.192.191    

           
494.883.621,00    

           
577.374.595,00    

           
718.979.681,00    

24.53% 

0304 - Fish fillets and 
other fish meat 
(whether or not 
minced), fresh, chilled 
or frozen 

           
548.340.305    

           
541.188.809    

           
586.389.329,00    

           
683.634.660,00    

           
717.716.068,00    

4.99% 

2203 - Beer made from 
malt 

           
560.224.951    

           
593.549.206    

           
646.499.430,00    

           
661.016.656,00    

           
715.824.301,00    

8.29% 

Fonte: Statistics Canada (2016) 
Nota: em anexo encontra-se a tabela completa. 
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B. Segmentação dos Consumidores 
 

As Gerações e os Consumidores 

De acordo com os dados demográficos canadianos, ocorrências como o 
envelhecimento dos Baby Boomers, o crescente poder aquisitivo dos 
Millennials e o aumento da diversidade étnica, têm contribuído para 
mudar as preferências alimentares. Esses fatores influenciam as 
tendências em relação aos produtos alimentares com nutrição 
aprimorada, escolhas de alimentos éticos (como o bem-estar dos 
animais e o comércio justo), dietas ambientalmente sustentáveis, bem 
como novos perfis de sabor e combinações de sabores. 

O consumidor canadiano bastante disponível para comprar produtos 
estrangeiros. A oferta de produtos é muito diversificada no Canadá. No 
entanto, a recessão mudou o panorama económico, o que teve 
implicações na mudança do comportamento de muitos consumidores 
norte-americanos, que agora estão aprendendo a viver com produtos 
menos caros. Tal como noutros mercados igualmente desenvolvidos, 
podem considerar-se quatro grandes segmentos nos consumidores 
americanos: 

 

 

 

 

 

 

 

Mature

•1900-1945

Baby Boomers

•1946-1980

Geração X

•1965-1980

Millennials

•1980-2000

[ 
A SEGMENTAÇÃO É DE VITAL 
IMPORTÂNCIA NA ABORDAGEM 
A UM MERCADO TÃO VASTO. É 
ESSENCIAL RECONHECER OS 
GRANDES PADRÕES DE 
CONSUMO EVIDENCIADO PELOS 
SEGMENTOS MAIS INFLUENTES, 
SOBRETUDO OS MILLENNIALS 
(MAIS JOVENS E MAIS 
PREOCUPADOS EM CONSUMIR 
ALIMENTOS FRESCOS) E OS 
BABY BOOMERS, NA CASA DOS 
50 A 70 ANOS PREOCUPADOS 
COM ALIMENTOS COM MENOS 
GORDURAS, AÇUCARES OU 
COLESTEROL. 

] 
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Projeção de População por Geração (milhares) 

 

Fonte: Statistics Canada, Medium Projection 2014 

 

Millennials 

Nascidos entre 1981-2000, estimando-se um total de 9,5 milhões de consumidores. Os millennials, em 
breve, ultrapassarão a geração Baby Boomer como a maior geração viva do Canadá. Os millennials 
estão a mudar o comportamento alimentar do país com a sua abordagem para a escolha de 
alimentos e respetiva preparação. Primeiro, cozinhar não é um mal necessário, não é chato, mas é 
uma experiência e podem tirar proveito de supermercados que oferecem aulas, seminários e 
degustações. Outra opção poderá ser a disponibilização de receitas que os caixas possam oferecer, 
juntamente com o recibo, a fim de promover as vendas de determinados produtos. 

Este segmento tem particular interesse nos alimentos frescos, o que pode ser explicado pelas suas 
reações à grande crise vivida recentemente, em que os adultos mais jovens foram os mais afetados 
pelo desemprego. Este grupo é considerado o utilizador mais intenso de restaurantes, padrão de 
consumo que foi altamente prejudicado durante a crise. Para estes adultos existem muitos 
benefícios em consumir num restaurante, sobretudo frescura e rapidez. 

 

Municípios com a maior concentração de Millennials 
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Fonte: Environics Analytics, 2015 DemoStats 

 

Millennials são caracterizados por valorizarem os pontos de vista e recomendações de prescritores 
de redes sociais. As empresas exportadoras podem, desta forma, atingir um público-alvo mais 
rapidamente do que a publicidade convencional. De acordo com o Instituto Nacional de Marketing, 
70% da geração do millennials têm uma maior probabilidade de comprar produtos de empresas que 
suportam determinados valores. Isto implica que os produtos de comércio justo, por exemplo, 
podem atrair esse público. 

Millennials são um grupo fundamental da população canadiana. Conhecendo seus gostos e 
interesses é essencial nas estratégias de qualquer empresa de alimentos de marketing, da produção 
à distribuição. 

 

Geração X 

O segmento da Geração X representa os consumidores nascidos entre 1965 e 1980, estimando-se um 
total de 7,2 milhões de consumidores. Geração X (nascidos nos anos 60 e 70), com 34% de um cabaz 
de produtos comida natural ou biológica. 

A geração X é muitas vezes caracterizada por altos níveis de ceticismo, atitudes como "o que há de 
interesse para mim" e uma reputação de se esforçar para ganhar popularidade. São 
indiscutivelmente a geração mais instruída com bastante formação superior. E, com essa educação e 
uma maturidade crescente começam a formar famílias com um nível mais elevado de cautela e 
pragmatismo do que demonstrado pelos pais.  
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Baby Boomer  

Os consumidores integrados neste segmento são nascidos entre 1946 e 1964, estimando-se um total 
de 9,5 milhões de consumidores. A geração Baby Boomer está envelhecendo, considerando a 
reforma e vivenciando problemas de saúde. Apesar da diminuição de tamanho, esta geração ainda é 
grande o suficiente para ter um impacto significativo sobre o padrão de consumo de alimentos no 
Canadá. À medida que a geração continua a envelhecer, deixará de liderar as tendências alimentares. 
Os alimentos saudáveis, como alimentos ricos em grãos integrais, proteínas e cálcio, ou baixa 
gordura saturada, colesterol e sódio, será de maior interesse para a geração Baby Boomer. 

 

Percentagem de Emprego dos Baby Boomers, Canada, 2015 

 

Fonte: Statistics Canada Labour Force Survey June 2015 

 

 

Mature  

São nascidos entre 1900 e 1945. Passaram por seus anos de formação durante uma era de 
conformidade sufocante, mas também durante a felicidade pós-guerra: Paz! Empregos! Subúrbios! 
Televisão! Rock 'n Roll! Carros! Revista Playboy. 

As mulheres foram pré-feministas. As mulheres ficavam em casa geralmente para criar filhos, se 
trabalhassem era apenas certos trabalhos como professor, enfermeira ou secretária. Os homens 
prometeram lealdade às empresas, o emprego era para a vida. Casamento também é para a vida, o 
divórcio e ter filhos fora do casamento não são aceites. 

Representam os reformados mais ricos e livres da história. São leitores ávidos, especialmente de 
jornais. A reforma geralmente significa sentar-se numa cadeira de balanço e viver seus últimos dias 
em paz. 

Senso forte de valores comuns transgeracionais e verdades quase-absolutas. 
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Tendências de Consumo  

O preço e o sabor tradicionalmente têm sido fatores de decisão muito importantes para a maioria 
dos consumidores no momento da escolha de produtos alimentares. No entanto, existem alguns 
fatores que impulsionam as preferências dos consumidores que podem influenciar o 
desenvolvimento de novos produtos e a aceitação do produto: mudança de dados demográficos, 
conveniência, maior preocupação ambiental e desejo de obter mais informações sobre os alimentos 
a consumir. 

As principais tendências no mercado alimentar canadiano aproximam-se das verificadas noutros 
mercados desenvolvidos. Eis uma súmula: 

• Preocupações com a saúde: os consumidores estão cada vez mais interessados em manter 
ou melhorar o bem-estar de forma proactiva e reduzir possíveis riscos para a saúde através 
de escolhas de alimentos e bebidas. Produtos potencialmente nocivos e não saudáveis estão 
sendo eliminados da dieta dos canadianos. Em paralelo, esta preocupação leva a que os 
consumidores procurem obter mais informação sobre os produtos, suas origens, 
ingredientes, métodos de produção e, inclusivamente, a sua história. 

• Diversidade étnica: a população canadiana tem vindo a aderir a uma crescente variedade de 
alimentos e bebidas disponíveis. Novas tendências de cozinhas são frequentemente 
introduzidas por pessoas que viajam ao exterior, pela indústria de serviços alimentares, por 
retalhistas que procuram construir a sua base de clientes e pela influência geral de amigos e 
familiares. 

• Mudanças de estilo de vida: os estilos de vida dos canadianos estão a mudar e os 
consumidores estão a aumentar as suas responsabilidades profissionais, a par de uma maior 
ênfase na participação em atividades culturais e desportivas e com maior estresse no tempo 
da família, especialmente quando estão envolvidas as crianças mais jovens. O resultado é 
"falta de tempo". 

• Mudanças demográficas: o envelhecimento da população canadiana terá um impacto nas 
tendências de consumo no Canadá, com dois fatores: o envelhecimento dos baby boomers e 
a maturação da geração millenial. O envelhecimento dos canadianos resulta numa tendência 
para comer menos. Deste modo existe uma preferência para procurar as embalagens de 
tamanho único e fáceis de abrir. As escolhas alimentares dependem da sua contribuição 
para a gestão de problemas de saúde, como osteoporose, altas pressões sanguíneas, 
diabetes e problemas digestivos. Este grupo continuará a crescer, dada a entrada do Baby 
Boomers na reforma. Por outro lado, os Millennials estão a chegar à idade com poder de 
compra. Os consumidores mais jovens tendem a valorizar frutas e legumes frescos na sua 
alimentação, de forma regular, representando um segmento que tem vindo a crescer 
rapidamente. 
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De acordo com o Statistics Canada Population Clock, estima-se que o Canadá tenha uma população 
de 34,6 milhões. O Value Chain Management Center também informa que 23% dos canadianos são de 
origem francesa, 15% de outras origens europeias, 6% são árabes e 2% são ameríndios, enquanto 26% 
têm antecedentes variados. No que diz respeito à religião, mais de 40% dos canadianos são católicos 
romanos, enquanto 23% são protestantes e quase 2% são muçulmanos. A população muçulmana do 
Canadá atualmente é estimada em 1,25 milhões e é o segmento que mais rapidamente cresce; 
Espera-se que represente metade da população minoritária visível do Canadá até 2031. 

Os grupos minoritários visíveis do Canadá atualmente representam aproximadamente 16,2% da 
população. Das principais cidades do Canadá, Toronto tem a maior proporção de minorias visíveis, 
com 42,9% da população da cidade composta por minorias visíveis, seguido por Vancouver com 41,7% 
e Montreal com uma população minoritária visível de 16,5% (17). 

De acordo com a estatística de Canadá, espera-se que a população canadiana se torne cada vez mais 
diversificada do ponto de vista étnico, alimentada pela imigração. Aproximadamente metade dos 
novos imigrantes para o Canadá vem da Ásia e do Pacífico, enquanto 20% são provenientes da África 
e do Oriente Médio e 16% são da Europa e do Reino Unido. Espera-se que essa crescente população 
de imigrantes aumente a população minoritária visível do Canadá, que poderia ultrapassar 11,4 
milhões em 2031. Isso significaria que cerca de três em cada 10 canadianos, 30% da população, seriam 
de uma minoria visível, um crescimento notável de 2006 quando Apenas cinco milhões de 
canadianos (16% da população) eram de uma minoria visível (16). 

A população da Ásia do Sul e da China tende a expandir-se drasticamente nos próximos 20 anos, 
possivelmente para mais do dobro do tamanho atual, com crescimento populacional superior a 2,4 
milhões até 2031. Espera-se que esse grupo continue sendo o maior grupo minoritário visível no 
Canadá. As populações negra e filipina no Canadá também deverão duplicar, com esse crescimento 

Mudanças	demográficas
•Envelhecimento	populacional
•Papel	dos	baby	boomers
•Papel	dos	millenials
•Diversidade	étnica

Conveniência
•Consumo	imediato
•Vegetais	e	fruta	frescos	e	prontos	a	comer
•Refeições	rápidas	e	fáceis	de	preparar
•Porções	individuais

Preocupação	ambiental
•Métodos	de	processamento	ou	produção
•Local
•Redução	de	desperdícios

Desejo	de	maior	informação	sobre	os	produtos
•Saúde	e	bem-estar
•Valores	defendidos	pela	empresa
•Informação	nas	etiquetas
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nos próximos 25 anos e atingindo aproximadamente 1,6 milhão e 1 milhão, respetivamente. No 
entanto, devido ao maior crescimento esperado de outros grupos minoritários visíveis, as 
populações negras e filipinas deverão diminuir ligeiramente em proporção. O grupo minoritário 
árabe é um segmento populacional que deveria aumentar em proporção, possivelmente mais do que 
triplicar em tamanho até 2031 (16).  

O interesse por produtos alimentares mais saudáveis entre os 
consumidores de produtos especiais é outra tendência em curso no 
Canadá, com ofertas de produtos cada vez mais saudáveis e "light" a 
aparecer no mercado. Esta tendência de saúde está a ocorrer numa 
grande variedade de produtos, resultando na procura dos consumidores 
por produtos "livres" ou com menor manuseamento, bem como produtos 
biológicos e naturais, com listas simplificadas de ingredientes. 

Com a evolução de um consumidor cada vez mais sofisticado, verifica-se 
um crescimento contínuo da procura por alimentos gourmet e artesanais 
à medida que os consumidores se tornam mais afluentes, interessados e 
informados sobre o que estão a comer. Essas tendências combinam-se 
resultando numa crescente procura de experiências alimentares únicas e 
novas, bem como de sabores exóticos ou genuínos. 

Embora os alimentos gourmet e artesanais possam ser difíceis de definir, 
eles são geralmente produzidos em pequena escala, de acordo com um 
processo específico, ou com pouca frequência, com canais de distribuição 
limitados, e a qualidade percebida do produto é muitas vezes vinculada à 
impressão ou reputação do produtor. Os produtos, muitas vezes, também 
envolvem combinações de sabor exótico, e incluem queijo, carnes cozidas 
e curadas, chocolate e confeções, frutas e nozes secas, óleo e vinagre, etc. 

Os alimentos produzidos de acordo com as necessidades dietéticas 
especiais também têm vindo a crescer significativamente. O crescimento 
das alergias alimentares e uma maior consciencialização sobre 
necessidades alimentares especiais levaram a uma crescente presença de 
produtos de intolerância alimentar nas prateleiras das lojas. De acordo 
com a Euromonitor International, o mercado de intolerância alimentar na 
América do Norte foi de US $ 3,6 bilhões em 2010, ou US $ 167,6 milhões no 
mercado canadiano e US $ 3,4 bilhões no mercado americano. No Canadá, 
os produtos de intolerância alimentar cresceram 4% em 2010, enquanto o 
mercado americano viu as vendas crescerem a metade da taxa canadiana 
(2%). De acordo com o Value Chain Management Center, a Health Canada 
estimou que as alergias alimentares afetam até 6% das crianças pequenas e 
3-4% dos adultos. Acredita-se que os alimentos "livres de" possam atingir 
pelo menos 5% do mercado geral de alimentos do Canadá. 

 

[ 
A PROCURA DE PRODUTOS 
SAUDÁVEIS, GOURMET, 
BIOLÓGICOS E ARTESANAIS TEM 
VINDO A CRESCER DE FORMA 
SUSTENTADA. 
A QUALIDADE PERCEBIDA DO 
PRODUTO É MUITAS VEZES 
VINCULADA À IMPRESSÃO OU 
REPUTAÇÃO DO PRODUTOR. 
O MERCADO DOS ALIMENTOS 
PRODUZIDOS DE ACORDO COM 
AS NECESSIDADES DIETÉTICAS 
ESPECIAIS TAMBÉM TEM 
CRESCIDO. 
AS PREFERÊNCIAS DOS 
CONSUMIDORES QUE PODEM 
INFLUENCIAR O 
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS E A ACEITAÇÃO DO 
PRODUTO: MUDANÇA DE 
DADOS DEMOGRÁFICOS, 
CONVENIÊNCIA, MAIOR 
PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL E 
DESEJO DE OBTER MAIS 
INFORMAÇÕES SOBRE OS 
ALIMENTOS A CONSUMIR. 

] 
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No Canadá, também foram tomadas medidas para apoiar e regular o mercado de intolerância 
alimentar, com requisitos de rotulagem aprimorados para alérgenos, incluindo fontes de glúten e 
sulfitos adicionados, que entraram em vigor em fevereiro de 2011. Mais informações sobre esses 
requisitos de rotulagem podem ser encontradas no site da Health Canada, bem como o Relatório do 
consumidor: Alterações regulamentares propostas para rotulagem de alergias alimentares no 
Canadá, no site do Serviço de Comércio Agroalimentar. 

No Canadá, os alimentos sem glúten são considerados líderes de mercado na categoria "livre de". A 
Canadian Celiac Association estima que um em cada 133 canadenses é afetado pela doença. No 
entanto, não são apenas pacientes com doença celíaca que estão a comprar produtos sem glúten, 
mas também um número crescente de consumidores que afirmam sentir melhor quando numa dieta 
sem glúten. 

No Canadá, as quintas biológicas certificadas representam cerca de 1,7% de todas as quintas, com 
mais de 1.200 processadores e manipuladores de alimentos biológicos certificados. Os padrões 
biológicos do Canadá são atualizados pelo Comitê de Agricultura Biológica e mantidos pelo Conselho 
de Normas Gerais do Canadá. A Agência Canadiana de Inspeção de Alimentos (ACIA) regula os 
produtos biológicos, dando credenciamento aos organismos de certificação que, em seguida, 
certificam os produtos como biológicos, e atualmente existem 21 organismos de certificação no 
Canadá e 43 localizados fora do Canadá, cobrindo mais de 70 países. Para exibir o logotipo biológico, 
que é voluntário, os produtos devem ser fabricados com 95% ou mais ingredientes biológicos. 

O Canadá produz uma ampla gama de alimentos funcionais e produtos de saúde natural que se 
classificam entre os melhores do mundo em termos de qualidade, nutrição, sabor e pesquisa 
científica. Esses produtos abrangem toda a gama desde a adição de ervas a produtos alimentares, a 
secagem e concentração de ervas no formato de cápsulas. 

Mais de 750 empresas canadianas são especializadas em alimentos funcionais e produtos de saúde 
natural, obtendo mais de US $ 11 mil milhões em receitas em 2011. O tamanho exato do mercado é 
difícil de avaliar, dada a disponibilidade de dados atuais.  

•Impacto ambiental
•Redução de desperdícios

Sustentabilidade

•Certificação
•Cumprimento de regulamentações
•Licenciamento

Padrões de Segurança

•Segurança alimentar
•Testes

Rastreabilidade
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Em suma, os consumidores procuram alimentos que sejam rápidos ou prontos para consumo 
imediato, mas também frescos e nutritivos, como saladas embalados e frutas e vegetais preparados 
para consumo diário, bem como alimentos que podem substituir certas refeições, como barras de 
cereais. 

 

 

Tendências nos Canais de Distribuição 

A maioria dos consumidores de alimentos especiais compra nos supermercados. Estima que os 
canais de retalho representam 80% das vendas de alimentos especiais, 
com os serviços de restauração a representar os 20% restantes. No 
entanto, apesar do crescimento na indústria de alimentos especiais, não 
são os supermercados que mais beneficiam desse crescimento. Na 
verdade, a quota dos supermercados na indústria está a diminuir, e são 
as lojas de alimentos naturais e especialidade que impulsionam o 
crescimento das vendas no mercado. Esta tendência também pode 
beneficiar pequenos produtores e exportadores, pois esses formatos 
de lojas são mais fáceis de entrar do que as grandes cadeias de 
supermercados. 

De acordo com a Value Chain Management Center as lojas de alimentos 
naturais e os mercados de agricultores estão a tornar-se formatos de 
retalho cada vez mais populares entre os consumidores, e é o 
segmento de população mais jovem e os consumidores com 
rendimentos mais elevados, que são os mais propensos a visitar essa 
tipologia de pontos de venda. No entanto, há também o impacto dos 
consumidores conscientes dos custos que estão a alterar os hábitos de 
compras e afastar-se cada vez mais dos supermercados para lojas mais 
orientadas para o valor, como supercentros e clubes de armazém.  

Verifica-se também que os consumidores estão a mudar para alimentos 
mais frescos, pois eles oferecem melhor sabor, saúde e nutrição. A 
Agriculture and Agri-Food Canada informa que os canadianos 
adicionaram 10,9% de vegetais nas suas dietas alimentares. 

As vendas de alimentos congelados a retalho também cresceram 2,2%, o que equivale a um total de 
$ 5 mil milhões de CAD. As refeições congeladas para uso no micro-ondas e que oferecem cozedura a 
vapor tornaram-se populares. 

No que diz respeito aos alimentos biológicos no Canadá, a maioria das vendas ainda ocorre através 
de supermercados e hipermercados.  
No que diz respeito aos alimentos que cumprem as especificações dietéticas religiosas, enquanto a 
verificação Halal pode variar entre retalhistas tradicionais e étnicos, a presença de carne halal e 
outros produtos vem crescendo no mercado retalhista. A carne Halal fresca já está disponível em 
mais de 8 mil pontos de venda no Canadá. Nas lojas Halal, cerca de 6.700 são lojas de retalho, 
enquanto 700 são lojas étnicas (Halal) e aproximadamente 960 são restaurantes Halal ou take-away. 

[ 
LOJAS DE ALIMENTOS NATURAIS 
E ESPECIALIDADE QUE 
IMPULSIONAM O CRESCIMENTO 
DAS VENDAS NO MERCADO. 
ESTA TENDÊNCIA TAMBÉM PODE 
BENEFICIAR PEQUENOS 
PRODUTORES E 
EXPORTADORES, POIS ESSES 
FORMATOS DE LOJAS SÃO MAIS 
FÁCEIS DE ENTRAR DO QUE AS 
GRANDES CADEIAS DE 
SUPERMERCADOS. 

] 
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Como já referido, o mercado canadiano caracteriza-se por uma elevada dispersão e baixa densidade, 
verificando-se um forte concentração no Ontário e Quebec, regiões que representam mais de 
metade do total do mercado do país. Em segundo lugar, destacam-se ainda Alberta e British 
Columbia. 

 

Vendas a Retalho por província e território 
 Abril, 2016 Abril, 2017 April 2016 to April 2017 

  millions of dollars millions of dollars % change 

Canada 45,473 48,639 7.0 

Newfoundland and Labrador 752 763 1.5 

Prince Edward Island 185 203 9.6 

Nova Scotia 1,215 1,276 5.0 

New Brunswick 1,005 1,063 5.8 

Quebec 9,748 10,409 6.8 

Ontario 16,553 17,931 8.3 

Manitoba 1,584 1,674 5.7 

Saskatchewan 1,591 1,649 3.7 

Alberta 6,295 6,67 6.0 

British Columbia 6,385 6,836 7.1 

Yukon 62 64 2.6 

Northwest Territories 61 64 5.0 

Nunavut 36 37 3.1 

Fonte: Statistics Canada (2017) 

 

Ao nível dos preços verificou-se também uma maior procura de compras com desconto: os preços 
mais elevados dos alimentos devido à desvalorização do CAD, fizeram com que os consumidores 
mudassem para marcas mais baratas e para produtos mais baratas. Assim, verifica-se que um 
número crescente de compradores canadianos procura o folheto da loja para verificar as promoções 
com preços mais baixos e pesquisa na internet por produtos mais baratos. Essa tendência deverá 
crescer até 2017. Apesar disso, a maioria dos consumidores não sacrificará a qualidade pelo preço. 

Paralelamente, as marcas do distribuidor ganharam protagonismo. Tradicionalmente, o rótulo do 
distribuidor tinha sido visto como de menor qualidade, mas esse estigma desapareceu no Canadá. 
Hoje, a Nielsen constatou que 73% dos compradores veem as marcas do distribuidor com uma boa 
proposta de valor face às marcas de mercado. Nos últimos anos, a penetração das marcas próprias 
foi de até 18%, de 16,5% em 2014 e representando US $ 12,5 bilhões em vendas de alimentos. 
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Súmula do Contexto Global 

De acordo com a análise desenvolvida, podemos estabelecer a seguinte síntese: 

 

 

Principais desafios do mercado canadiano 

 
  

Oportunidades: Tecnologias Emergentes

Biotecnologia Nanontecnologia Embalagem

Oportunidades: Ingredientes Inovadores

Melhoria dos valores 
nutricionais Aditivos alimentares Susbstituição de 

ingredientes
Ingredientes de valor 

acrescentado

Tendências: Pressão do Mercado

Sustentabilidade Padrões de segurança Rastreabilidade e gestão de dados

Tendências: Preferências do Consumidor

Mudança demográfica Conveniência Preocupações 
ambientais

Procura de mais 
informação sobre 

alimentos

Custos de contexto
•Os custos de fazer negócios no 

Canadá são bastante elevados.
•Os retalhistas e distribuidores 

podem cobrar altas taxas de  
colocação de novos produtos.
População muito dispersa, o q 
eleva os custos de transporte

População étnica
•O Canadá tem uma elevada 

população étnica, com preferências 
dietéticas específicas. [As três 
maiores cidades são mais de 1/3 dos 
novos canadianos].

Distribuição
•Os distribuidores estão 

interessados na extensão da 
categoria, não na canibalização. Os 
produtos que entram no mercado 
devem ser inovadores; Não 
duplicativos.
As marcas próprias continuam a 
crescer em muitas categorias;, 
tirando espaço de prateleiras às 
marcas importadas.
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C. 

Estratégia de 
Marketing e 

Internacio-
nalização 
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C. Estratégia de Marketing e 
Internacionalização 
Para guiar o leitor, foi desenvolvido o seguinte esquema que estrutura o enquadramento das 
principais decisões de internacionalização e de marketing no mercado canadiano, organizadas em 3 
etapas principais: 

• Decisões de internacionalização; 

• Decisões estratégicas de marketing; 

• Decisões operacionais de marketing. 

 

 

 

 

  

Decisões Operacionais de 
Marketing

Decisões Estratégicas de 
Marketing

Decisões de 
Internacionalização

Estratégia de 
Entrada

Segmentos-alvo

Posicionamento

Canais de 
Distribuição Produto Comunicação



 
 

 26 

#1. Planeamento 

O primeiro passo consiste em entender como aceder ao mercado canadiano, bem como estar atento 
a quaisquer potenciais barreiras que possam existir. Os mecanismos que um exportador usa para 
vender alimentos de especialidade na Europa podem ser completamente inadequados para o 
mercado canadiano.  

Fazer uma investigação minimamente aprofundada será essencial para a compreensão deste 
competitivo mercado e é fortemente aconselhado que os exportadores principiantes consultem 
fontes nacionais, regionais e internacionais apropriadas para desenvolver adequadamente o 
processo de exportação. 

Como se viu também, o mercado da distribuição alimentar está cada vez mais competitivo, 
concentrado e com margens cada vez mais esmagadas. Por um lado, os generalistas têm ganho 
quota de mercado aos distribuidores mais especializados, e, por outro, têm surgido novos players no 
comércio por grosso. 

No retalho, também têm surgido novos modelos estabelecimento e as vendas online têm ganho 
quota de mercado. A pressão pelo preço e qualidade tem aumentado. 

Em concreto existem aspetos bastante sensíveis a ter em consideração quando se trata de produtos 
de especialidade. Como se viu, os consumidores estão muito concentrados nas questões de saúde e 
de impacto social e ambiental dos produtos, valorizando produtos biológicos, certificados e naturais. 
Contudo, há uma desconfiança forte em relação à indústria alimentar. Porém, paralelamente há uma 
tendência para confiar nos distribuidores e na sua capacidade de fazer as melhores escolhas para os 
consumidores, defendendo, na perceção destes últimos, os seus interessantes perante a indústria. 

Neste contexto, será importante que considere os seguintes pontos no planeamento da entrada no 
mercado: 

 

Procuramos dar resposta a estas questões essenciais nas seções seguintes. 

Quais os canais de distribuição que acrescentam valor ao nosso 
produto?

Qual a opção em termos de marca: exclusividade ou não; apostar em 
oferecer marca própria ou não?

Qual a linha de produtos para entrar no mercado?

Quais as parcerias a desenvolver?

Qual o posicionamento e os segmentos alvo mais adequados?
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#2. Estratégia de Entrada 

Podem essencialmente considerar-se três formas de entrar no mercado: 

• Exportação direta; 

• Exportação indireta; 

• Investimento direto ou parcerias/ alianças. 

 

Exportações Diretas 

Fazer marketing próprio e vender diretamente ao cliente. 

Apresenta vantagens porque pode:  

• Dar um retorno maior do investimento do que vender através de um agente ou distribuidor;  

• Permite que estabelecer preços mais baixos e seja mais competitivo;  

• Possibilita um contato mais próximo com os clientes.  

As empresas alimentares da Seleção TAP podem vender os seus produtos diretamente aos 
consumidores finais no Canadá, como hospitais, escolas ou empresas. Neste cenário, o fabricante é 
responsável pelo transporte, pelas cobranças e pela manutenção do produto. 

No entanto, existem desvantagens para a exportação direta, uma vez que é necessário ter os 
serviços que um intermediário local proporciona, o que significa que será necessário investir mais 
dinheiro e tempo para familiarização com o mercado e os clientes. Tal familiaridade é 
frequentemente importante quando se faz negócios internacionais. 

 

 

Vantagens
•Maior ROI
•Mais autonomia e competitividade
•Contacto próximo com clientes

Desvantagens
•Custos com serviço
•Custos com conhecimento e 

reconhecimento
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Exportações Indiretas 

Neste caso o marketing e a venda são feitos a um intermediário, como um distribuidor local. O 
distribuidor canadiano é uma empresa comercial que compra bens de um exportador (a um preço 
por atacado) e revende-o com uma margem de lucro. O distribuidor geralmente fornece apoio e 
serviço ao produto, aliviando assim o fabricante dessas responsabilidades. O distribuidor geralmente 
assume um inventário de produtos e também mantém instalações adequadas e pessoal para 
assegurar as operações. Os distribuidores geralmente lidam com uma gama de produtos não 
conflituantes, mas complementares. No entanto, os consumidores finais geralmente não compram 
diretamente a um distribuidor, mas sim aos retalhistas. 

Uma empresa alimentar do projeto TAP também pode vender diretamente aos retalhistas no 
Canadá, embora em tais transações, a linha de produtos é geralmente limitada. Este método baseia-
se principalmente em representantes de vendas que contactam diretamente com retalhistas, 
embora também se possam obter bons resultados através de catálogos, brochuras ou outras 
publicações. A abordagem de correio direto tem o benefício de eliminar comissões, reduzir despesas 
de viagem e atingir um público mais amplo. 

Outra opção consiste em selecionar um agente ou representante local que não compre diretamente 
os bens. O representante usa a literatura de produtos da empresa e amostras para apresentar o 
produto aos potenciais compradores. Um representante normalmente lida com muitas linhas 
complementares que não conflituam. O representante de vendas geralmente trabalha com base 
numa comissão, não assume nenhum risco ou responsabilidade, e está sob contrato por um período 
de tempo definido (renovável por acordo mútuo).  

Por outro lado, um "agente" significa um representante que normalmente tem autoridade, talvez 
até uma procuração, para assumir compromissos em nome da empresa representada (é importante 
que qualquer contrato indique se o representante ou agente tem ou não tem autoridade legal para 
obrigar a empresa). Para muitos novos exportadores, um intermediário pode ser a melhor forma de 
entrar num mercado. 

As empresas que desejam usar contratos de franchising e acordos de agência precisam garantir que 
os acordos a colocar em prática estão em conformidade com a legislação local. Potenciais 
exportadores também devem ter em consideração que pode haver leis federais e estaduais que 
regulam tais acordos. Por exemplo, o franchising exige o cumprimento de uma vasta gama de 
regulamentos, que regem a divulgação da pré-venda e as leis estaduais que regem o registo de 
franquias e a relação entre a franquia e os franqueados. 

 

Vantagens
•Menor risco
•Proximidade ao mercado
•Know how e experiência do 

agente/ representante
•Possibilidade de franchising

Desvantagens
•Menor margem
•Menor autonomia
•Menor contacto com 

clientes
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Investimento Direto ou Parcerias/ Alianças 

Uma terceira opção consiste numa parceria no país ou no estrangeiro ou, alternativamente, 
estabelecer uma presença comercial no mercado-alvo estrangeiro (IDE). 

Uma parceria bem estruturada pode beneficiar ambas as partes das seguintes formas:  

• Se o parceiro complementar as capacidades da empresa e fornecer os conhecimentos, 
insights e contatos que podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso; 

• Cada empresa se concentra no que faz e sabe melhor; 

• Ambos os parceiros partilham o risco. 

Numa parceria, também é importante reunir ideias e recursos para ajudar a manter o ritmo de 
mudança, bem como abordar vários mercados simultaneamente. O parceiro pode fornecer 
tecnologia, capital ou acesso ao mercado que a nossa empresa pode não ser capaz de conseguir. 
Alianças estratégicas também podem ser muito rentáveis. Uma das formas mais ágeis de exportação 
passa por formar uma aliança com uma empresa que tem um produto ou serviço que complementa a 
sua própria oferta.  

Alternativamente, estabelecer uma presença comercial ou centro de produção no mercado externo 
através de uma subsidiária da sua empresa também pode ser uma opção viável para alguns 
produtores. O principal obstáculo a esta abordagem é a quantidade considerável de capital que 
poderia ser inicialmente necessária e, por conseguinte, esta abordagem pode não ser adequada aos 
produtores mais pequenos e menos dotados. No entanto, sendo esta abordagem viável, estabelecer 
uma presença comercial no Canadá pode gerar benefícios consideráveis, pois elimina custos e 
incertezas associadas com o transporte.  

Alguns produtores podem preferir não estabelecer um centro de produção no exterior e, nesse caso, 
pode-se considerar a criação de uma agência de comercialização ou a celebração de um acordo de 
licenciamento com um produtor local para fabricar seu produto. Uma vez que o exportador tem um 
compromisso com o mercado e antecipa atividade comercial considerável no Canadá, um escritório 
de marketing pode atuar como o importador do produto da empresa-mãe e é o principal motor do 
desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com vendas. 

 

Vantagens
•Aposta estruturada e mais 

aprofundada
•Complementaridade de 

capacidades
•Especialização e enfoque 

estratégico
•Partilha do risco

Desvantagens
•Opção mais exigente
•Maior investimento
•Dificuldade em encontrar parceiro 

ou estruturar operação
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#3. Escolha do parceiro 

Recomenda-se que os novos exportadores para o mercado canadiano considerem a possibilidade 
de recorrer a um agente ou estabelecer uma relação comercial com um distribuidor / importador 
para entrar no mercado canadiano.  

Alguns retalhistas e até mesmo distribuidores preferem empresas que recorrem a um agente local 
que criará uma rede de distribuição. Como o mercado é reduzido, as empresas de produtos 
alimentares são instadas a avaliar em profundidade os seus potenciais parceiros de negócios 
canadianos bem antes de estabelecer um acordo contratual. Fatores como a experiência de 
trabalho, a estabilidade financeira da empresa, a familiaridade com o produto, a força de vendas, o 
compromisso da equipa executiva e outras considerações devem ser tidas em conta antes de um 
acordo com um agente canadiano e/ou entrar em futuras transações comerciais. Os exportadores 
devem ser muito claros nos seus objetivos e na comunicação para evitar confusão entre ambas as 
partes. 

A listagem destes potenciais parceiros está disponível em 
https://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx. 

A maioria dos distribuidores e importadores importará e tomará posse física do produto. O produto 
provavelmente será armazenado em armazém e depois vendido para várias unidades. Embora o 
produto possa ser adicionado ao catálogo de produtos do distribuidor, a empresas exportadora 
pode ser responsável por abrir novas contas nas lojas se o produto não for solicitado pelos 
consumidores finais ou pelas lojas. 

Os agentes, por outro lado, geralmente não tomam posse física dos bens, mas atuam com base na 
sua força de vendas realçando as características únicas do produto a potenciais compradores e 
possivelmente estabelecendo uma rede de vários distribuidores. Normalmente, cobram uma 
percentagem da receita de vendas do produto, variando de 3% a 10%. As percentagens são 
influenciadas por vários fatores: o tipo de linha de produtos, o volume de vendas esperado, serviços 
especiais adicionais, como planeamento de promoções ou recolha de dados. No início, um corretor 
pode solicitar uma taxa de retenção mensal até que as vendas mensais estejam consolidadas, pois 
devem ser pioneiras nos novos produtos. Uma vez que um volume de vendas combinado é 
alcançado, o agente mudará para uma percentagem de vendas conforme combinado anteriormente.  

Pode ainda haver uma taxa de inclusão de novos produtos, a menos que o revendedor veja o 
produto como um item "must have". Essa taxa variará e será determinada pela singularidade do 
produto, a procura, juntamente com as despesas publicitárias e promocionais necessárias para lançar 
o produto no mercado. 

Para as empresas que optam por vender diretamente no mercado de retalho ou de serviços 
alimentares, sugere-se uma avaliação profunda acerca das implicações das decisões a tomar. Por 
exemplo, vender a mesma marca numa cadeia de desconto pode desencorajar vendas futuras em 
lojas de gourmet ou especializadas. As grandes cadeias de distribuição exigirão provavelmente 
grandes quantidades dos exportadores, o que pode representar um grande desafio para pequenas 
empresas. 
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#4. Segmentos-alvo, Posicionamento e Objetivos 
 
Segmentos Alvo 

Obviamente que um mercado que está sempre presente numa estratégia de entrada noutros países 
é o mercado da saudade. Apesar de se tratar de um mercado bastante explorado pelas marcas 
portuguesas, ele não deixa de ser interessante, não só porque está concentrado em zonas 
geográficas específicas, como permite uma abordagem de marketing mais familiar às empresas do 
projeto TAP. 

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que no Canadá existem vários segmentos que 
influenciam o mercado de consumo. Destes destacam-se os millennials – mais jovens e preocupados 
com as questões de saúde e segurança a par da valorização do impacto social e ambiental; e os baby 
boomers – com idade mais avançada e mais preocupados com os aspetos nutricionais e com os seus 
impactos na sua saúde. 

Como diz a expressão «não podemos agradar a gregos e a troianos» provavelmente a empresa que 
entra no mercado não poderá apresentar atributos de posicionamento que agradem todo o 
mercado. Eles são diferentes em diversos aspetos: produtos preferenciais, na comunicação, nos 
canais de distribuição, etc. Neste sentido, será importante tomar a decisão de qual ou quais os 
segmentos a atingir. 

No que respeita aos produtos, verifica-se um forte impulso nas vendas de produtos de 
especialidade, impulsionados pelas tendências de consumo de produtos alimentares saudáveis, 
sem alergénicos e únicos, além do aumento das populações etnicamente diversas, o mercado de 
consumo canadiano oferece uma ampla gama de potenciais oportunidades para a indústria de 
alimentos de especialidade. Estima-se que o mercado de alimentos étnicos cresça a uma taxa anual 
de cerca de 5%. 

A indústria de alimentos de especialidade no Canadá cresceu a uma taxa mais rápida do que o 
retalho global em 2009, com vendas das lojas especializadas a aumentar 35% de 2004 para 2009. Em 
2010, ocorreram mais de 1.500 novos lançamentos de produtos alimentares especiais. O mercado 
Halal representa cerca de 5% do comércio agroalimentar total, e as estimativas indicam que os 
produtos da Halal possam crescer para representar 20% do comércio mundial de alimentos. 

O mercado norte-americano de alimentos Kosher cresceu 15% em relação ao ano anterior nos últimos 
10 anos, com cerca de US $ 200 bilhões em produtos alimentares certificados Kosher vendidos 
anualmente e uma base de consumidores ativos de 15 milhões. 

De acordo com a Euromonitor International, o mercado de intolerância alimentar na América do 
Norte foi de US $ 3,6 bilhões em 2010, alimentado por produtos sem glúten e sem lactose. 

É difícil determinar o tamanho real do mercado de alimentos especiais no Canadá, por um lado 
porque a estatística nacional define alimentos especiais de acordo com o tipo de retalhista que 
vende o alimento. Por outro lado, na indústria de serviços alimentares, a definição de alimentos de 
especialidades é bastante aberta. Dentro do serviço de alimentação, os produtos alimentares 
especializados podem ser definidos com base numa variedade de características, como origem 
geográfica, qualidade do produto, uma espécie ou variedade e métodos de produção. 
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De acordo com a agência de estatística do Canadá, os retalhistas "especializados" incluem lojas de 
queijos, vinhos, étnicas e frutas e vegetais, assim, qualquer tipo de produto que seja "especializado" 
na natureza. Segundo a definição da Statistics Canada, as vendas no retalho de lojas especializadas 
foram de US $ 4,5 milhões em 2009; um aumento de 35% em relação às vendas de 2004. A 
participação nas vendas no retalho de lojas especializadas também vem crescendo em relação às 
vendas no retalho globais no Canadá: passando de uma parcela de 4,07% em 2004 para 4,49% em 
2009. 

As vendas a retalho anuais totais de produtos biológicos certificados no Canadá são de 
aproximadamente US $ 3,5 mil milhões, com cerca de 46% nos supermercados convencionais. Além 
disso, as frutas e vegetais frescos representam 39% de todas as vendas domésticas de alimentos e 
bebidas biológicas. 

Além disso, as questões de saúde e da procura de produtos de especialidade e étnicos têm levado à 
crescente valorização e reconhecimento das seguintes cozinhas: 

 

Um argumento importante de venda é ser biológico ou natural. Mas também é essencial realçar que 
os alimentos são de origem local e preferencialmente sem glúten. 

 

 

Posicionamento/ Proposta de valor 

Dado que o Canadá representa um mercado com baixa densidade populacional verificam-se fortes 
variações regionais na maioria dos padrões de preferências socioeconómicas, de saúde, culturais e 
de consumo. 

O país segue tendências semelhantes a outras nações industrializadas, com base num conceito de 
cidadania urbana que é mais rica do que as gerações anteriores. O Canadá é um player importante no 
comércio internacional, verificando-se que o mercado dentro do próprio país é extremamente 
diversificado e com oportunidades interessantes. Os imigrantes de todo o mundo estão a contribuir 
para construir uma população multicultural ao aportarem as suas preferências alimentares e de 
bebidas, bem como sua experiência na preparação de alimentos. 

1. Mediterrânea

2. Latina

3. Grega

4. Espanhola

5. Tailandesa
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Neste contexto, será importante ter em consideração que a estratégia de marketing deve apostar no 
desenvolvimento de um forte reconhecimento da marca e no aprimoramento da consciencialização 
e compreensão de atributos-chave dos produtos das empresas do projeto TAP. 

A estratégia de marketing também deve inclui uma perspetiva mais direta e abrangente ao 
consumidor final e cadeia de distribuição no sentido de alavancar os atributos funcionais e 
emocionais dos produtos TAP. A componente do consumidor deverá ser executada com recurso a 
vários canais, incluindo distribuidores, retalhistas e serviço alimentar, da comunicação mainstream e 
redes sociais, influenciadores de opinião na área da saúde e outros stakeholders.  

 

Como se viu, a transparência e honestidade são aspetos essenciais a ter em consideração ao 
procurar-se implantar uma marca no Canadá (e em qualquer lugar do mundo). Para tal é essencial 
definir-se um posicionamento muito claro e a que segmento ou segmentos se dirige. 

Aqueles atributos que são essenciais para ajudar a ultrapassar algumas das barreiras identificadas, 
nomeadamente o clima de desconfiança face aos produtores alimentares e a valorização dos 
produtos locais (tendência locavore). 

A par destes atributos, a novidade e inovação são aspetos muito valorizados pelo ‘novo’ consumidor 
americano, que gosta de experimentar e experienciar sensações gastronómicas e étnicas. Neste 
contexto de cultura alimentar, é essencial não perder de vista as principais tendências nas 
preferências tanto dos consumidores como dos distribuidores: os atributos relacionados com a 
alimentação mediterrânea e latina. 

• Comunicar	os	benefícios	e	
vantagens	dos	produtos	TAP

• Concentrar	os	esforços	de	
marketing	num	aumento	no	
compromisso	do	consumidor	
com	os	produtos	TAP

• Apostar	na	diferenciação	dos	
produtos	e	na	geração	de	
valor	mensurável.

• Estabelecer	e	fortalecer	a	
marca	e	a	reputação	dos	
produtos	TAP	e	vice-versa.

Marca	e	reputação Risco	e	recompensa

• Identificar,	reavaliar	e	
confirmar	segmentos	e	
mercados-alvo.

• Alcançar	e	manter	um	
compromisso	sustentado	
com	clientes	finais	(alvo).

• Facilitar	o	crescimento	
estratégico	e	consistente	
para	obtenção	do	retorno	de	
investimento

• Mensagens	adaptadas	a	uma	
diversidade	de	stakeholders
para	fomentar	o	
conhecimento	das	vantagens	
e	enquadramento	dos	
produtos	TAP

• Promover	a	formação	das	
pessoas	(agentes,	
intermediários,	etc.)

• Participar	em	associações	
locais

• Promover	a	comunicação	dos	
atributos	TAP	através	dos	
meios	de	comunicação	
social,	eventos	e	redes	
sociais

Clientes	e	parceiros

Promoção	da	inovação

Implantar	a	marca	e	as	associações	únicas	aos	produtos	TAP

Promoção	das	relações	com	parceiros	e	outros	stakeholders
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Objetivos Estratégicos 

Após a clara definição dos atributos de posicionamento, a questão seguinte consiste na sua 
operacionalização, isto é, como materializar em decisões de mercado, práticas e efetivas. Estes 
aspetos serão desenvolvidos nas seções seguintes. 

A seguir são apresentados objetivos genéricos, estratégia e táticas para os atingir, tendo em 
consideração que deverão ser adequados e alinhados com os próprios objetivos de cada uma das 
empresas TAP interessadas em trabalhar o mercado canadiano, seja de forma isolada ou em parceria 
com outras. 

 

Vejamos em detalhe as várias estratégias e táticas a seguir para cada um dos objetivos. 

 

Objetivo 1. Promover o reconhecimento da qualidade, segurança e valor premium dos 
produtos TAP em mercados prioritários 

Estratégia 1.1 | Desenvolvimento contínuo de um posicionamento diferenciado da marca 
alavancando as características únicas de qualidade, segurança e valor premium 

Táticas 

• Desenvolvimento de guia/kit para distribuidores e retalhistas para apoio na promoção em 
mercados de prioritários 

• Desenvolvimento de uma aplicação com recursos de marketing para promoção por parte 
dos parceiros 

• Pesquisa do consumidor para determinar o posicionamento da marca mais eficaz 

• Desenvolvimento de um conjunto de caixa de ferramentas de recursos de mensagens-
chave direcionadas ao consumidor e criativas para alavancar atributos de qualidade e 

•Promover o reconhecimento da qualidade, segurança e valor premium dos produtos TAP em 
mercados prioritários

Objetivo 1

•Apostar em mercados prioritários para gerar valor incremental nos produtos

Objetivo 2

•Alinhamento dos stakeholders para promover soluções colaborativas e sustentáveis em 
torno dos produtos TAP

Objetivo 3
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segurança e também dos contributos para uma dieta saudável 

• Criação de um manual de normas gráficas para uniformizar a abordagem junto dos 
consumidores ao longo dos diversos canais de distribuição 

• Adaptar a mensagem aos mercados-alvo (por exemplo: millenials, população étnica, etc.) 

 

Estratégia 1.2 | Maximização do uso dos meios de comunicação social, eventos comerciais e 
seminários, missões comerciais e recursos técnicos 

Táticas 

• Participação nas principais feiras da especialidade do Canadá 

• Preparar um kit de imprensa 

• Colaborar com os meios de comunicação social para difundir a história e os atributos dos 
produtos TAP junto do consumidor final 

• Recorrer a ações de comunicação estratégica, não só através das relações com os meios de 
comunicação social, como também através da participação e patrocínio de eventos e 
seminários e envolvimento das redes sociais 

• Desenvolvimento contínuo de todos os domínios baseados na Web para apoiar iniciativas 
de marketing e comunicação 

• Desenvolver uma base de dados de consumidores baseada na recolha contínua através de 
concursos ou outras promoções 

• Criação de um boletim eletrónico para comunicar trimestralmente com a base de dados. 

 

 

Objetivo 2. Apostar em mercados prioritários para gerar valor incremental nos produtos  

Estratégia 2.1 | Ter em consideração o nível de desenvolvimento do mercado, apostando em 
pesquisas de mercado e inteligência para identificar oportunidades para maximizar o valor dos 
produtos 

Táticas 

• Desenvolver estudos de mercado específicos para fornecer insights aos parceiros e 
distribuidores para apoiar decisões de gestão e investimento 

• Adquirir dados de mercado em segmentos ou produtos-chave para identificar 
oportunidades de produtos que permitam aumentar a perceção de valor 
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• Desenvolver e promover conceitos de produtos inovadores, especialmente aqueles que 
sigam as tendências de mercado (natural/saudável, mediterrânico, fácil de consumir, etc.) 

• Incrementar a lealdade e a confiança nos produtos, especialmente através da 
monitorização contínua da confiança do consumidor e impacto nos comportamentos de 
compra 

• Apostar na promoção dos produtos no ponto de venda a retalho, verificando-se que se 
trata de uma ação importante para promover o consumo no mercado canadiano (cartões 
de receitas, QR Codes, etc.) 

• Promover a difusão de informações genéricas, atraentes e relacionadas com as diversas 
variedades no ponto de venda. 

• Recorrer a embalagens de menor dimensão, mais convenientes, com tamanho de refeição 
e que facilitem a preparação 

 

 

Objetivo 3. Alinhamento dos stakeholders para promover soluções colaborativas e 
sustentáveis em torno dos produtos TAP 

Estratégia 3.1 | Melhorar as comunicações, conectividade e colaboração com os vários 
intervenientes da cadeia de distribuição 

Táticas 

• Atualizações periódicas dos vários intervenientes da cadeia de distribuição. 

• Promover reuniões provinciais ou locais 

• Publicitar visando os intervenientes da cadeia de distribuição 

• Participar e alinhar nas principais discussões sobre questões-chave de saúde e nutrição 

 

Estratégia 3.2 | Comunicação contínua para a consciencialização e apoio dos intervenientes da 
cadeia de distribuição 

Táticas 

• Criação de um website/página de rede social agregadora do produto a promover. 

• Estabelecer uma rede de embaixadores dos produtos da empresa TAP  

• Participar em associações do setor 
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Estratégia 3 | Identificar pontos de alinhamento estratégico 

Táticas 

• Colaborar com parceiros para executar iniciativas de marketing coordenadas 

• Participar em patrocínios estratégicos e oportunidades de networking com opinion makers 
de profissionais de saúde, decisores políticos. 
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#5. Canais de Distribuição 

No mercado canadiano existe um conjunto de tendências que são essenciais para a tomada de 
decisão relativamente aos canais de distribuição. Verifica-se um crescimento das lojas de 
especialidade, dos supermercados naturais e da venda direta. 

 

Fonte: Canadian Grocer Who’s Who (2017) 

 

Em qualquer um deles, verifica-se uma tendência para privilegiarem 
produtos biológicos, naturais e saudáveis. Cada vez mais estão a 
orientar-se para o segmento dos millennials. Noutro sentido, estes 
canais pretendem reforçar as suas linhas de marca própria. 

Ao nível dos canais de distribuição o planeamento deverá ser muito 
cuidado e partir da proposta de valor/ posicionamento. Na planificação 
deverá ser equacionada a decisão relativa ao comércio por grosso, 
sendo essencial verificar a capacidade de produção e entrega devido 
aos elevados volumes. Trata-se de operadores concentrados no 
mercado de massas e realça-se que os grossistas mais especializados 
têm vindo a perder quota. A optar-se por entrar através de grossistas, é 
essencial estruturar muito bem a proposta, oferecendo quick wins que 
reforcem a posição negocial e permitam ganhar o interesse destes 
grandes players. 

No nosso entender, para a maioria dos produtores, a entrada nas cadeias de retalho existentes é 
uma opção bastante interessante, sobretudo nas cadeias especializadas em produtos naturais, 
gourmet ou especialidades. Sejam eles online ou offline. 

As grandes ameaças que se colocam são a crescente preferência dos retalhistas para a marca própria 
e o privilégio pela exclusividade dos produtos. Uma forma de minorar estas ameaças será pela 

[ 
NO MERCADO CANADIANO 
EXISTE UM CONJUNTO DE 
TENDÊNCIAS QUE SÃO 
ESSENCIAIS PARA A TOMADA DE 
DECISÃO RELATIVAMENTE AOS 
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO. 
VERIFICA-SE UM CRESCIMENTO 
DAS LOJAS DE ESPECIALIDADE, 
DOS SUPERMERCADOS 
NATURAIS E DA VENDA DIRETA. 

] 
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qualidade dos próprios produtos e pela sua capacidade de assegurar um nível mínimo de procura, 
melhorando a posição negocial perante essas cadeias.  

Recordando alguns dos aspetos identificados no comportamento do consumidor, para além das 
referidas preocupações com a saúde e segurança dos alimentos, a par das questões ambientais e 
sociais, as tendências revelam que: 

 

Tendência Oportunidade 

Crescimento do número de pessoas que 
partilham o momento de compras (co-
shopping) 

 

Tratam-se de áreas onde se pode estimular a 
compra por impulso, designadamente 
apostando nos snacks, packs promocionais, 
embalagens de formato menor e na comida já 
preparada. 

 Os consumidores tendem a ir menos vezes por 
semana às compras 

Redução da lealdade face aos distribuidores A oferta de produtos de especialidade, em 
regime de exclusividade junto de uma cadeia 
retalhista poderá ajudar este player a ter uma 
oferta própria, incrementando a lealdade dos 
seus consumidores. 

 

Crescente uso da internet, APP e redes sociais 
para recolher informação e partilhar 
experiências gastronómicas 

A criação de website em inglês e francês, de APP 
ou de sites nas redes sociais, a par de estratégias 
de SEO poderão ser uma base essencial para a 
divulgação da marca, para facultar informações 
adicionais ao consumidor e para perceber as 
opiniões, usos e preferências em relação aos 
produtos. 

Poderá ainda optar pela presença em grandes 
portais na internet como a Amazon para colocar 
os produtos no mercado, já que estes players 
têm vindo a ganhar quota de mercado. 

 
 
De uma forma sucinta, podem destacar-se os seguintes pontos relativamente à forma como os 
consumidores percecionam os canais de distribuição: 

• Confiança dos consumidores nos retalhistas. Apesar da redução da lealdade, os retalhistas 
continuam a ser o principal aliado no bem-estar geral dos compradores com um elevado 
grau de confiança no que concerne à venda de alimentos seguros. 
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• Preocupação com a saúde e a qualidade dos alimentos. Os consumidores procuram 
alimentos frescos e menos processados e consideram que os canais de distribuição 
desempenham um papel muito relevante a este aspeto. 

• Comida em casa. Os consumidores continuam a valorizar comer em casa como mais 
saudável do que comer em restaurantes.  

 

O sector é incrivelmente dinâmico e há uma pressão constante para adaptar os formatos para 
corresponder à evolução das preferências dos clientes. 

Nos produtos de especialidade, os canais onde este tipo de produtos apresenta maior crescimento é 
nos supermercados naturais. No foodservice, o crescimento é maior em instituições como 
universidades, hotéis, etc. 

O crescimento é mais lento nos supermercados tradicionais, em lojas de especialidade e nas lojas de 
departamento. 

No segmento dos supermercados tem também havido mudanças significativas, com os players de 
maior dimensão a apostarem decididamente em reforçar posições competitivas no mercado de 
produtos naturais. À medida que as grandes cadeias, como a Sobeys e a Loblaw (ver tabela abaixo 
apresentada), continuam a crescer, conseguem alavancar ainda mais os custos fixos de 
infraestrutura e otimizar as suas capacidades.  

 

Principais retalhistas no Canadá 

 

Fonte: Canadian Grocer Who’s Who (2017) 
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Seleção de Canal 

A maioria dos produtos alimentares é vendida através dos retalhistas tradicionais do Canadá. Os 
revendedores canadianos Loblaw Co., Ltd., The Empire Company Ltd. (empresa-mãe da Sobeys's) e 
Metro Inc., são responsáveis por 58% das vendas de retalho de alimentos no país. "The Big 3" 
posicionou-se como especialistas alimentares. Nos seus grupos também englobam cadeias de lojas 
de desconto para competir no mercado. Todas as três empresas têm sido agressivas no 
desenvolvimento das suas marcas próprias, incluindo as lojas com desconto. Tanto a Loblaw quanto 
a Sobeys fizeram aquisições estratégicas com o objetivo de ganhar maiores margens e simplesmente 
aumentar as vendas. Prevê-se que, devido à forte concorrência e um mercado caracterizado por ser 
cada vez mais frugal, os preços dos alimentos em 2017 não subam significativamente dos níveis 
atuais. Os líderes de retalho continuarão a oferecer promoções de desconto, especiais e outras 
ofertas através de programas de fidelidade de loja para atrair novos clientes e manter compradores 
leais. 

A Loblaw Company Limited é o maior retalhista de supermercado do país, distribuídos por todo o 
país, com uma quota estimada de 26% no mercado de alimentos, não incluindo as vendas de 
alimentos através da cadeia nacional de medicamentos, Shopper Drug Mart. As 24 bandeiras da 
empresa cobrem o espectro completo em tipos de lojas, e incluem: grandes Superstores vendendo 
um terço dos produtos em geral, supermercados convencionais, unidades de desconto, conveniência 
e lojas de clubes. 

A Sobeys está atrás de Loblaw com aproximadamente 22% de quota de mercado de retalho 
alimentar. No entanto, têm mais lojas do que o seu principal concorrente; 1836 em todo o país, 
incluindo as lojas de conveniência. Os números são impulsionados pela recente aquisição da Western 
Safeway pela empresa. 

A Metro Inc. representa mais de 10% do mercado, pois operam um total de 1.136 lojas de comida e 
conveniência apenas em Ontário e Quebec. Os supermercados convencionais constituem a maior 
parte do portfólio de lojas da Metro, no entanto, a empresa também opera lojas de desconto sob a 
bandeira Food Basics no Ontário e Super C no Quebec. 

Embora, Loblaw, Sobeys e Metro continuem a ser líderes de mercado, existem retalhistas regionais 
que não devem ser ignorados por um exportador. Conseguir um produto listado num dos parceiros 
regionais pode ser mais um objetivo mais alcançável para estabelecer a entrada no Canadá, em vez 
de gastar esforços para ser listado numa cadeia nacional. Por exemplo, o Grupo Alimentar 
Overwaitea no Oeste do Canadá, com 145 lojas em Alberta e Colúmbia Britânica, fez um progresso 
significativo ao colocar novas ofertas de produtos, como a introdução de 7.000 produtos alimentares 
asiáticos. Longo's, na região da Grande Toronto, de propriedade dos Longo Brothers Fruit Markets, 
expandiu-se gradualmente nos últimos anos, oferecendo uma melhor experiência de compra para 
seus clientes, equipando várias das suas 26 lojas com um restaurante de serviço completo. Alguns 
dos retalhistas étnicos a cresceram de lojas familiares e de pop para uma oferta gourmet, como o 
Nations Fresh Food Market com seis locais em Toronto, e uma loja mais está programada para abrir 
no norte de Toronto. A sua loja principal que abriu em 2014 está localizada no centro de Hamilton e 
cobre 55 mil pés quadrados, outra está programada para Toronto em 2017. 

No total, existem mais de 6.000 retalhistas independentes em todo o Canadá, que representam $ 7,5 
mil milhões de USD em vendas anuais. Embora este segmento do mercado esteja fragmentado, lojas 
especializadas, como o Cheese Boutique de Toronto e a Pusatari's, que recentemente se alinharam 
com a Saks Fifth Avenue, mantêm um conjunto de clientes leal, já que seus clientes sabem que 
podem encontrar um dos produtos alimentares de qualidade nas suas lojas gourmet. 
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As lojas de lojas de armazéns como Costco Canada e Loblaw Real Canadian Wholesale Club Stores 
imprimiram uma marca permanente no contexto de retalho Canadá. Entre os formatos club store 
Costco tem sido o mais bem-sucedido entre os retalhistas, com uma quota de 8% em 2015. Costco 
anunciou que adicionará mais sete lojas em 2017. Os dados mostram que muitos canadianos fazem 
compras regularmente na Costco dado que preferem fazer menos viagens ao supermercado, uma 
vez por semana, apesar de serem mais caros. 

A Canadian Convenience Store Association reconhece que cerca de 11 milhões de visitas são feitas 
diariamente nas 32.000 lojas de conveniência e postos de abastecimento do Canadá. O setor 
representa 3% do total de vendas de alimentos. São particularmente fortes na oferta de bebidas não 
alcoólicas, e representam até 23,5% das compras da loja. O espaço para novos produtos alimentares, 
como alguns produtos frescos, sushi, assados e lanches, está crescendo e muitas unidades de lojas 
estão a expandir as suas instalações para acomodar esses produtos. O foco continua a ser equipar as 
lojas com equipamentos, como stands de bebidas e alimentos de alta qualidade, como lanches e 
itens de confeitaria. Muito parecido com o setor de supermercados, os produtos que são percebidos 
como saudáveis, frutas como maçãs, laranjas e chips baixos em gordura estão a tornar-se facilmente 
disponíveis nesses tipos de lojas. 

As compras online de supermercado foram mais lentas em descolar no Canadá em comparação com 
outros mercados (por exemplo, EUA) e historicamente operam a nível regional em vez de nacional. 
Nos EUA, as vendas de alimentos online são estimadas em 2,5%, enquanto no Canadá é 
aproximadamente 1% da venda total de alimentos no retalho. Os principais atores regionais são: IGA, 
que é operado por Sobeys em áreas selecionadas do Quebec; Metro Glebe operado pela Metro em 
Ottawa; E Grocery Gateway, de propriedade da Longo Brothers Fruit Market, Inc., que opera em 
Toronto e subúrbios. Há operações em comunidades menores atendendo a Ilha de Vancouver na 
Colúmbia Britânica por Quality Foods e, Tele Grocer, no sul do Ontário. 

Amazon e Walmart Canadá apresentaram as suas respetivas linhas de produtos em grande parte 
embalados a seco. O jornal comercial, Grocery Business, informou que a Amazon está oferecendo 15 
mil itens de supermercado no seu menu de produtos online que inclui uma variedade de produtos 
alimentares de especialidade. Em 2014, a Walmart Canada começou a investir $ 31 milhões de CAD 
para atender a oferta da Amazon online. No ano passado, verificaram-se alguns aumentos marginais 
à medida que mais e mais alimentos frescos são oferecidos online ao mesmo preço que na loja, 
tornando-o atraente para os consumidores. E em dezembro de 2016, o Walmart apresentou entrega 
ao domicílio por um custo extra de $ 3,00 CAD. 

Em anexo são apresentadas todas as marcas de retalho no Canadá e respetivo posicionamento. 
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#6. Comunicação 

Um ponto de partida na abordagem ao mercado canadiano consiste em 
perceber que as abordagens de comunicação, sobretudo publicidade, 
não funcionam da mesma forma da europeia, onde o método de 
persuasão mais comum é o soft selling. Geralmente, a publicidade no 
espaço europeu assenta numa abordagem ao cliente de uma forma 
educada, tranquila e divertida. No Canadá, a abordagem é mais hard 
selling, procurando pressionar o consumidor para comprar. O papel do 
humor é menos relevante e é dirigido aos segmentos mais instruídos da 
população não às massas. O humor requer alguma atenção do 
consumidor, o qual não dispõe de tempo para tal. 

Na Europa, geralmente, o produto não ocupa o lugar central nas 
estratégias de comunicação, aparecendo apenas no final de uma ação 
de comunicação. No Canadá são a estrela central. 

Apesar disso, as evoluções recentes conduziram a uma moda em torno 
do storytelling enquanto que no mercado europeu ainda se concentram 
em propiciar aos consumidores uma experiência de marca. De uma 
forma geral, as mensagens publicitárias na Europa geralmente incluem 
unique selling points do produto ou serviço versus pontos emocionais. 
Por exemplo, o tom subjacente de um anúncio europeu é tipicamente: 
"estas são as calças para si, por que tem um excelente fecho”, contra o 
tom canadiano: "estas são as calças para si, porque sabemos como é 
ser uma mãe trabalhadora”. 

O papel das celebridades na comunicação é ainda mais relevante do 
que na Europa. É muitas vezes imprescindível. Por outro lado, deve 
partir-se do reconhecimento de que os americanos são geralmente 
positivos, sendo muito comum ver-se publicidade em que todos estão 
‘working together’ e, no final, todos aplaudem o resultado evidenciado 
na mensagem. 

 

De uma forma transversal a todo o globo, assiste-se a um papel cada vez mais importante da internet 
e das redes sociais. O Canadá não é uma exceção. Não apenas na venda, como referido 
anteriormente, mas também na comunicação e na publicidade. 

Neste sentido, verifica-se que os consumidores que enveredam por uma crescente reivindicação não 
apenas de questões de saúde como também ao nível das implicações sociais e ambientais, tendem a 
usar a internet e as redes sociais para se informarem acerca dos produtos e para expressarem a sua 
opinião acerca dos mesmos, como revela o gráfico seguinte: 

No quadro seguinte são apresentadas as fontes online mais frequentemente pesquisadas pelos 
canadianos para tomar decisões de compra de produtos alimentares. 

[ 
NA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
DE COMUNICAÇÃO É ESSENCIAL 
PERCEBER AS DIFERENÇAS 
CULTURAIS, UMA VEZ QUE OS 
MERCADOS NÃO FUNCIONAM 
DA MESMA MANEIRA. AS 
MENSAGENS DEVEM SER 
CENTRADAS NOS PRODUTOS E 
TRANSMITIR A ESSÊNCIA 
ATRAVÉS DE STORYTELLING. 
A MENSAGEM DEVE SER 
EFETIVAMENTE DIRETA, SEM 
RODEIOS. 
O PAPEL DA INTERNET TEM 
VINDO A CRESCER, SOBRETUDO 
NAS CAMADAS DE 
CONSUMIDORES MAIS JOVENS E 
PREOCUPADOS COM AS 
QUESTÕES DE SAÚDE, SOCIAIS E 
AMBIENTAIS. 

] 
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Fonte: FAS Consumer Survey on Canadian Shopping Attitudes (2016) 
 
 
 
A participação em feiras deverá fazer também parte da estratégia de comunicação. Especialmente 
importante são as feiras nacionais de produtos alimentares. Uma das maiores feiras de produtos 
alimentares no Canadá é a SIAL Canada. O evento alterna entre Montreal, Quebec e Toronto, 
Ontário. A feira ocorre em Montreal nos anos pares e em Toronto nos anos impares. Assim, em 2017 
ocorreu em Toronto, de terça, 2 de maio a quinta-feira, 4 de maio, no Centro Enercare, em Toronto. 

Ao nível da comunicação realça-se a importância de se reconhecer as diferenças ao nível da 
publicidade que existem no Canadá, designadamente a importância de se destacar, sem grandes 
rodeios, quais as valências do produto, apostando-se numa venda mais ‘hard’ distinta da europeia. 
As celebridades e sua prescrição são importantes. 

Outro ponto importante prende-se com a importância de se comunicar de acordo com as tendências 
e exigências dos consumidores. A tabela seguinte resume os principais aspetos a ter em 
consideração. 
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Driver Como é percecionado 
pelo cliente 

Importância Respostas a dar 

Saúde e bem-estar A definição de saúde e 
bem-estar varia e inclui 
atributos que vão desde 
o conteúdo nutricional à 
produção biológica de 
todos os ingredientes 
naturais e ainda menos 
ingredientes artificiais. 

Saúde e Bem-Estar é o mais 
importante e complexo dos 
drivers em evolução. As 
considerações dos 
consumidores são amplas e 
tendem a variar ao nível da 
categoria. 

As empresas devem 
descodificar e dissecar as 
nuances das preferências 
dos consumidores em 
torno de Saúde e Bem-
Estar e, em seguida, agir 
rapidamente para 
corresponder. 

Segurança A segurança aplica-se a 
tanto aos atributos do 
produto, tais como a 
ausência de alérgenos e 
menos ingredientes, e 
atributos da empresa 
como rotulagem precisa 
detalhada. 

A segurança é considerada 
tanto a curto prazo (por 
exemplo, livre de toxina) 
como a longo prazo (por 
exemplo, não carcinogéneos) 
e tem interação com a Saúde 
e Bem-Estar. 

As empresas devem 
ampliar sua definição de 
"segurança" para gerir e 
satisfazer um conjunto 
alargado de expectativas 
dos consumidores. 

Impacto Social O impacto social engloba 
atributos da empresa, 
como o sourcing local, a 
sustentabilidade, o bem-
estar dos animais e o 
tratamento justo dos 
empregados. 

O número de consumidores 
que relatam fortes 
preferências de Impacto 
Social é pequeno, mas 
representa um grupo alto e 
vocal que pode influenciar a 
opinião pública. 

As empresas devem 
identificar quais as 
questões que têm mais 
oportunidade ou 
representam o maior 
risco, e quando deve 
liderar ou seguir as 
tendências. 

Experiência A experiência inclui 
layout e serviços de loja 
de retalho, inovação de 
canal, interação de marca 
e relacionamento 
personalizado 
abrangendo pré, durante 
e pós-compra. 

À medida que as expectativas 
dos consumidores aumentam, 
a experiência vai além do 
produto ou serviço real e 
pode elevar a satisfação, 
confiança e lealdade. 

Os fabricantes devem 
participar de forma 
autêntica com os 
consumidores, tanto 
diretamente como em 
parceria com os 
retalhistas. 

Transparência A transparência requer 
atributos do produto, 
como rotulagem clara, 
certificação por terceiros 
confiáveis e atributos da 
empresa, como acesso e 
confiança. 

Os consumidores querem 
acesso a muitos tipos de 
informações de produtos / 
marcas e querem acedê-lo 
através de media (por 
exemplo, site, loja, APP, etc.) 
em tempo real. 

As empresas devem 
reunir e fornecer acesso 
a todas as informações 
relevantes, e estarem 
preparadas para o 
envolvimento 
bidirecional para 
promover confiança. 

Fonte: Deloitte (2015) e adaptação própria 

Independentemente da forma de entrada e da estratégia de comunicação seguida, o contato 
próximo com o cliente e a transmissão da informação que ele deseja, sugere que se deve ter sempre 
um website próprio em inglês e francês para reforçar a comunicação com o cliente. 
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Decisão de marca 

O grande desafio ao longo de toda a análise é que a maioria dos 
intervenientes nos canais de distribuição está particularmente 
interessado em ter marca própria, por todos os benefícios que lhes 
proporciona.  

Para os produtos no projeto TAP é essencial avaliar essa possibilidade 
versus a continuidade da sua marca, tendo em consideração as 
seguintes estatísticas.  

 

 
Papel das marcas do distribuidor 

As marcas do distribuidor são mais importantes nos seguintes 
produtos: 

 

 

 

Sustentabilidade 
É muito importante ter em consideração que as práticas de crescimento sustentável tendem a ser 
valorizadas por uma percentagem cada vez maior de consumidores canadianos (e de outros países 
também). É importante associar a marca a práticas verdes e socialmente responsáveis. 

 

  

Mais Importantes para
•65% Produtos frescos
•62% Leite ou substitutos não lácteos
•61% Produtos de padaria frescos
•60% Carnes frescas e frutos do mar
•58% Alimentos embalados / enlatados
•58% Produtos lácteos refrigerados

Menos Importantes para
•28% Alimentos para animais de 

estimação ou guloseimas
•30% Produtos para cuidados de saúde 

e beleza
•36% Produtos de limpeza para o lar
•37% Doces
•40% Snacks salgados

[ 
NA ENTRADA NO MERCADO DO 
CANADÁ HÁ QUE TER EM 
CONSIDERAÇÃO A FORTE 
PRESSÃO DOS DISTRIBUIDORES 
NO SENTIDO DE CRIAREM AS 
SUAS PRÓPRIAS MARCAS. 

] 
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#7. Produto 
 

Produtos Seguros, Saudáveis e Socialmente Responsáveis 

Os alimentos e vegetais frescos estão na vanguarda em toda a 
indústria de supermercados. Nos últimos cinco anos, tem havido um 
aumento significativo no total de ofertas de alimentos frescos. Os 
produtos hortícolas, em particular, têm vindo a ocupar um lugar central 
nos pratos dos consumidores, uma vez que são considerados versáteis, 
nutritivos e saborosos. Determinados vegetais, tais como feijões e 
lentilhas, estão a ganhar notoriedade, entrando na composição de 
barras de snack, bebidas e smoothies enquanto os consumidores 
procuram maneiras novas adicionar proteína e fibra nas suas dietas. 

É essencial apresentar uma carteira de produtos preferencialmente 
frescos e que evidenciem o mínimo de processamento.  

Os consumidores continuam cientes dos diversos perigos na cadeia 
alimentar, incluindo a contaminação de produtos químicos, bem como 
germes, contaminação por malícia (terrorismo) e erros. 

Na comunicação e publicidade é importante que as mensagens sejam 
rápidas e clara para manter a confiança do cliente. 

Neste contexto a tendência será de os retalhistas promoverem frescos, 
menos processados, orientando os consumidores para atributos como 
biológicos, naturais, locais, não-OGM. 

 

Produtos Preparados 

O mercado de alimentos preparados tem crescido significativamente 
nos últimos anos. Uma componente substancial deste crescimento 
pode ser atribuída à expansão de frutas e legumes de valor 
acrescentado. À medida que os consumidores procuram cada vez mais 
conveniência nos alimentos que compram, o mercado de frutas frescas preparadas, alimentos com 
maior valor acrescentado continuará a crescer a um ritmo robusto nos próximos anos.  

Os snacks saudáveis são uma categoria em forte expansão, à medida que consumidores se 
concentram em opções "better for you". O crescimento de snacks é impulsionado em grande parte 
pelos Millennials, que consideram o snacking como uma forma de substituição da refeição. Em 
média, os Millennials comem 3,05 snacks por dia, em comparação com 2,26 snacks consumidos 
diariamente pela Geração X e 1,53 snacks por Baby Boomers. Os Millennials também tendem a 
consumir opções mais saudáveis, incluindo frutas e legumes. Em média os Millennials comem 5,12 
porções de frutas e legumes por dia em comparação com 4,71 da geração X e 4,43 por Baby 
Boomers. 

Como referido, as grandes ameaças que se colocam são a crescente preferência dos retalhistas para 
a marca própria e o privilégio pela exclusividade dos produtos. Para tal é essencial a linha de 

[ 
OS ALIMENTOS E VEGETAIS 
FRESCOS ESTÃO NA 
VANGUARDA EM TODA A 
INDÚSTRIA DE 
SUPERMERCADOS, SOBRETUDO 
OS PRODUTOS HORTÍCOLAS. OS 
ASPETOS NUTRITIVOS E DE 
SAÚDE, A PAR DO PREÇO, 
SEGURANÇA E QUALIDADE 
ESTÃO NO TOPO DOS CRITÉRIOS 
DE DECISÃO DO CONSUMIDOR. 
ASSIM, NAS DECISÕES DE 
PRODUTO É ESSENCIAL 
PROCURAR CORREPONDER A 
ESTAS EXIGÊNCIAS E FAZÊ-LO DE 
FORMA MUITO EVIDENTE NA 
EMBALAGEM, RÓTULO E 
RESTANTES FORMAS DE 
COMUNICAÇÃO. 

] 

[ 
OS ALIMENTOS PREPARADOS 
ESTÃO EM EXPANSÃO: +35% EM 2 
ANOS, SÃO AQUELES QUE SE 
ENCAIXAM CADA VEZ MELHOR 
NO ESTILO DE VIDA DE UM 
AMERICANO MÉDIO. 
TODAVIA, É ESSENCIAL NÃO 
PERDER DE VISTA QUE NÃO SE 
PRETENDEM PRODUTOS MUITO 
PROCESSADOS E COM IMENSOS 
INGREDIENTES – PRETENDE-SE 
PRECISAMENTE O OPOSTO. 
OS SNACKS SAUDÁVEIS SÃO 
UMA CATEGORIA EM FORTE 
EXPANSÃO (+22% EM 2 ANOS), À 
MEDIDA QUE CONSUMIDORES 
SE CONCENTRAM EM OPÇÕES 
"BETTER FOR YOU". 

] 
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produtos deverá distinguir-se pela qualidade dos próprios produtos e pela sua capacidade de 
assegurar um nível mínimo de procura, o que possibilita melhorar a posição negocial perante essas 
cadeias.  

É muito importante assegurar, de forma muito clara, ao consumidor e aos intermediários os 
diversos benefícios do produto ao nível da saúde e segurança, sendo ainda preferencial destacar 
aspetos sociais e ambientais, conforme destacado no quadro da seção anterior. Neste nível a 
rotulagem, para além de corresponder ao enquadramento legal deve ainda destacar de forma clara 
esses benefícios. 

 

Inovação 

Eis uma listagem de ideias em termos de aposta de produtos para o mercado canadiano: 

• Alimentos prontos a aquecer e comer: as mulheres continuam a fazer a maior parte das 
compras, preparação de alimentos e limpeza. Como resultado, procuram alimentos fáceis e 
rápidos de preparar. No entanto há que não descurar que devem ser saborosos, frescos e 
nutritivos. 

• One Dish Meals: para corresponder ao crescimento de kits rápidos de refeição num só prato: 
por exemplo, guisados e assados. 

• Comida rápida personalizada: os consumidores não pretendem gastar grande quantidade 
de tempo a preparar refeições. Mesmo assim é ainda importante que sentam que 
contribuíram para a sua preparação. Em 2016, as refeições prontas, tais como kits de 
refeição e saladas preparadas cresceram 2% e 5%, respetivamente. 

• Porções e embalagens menores: porções de tamanho individual estão em crescimento, pois 
há cada vez mais famílias de uma única pessoa (mercado single). 

• Embalagens flexíveis e portáteis: sendo importante que permitam comer nos veículos na 
mesa de trabalho. 

• Snacks e Mini Meals: os canadianos comem mais snacks do que os americanos. Os padrões 
de alimentação estão a mudar de comer três refeições principais por dia para comer várias 
refeições menores ao longo do dia. Petiscos nutritivos ou mini refeições aumentarão a 
procura (por exemplo, barras de cereais, bebidas desportivas). 

• Inovação: os alimentos de conveniência continuarão a ser populares, mas a chave para o 
sucesso será a inovação. 

• Energia física e emocional: os consumidores estão cada vez mais estressados, procurando 
energia e desempenho através dos alimentos. Isto incrementa a procura de bebidas 
desportivas, barras de energéticas e lanches saudáveis. 

• Valor nutricional: os alimentos e os complementos alimentares continuam a aumentar de 
popularidade como método de automedicação e prevenção de doenças. Como resultado, a 
procura de alimentos funcionais, biológicos e que ofereçam ingredientes limpos continua a 
ser cada vez mais maior. 
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• Alimentos saudáveis para crianças: Aproximadamente 26% das crianças canadianas de 2 a 17 
anos de idade são atualmente obesas e as mães continuam a procurar opções saudáveis 
para seus filhos. 

• Sem glúten: as vendas de produtos sem glúten cresceram 43,8% desde 2010 e as vendas 
totais foram de US $ 315 milhões em 2015. 

• Baixo teor de sódio: os consumidores canadianos estão a torna-se conscientes do nível de 
sódio nos alimentos processados pré-embalados e em refeições de restaurantes. 
Atualmente, a Health Canada está a rever os novos níveis recomendados de ingestão de 
sódio. 

• Baixo Açúcar: o Guia de Alimentos do Canadá recomenda um consumo moderado de açúcar, 
glicose, frutose e vários tipos de xaropes, pois são os principais contribuintes para o ganho 
de peso. 

• Baixas calorias: o interesse por produtos para perda de peso e alimentos com baixas 
calorias continua a ser alto entre os canadianos. 

• Biológicos: o mercado do Canadá é estimado em $ 4 mil milhões CAD e continua a crescer. 
Entre os consumidores millenials, 27% relataram estar dispostos a pagar mais pelos 
biológicos. 

• Redução de gorduras trans e gorduras saturadas: os canadianos estão constantemente 
preocupados com a ingestão de gordura e preocupações com a saúde associadas. 

 

Rotulagem 
 
Antes de se avançar para os aspetos legais, importa destacar que, de acordo com as tendências de 
mercado, assiste-se a uma crescente valorização das embalagens de produtos alimentares 
elaboradas com materiais reciclados, recicláveis e biodegradáveis: a maioria das cidades canadianas 
instituiu programas de reciclagem para os seus cidadãos e empresas. Cada setor procura manter uma 
"imagem verde". 

Em relação aos aspetos legais, a rotulagem é determinante para a entrada no mercado. Sem 
rotulagem adequada, o produto não será autorizado a entrar nos Canadá. A lei está muito clara. A 
seção 7 da Lei proíbe representações falsas e enganosas relativas a produtos pré-embalados. Todas 
as informações sejam em símbolos ou palavras, não devem ser falsas nem enganosas para o 
consumidor. Existem três declarações obrigatórias que devem ser mostradas no rótulo. Os 
regulamentos especificam a maneira e o local em que as seguintes instruções devem aparecer: 

• Identidade do produto. A declaração de identidade do produto é uma declaração do nome 
comum ou genérico do produto, ou pode ser estabelecida em termos de sua função. A 
identidade do produto deve ser exibida em inglês e francês. Em alguns casos, uma 
declaração de identidade do produto é bilingue por si só. 

• Quantidade líquida do produto. A declaração de quantidade líquida deve estar em inglês e 
francês. Uma declaração de quantidade líquida usando apenas números e símbolos métricos 
é considerada bilingue. Geralmente, a quantidade líquida deve ser expressa: 
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o Em unidades métricas de volume, quando o produto é um líquido, um gás ou é 
viscoso; ou 

o Em unidades métricas de peso, quando o produto é sólido; ou 

o Por contagem numérica quando o produto é vendido por unidades individuais. 

• Nome do revendedor e principal local de negócios. É necessária uma declaração que 
indique a identidade e o local principal de negócios da pessoa por ou para quem o produto 
pré-embalado foi fabricado ou produzido para revenda. Isto é interpretado como um nome 
e um endereço suficientes para a entrega postal. O nome do revendedor e o local principal 
de negócios podem ser exibidos em inglês ou francês. Quando um produto pré-embalado é 
totalmente fabricado ou produzido num país diferente do Canadá, a aplicação de qualquer 
um dos seguintes formatos irá satisfazer os requisitos do Regulamento: 

o O nome e o endereço de um concessionário canadense precedido das palavras 
"imported by/ importé par" ou "imported for/importé pour"; ou 

o A declaração de origem geográfica localizada imediatamente adjacente ao nome e 
endereço de um revendedor canadense; ou 

o O nome e endereço do revendedor fora do Canadá. 

 

No caso das importações a granel e quando um produto é totalmente produzido num país diferente 
do Canadá, importado para o Canadá a granel, embalado no Canadá (diferente de um retalhista) e 
depois rotulado, ele deve ser rotulado da mesma maneira que descrito em qualquer um dos 
formatos acima. 

A indicação do país de origem não é um requisito da Lei de Embalagem e Etiquetagem do 
Consumidor, no entanto, a Agência das Alfândegas e Receitas do Canadá exige uma marca de origem 
do país em produtos específicos. Para mais informações, os importadores em potencial devem 
entrar em contato com a estância aduaneira local.  

A indústria de alimentos e bebidas do Canadá é regulada pela Canadian Food Inspection Agency a 
qual pode ser acedida em http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317.  

Relativamente à embalagem, devem ser preenchidas de forma razoável para que um consumidor 
não possa ser erradamente induzido em relação à quantidade de produto que contém. Os pacotes 
devem ser fabricados, construídos ou exibidos de tal forma que um consumidor não seja enganado 
em relação à qualidade ou quantidade do produto que ele contém. 

Outro aspeto importante tem a ver com o ciclo de vida do produto e a gestão da linha de produtos. 
É importante considerar que tanto os consumidores como os retalhistas estão interessados em 
produtos inovadores ou que permita reforçar a variedade de oferta/ consumo. Deste modo, uma 
carteira de produtos estática não irá corresponder a essas exigências, devendo-se fazer uma correta 
gestão da mesma ao longo do tempo, procurando dinamizar o canal de distribuição e o interesse do 
consumidor pela marca através do lançamento regular de novos produtos, sabores, etc. 

Por último, reforça-se a importância da compreensão do comportamento de consumo no Canadá. Os 
produtos devem facilitar a vida do consumidor. A estruturação da oferta deve, na medida do 
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possível, promover a facilidade de uso/ consumo, uma vez que a generalidade dos consumidores não 
está disposta a despender muito tempo na confeção de alimentos. Recordar que os produtos que 
mais cresceram foram os snacks e a comida preparada. A dimensão das embalagens (individuais 
preferencialmente), a informação relativa ao produto e o modo de preparação são também 
importantes para estimular as compras por impulso. 

Por último, a cozinha mediterrânea será sempre um aspeto essencial a reforçar, dado que é algo 
muito valorizado por consumidores e retalhistas. Destacam-se as gamas de produtos com grande 
procura: 

• Produtos de especialidade/gourmet; 

• Lacticínios, 

• Confeitaria; 

• Vinho. 

 

 

#8. Preço 

A componente preço é muito relevante, sobretudo num contexto pós crise. Neste sentido, é 
essencial que os exportadores estejam atentos aos seguintes aspetos/oportunidades: 

• Compras com desconto: os preços mais altos dos alimentos fizeram com que os 
consumidores mudassem para marcas mais baratas e produtos mais económicos. 

• Produtos com preço promocional: um número crescente de compradores canadianos 
procura promoções no folheto da loja em busca de preços mais baixos. No entanto, uma 
maioria não está disposta a sacrificar qualidade por um preço inferior. 

• Marca própria: O estigma negativo que havia em relação a estas marcas desapareceu no 
Canadá. A penetração destas marcas tem vindo a crescer de forma consistente. 

• Soluções económicas de refeições: ressurgimento de produtos tradicionais que oferecem 
valor, como sopas desidratadas. 

 

Os preços são bastante difíceis de apresentar neste relatório uma vez que dependem de inúmeros 
fatores. Todavia, apresenta-se a tabela seguinte com alguns valores indicativos num conjunto de 
produtos representativos. 

Preços médio a retalho 
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Fonte: Statistics Canada (2016) 

Nota: Preços em CAD 
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D. 
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D. Especificidades para a Oferta TAP 
 

Azeite 

Trata-se de uma das categorias de produtos alimentares que não pagam taxas aduaneiras no Canadá. 
O mercado representa 169 Milhões de dólares canadianos, verificando-se que consumo per capita 
ainda é significativo, atingindo um valor de quase 1,5 litros/ano. A tendência é para um forte 
crescimento, verificando-se um crescimento do consumo individual de 32% nos últimos 10 anos. 

Valores de consumo de azeite no Canadá 
2007 34 (1000 MT) 0.00 % 

2008 31 (1000 MT) -8.82 % 

2009 37 (1000 MT) 19.35 % 

2010 39 (1000 MT) 5.41 % 

2011 39 (1000 MT) 0.00 % 

2012 39 (1000 MT) 0.00 % 

2013 40 (1000 MT) 2.56 % 

2014 38 (1000 MT) -5.00 % 

2015 41 (1000 MT) 7.89 % 

2016 39 (1000 MT) -4.88 % 

2017 41 (1000 MT) 5.13 % 

Fonte: United States Department of Agriculture 

 

A importação de azeite está concentrada num número reduzido de importadores, muitos deles 
dedicados a um país fornecedor em específico. 

Valores de importação de azeite e concentração de importadores 
Número de Importadores Valor das Importações % Cumulativa das Importações 

3 47,062,471 27.73% 
6 76,853,744 45.28% 
10 95,175,288 56.08% 
15 107,374,804 63.26% 
20 115,481,599 68.04% 
25 122,344,400 72.08% 
40 136,063,828 80.17% 
All 169,727,286 100.00% 

Fonte: www.ic.gc.ca 
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A produção local é residual, o que significa que importa a maioria da quantidade consumida. Os 
montantes de importação chegam às 41.000 toneladas. As Espanha e Itália são os principais 
fornecedores deste mercado. As marcas são pouco expressivas, por exemplo Olive Farm. 

Um aspeto muito importante é o reconhecimento da qualidade do azeite extra virgem português 
pela NAOOA Certified Olive Oils. 

 

Opções estratégicas 

As marcas dos distribuidores têm vindo a crescer de importância e já representam uma parte 
significativa do mercado total. Os segmentos mais relevantes são os millennials pela procura de 
novos sabores e pelo gosto de cozinhar. Também os baby boomers são um mercado muito 
interessante, com maior poder económico e que tende a valorizar as características do azeite 
associadas à alimentação saudável. 

Os grupos étnicos são também um mercado muito importante dado que incorporam o azeite na sua 
alimentação tradicional, designadamente todos os originários ou descendentes de países da bacia do 
mediterrâneo e América Latina. 

Decisões de marketing: 

• O formato de embalagem mais valorizado são as garradas de vidro de um litro. Além disso é 
importante considerar o design e a facilidade de uso, por exemplo, as tampas de plástico de 
abertura fácil e dos bicos doseadores, spray para saladas, etc. 

• O preço médio do azeite importado é de 7 CAD (preço FOB), embora se verifiquem grandes 
oscilações consoante se trate de um azeite gourmet ou destinado a ser embalado com 
marca do distribuidor. Também se verificam diferenças nos preços de venda nos canais 
online e offline, mesmo que se trate da mesma marca. 

• Quanto à linha de produtos, verifica-se que os consumidores preferem produtos rotulados 
como azeite virgem extra. A tendência é para preferir azeites mais suaves e amanteigados, 
embora estes se posicionem com uma gama inferior de preços no mercado. Daí a 
oportunidade de se apostar em mercados de nicho que valorizem sabores mais fortes, 
melhor cotados. 

• O posicionamento deve ser muito bem equacionado. Tradicionalmente o consumidor 
canadiano perceciona o azeite italiano como de qualidade superior. Neste sentido, os 
produtores portugueses devem ter em consideração a aposta na qualidade, sem descurar a 
competitividade do preço. Não se trata de uma tarefa fácil, dado que existe uma 
concorrência muito forte, que satura o mercado. Aos olhos dos consumidores, as inúmeras 
marcas apresentam produtos homogéneos, não percecionando diferenças significativas 
entre os azeites de marca própria e os de marca do distribuidor. 
O consumo de azeite tem sido fortemente condicionado pela procura de produtos 
biológicos.  

• Distribuição. Cerca de dois terços do azeite é vendido no canal retalhista (sobretudo super e 
hipermercados), verificando-se uma tendência para o crescimento nas lojas de 
especialidade. O restante é vendido em food service e no segmento de processamento 
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alimentar. O canal HORECA, apesar de menor expressão, é importante para afirmação de 
marca, uma vez que existe algum paralelismo de consumo entre este canal e o retalhista.  
As grandes barreiras são sobretudo comerciais, uma vez que se assiste a uma saturação do 
mercado, com um elevado preço a pagar para entrar no linear dos retalhistas. Além disso 
verifica-se uma forte rotatividade dos produtos nos lineares, os quais são constantemente 
avaliados pelos retalhistas no que concerne à rentabilidade. 
Os consumidores de azeite nos segmentos de mercado de alimentos processados e food 
service tendem a ser sensíveis aos preços e a comprarem gamas inferiores e misturas de 
azeite com outros óleos. 

• Comunicação. É importante não perder de vista que foi a emergência da alimentação 
Mediterrânea despoletou o consumo de azeite, pelo que este argumento não deve ser 
dissociado. A título de informação, a UNESCO reconheceu a dieta mediterrânica como, 
“herança cultural Intangível de Itália, Portugal, Espanha, Marrocos, Grécia, Chipre e 
Croácia.” 
A comunicação deverá ter um papel ao nível da educação do consumidor, enaltecendo a 
marca Portugal neste produto, já que a maioria dos consumidores sabe muito pouco acerca 
do azeite. Numa segunda fase, os produtores individuais devem procurar criar uma 
identidade, apostando no storytelling da marca e da tradição da região, com particular 
destaque na especificidade dos solos, do olival, do clima e das variedades disponíveis. 

 

 

 

Produtos Vegetais 

O Canadá importou 2,3 mil milhões de USD em 2016, sendo os principais fornecedores: U.S.A.: 60%, 
China: 8% e México: 4%. Em termos gerais, verifica-se que o crescimento do consumo de vegetais é 
muito lento. Por outro lado, existe uma forte concentração num reduzido número de vegetais, 
sobretudo, tomate, cebola e alface.  

Apesar disso existe uma gama completa de produtos preparados e congelados. Os principais 
produtos são as batatas preparadas, a massa de tomate, as frutas misturadas e uma variedade de 
vegetais processados. 

As empresas canadianas processam uma ampla gama de produtos enlatados, refrigerados e 
congelados. A adoção de tecnologias avançadas no processamento de alimentos tem sido bastante 
extensa entre os processadores canadianos. A estatística de Canadá revela que quase 50% das 
empresas adotaram mais de cinco novas tecnologias nas suas operações. 

Verificam-se elevados custos de fabricação e operação. Os preços dos produtos também não são 
uniformes em todo o país, verificando-se grandes oscilações. 

 

Opções estratégicas 

Trata-se, portanto, de um mercado que concentra o seu consumo num reduzido número de vegetais 
(os principais vegetais importados pelo Canadá são tomates, pimentos, batatas, cebolas, alho e 
pepinos). Para apostar no mercado canadiano, há que considerar: 
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• Inovar nos produtos, sobretudo explorar novas formas de atrair a atenção dos 
consumidores. Mais uma vez, é importante refletir acerca da procura de produtos 
preparados ou fáceis de preparar. Os consumidores preferem comprar os legumes 
congelados por serem mais convenientes e tenderem a ser mais baratos. Os enlatados de 
legumes não são uma das preferências dos consumidores. 

• Os produtos e a indústria usualmente concentram a atenção nos consumidores mais jovens. 
Estes constituem o maior segmento de mercado consumidor (crianças com idades 
compreendidas entre os 2 e os 12 anos, homens entre os 18 e os 34, e mulheres entre os 18 e 
os 54 anos). Os millenials são outra opção de mercado dado que procuram produtos mais 
saudáveis e com menos calorias e hidratos de carbono. 

• O mercado gourmet revela-se como uma boa opção, uma vez que são as famílias e os 
indivíduos com maiores rendimentos aqueles que apresentam maior predisposição para 
pagar um preço mais elevado, desde que a qualidade o justifique. 

• Ao nível da carteira de produtos deverá responder às crescentes exigências dos 
consumidores em termos de produtos biológicos (o segmento de vegetais e fruta 
representa uma parte importante de todas as compras biológicas). Também é essencial não 
perder de vista que a grande maioria das compras deste tipo de produtos ocorre no canal 
dos supermercados. 

• Ainda dentro dos produtos, há que corresponder à procura de alimentos ‘good for you’, 
designadamente os sumos ou preparados detox, o que permitiria a inclusão de vegetais na 
alimentação, em conjunto com frutas mais familiares aos consumidores. 

• A oferta de produtos já pré-preparados (pré-lavados, descascados, fatiados ou em cubos) é 
outra opção a considerar. Sobretudo se estiverem prontos para cozinhar, ou até 
preferencialmente fáceis de confecionar no micro-ondas sem remover a embalagem. 

• Em termos de comunicação, uma grande barreira a ultrapassar é a tendência do local food, 
ou seja, a procura de produtos locais. Sendo os produtos portugueses não locais, a 
comunicação deve explorar outros aspetos relacionados com esta tendência, 
designadamente realçar a forma de produção na origem, a história e os métodos de cultivo 
ou pastoreio associados. 

• A comunicação deve também centrar-se nos benefícios para a saúde, uma vez que os 
consumidores estão particularmente atentos a essas caraterísticas, a par da facilidade de 
uso e a versatilidade dos vegetais. 

• Por último, a estratégia de comunicação não deve descurar as redes sociais e blogs e 
considerar que se trata de um canal importante para recolher informação e referências, e 
também um meio que o consumidor usa regularmente para partilhar as suas experiências 
gastronómicas. 
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Charcutaria 

O Canadá importou 988 milhões de USD de charcutaria, em 2016, sendo os principais fornecedores: 
U.S.A.: 91%, Tailândia: 3% e Itália: 2%. O consumo per capita canadiano diminuiu desde 2009, caindo de 
0,7% para 23,4 kg. Neste tipo de produtos existe um crescente sentimento de "Buy Local", o que 
influenciou uma série de independentes de restaurantes para serem leais aos fornecedores 
canadianos. Além disso, a queda do preço das carnes verdes tem levado os consumidores a 
substituírem a carne processada por carnes mais baratas como o frango ou cortes de vaca menos 
dispendiosos. 

Tradicionalmente, a procura está orientada para os produtos mais célebres como o prosciutto, 
soppressata, pancetta, capricola, bresaola, chorizo, salami e o jamon serrano. A charcutaria mais 
popular é concerteza o bacon e os cachorros quentes. A charcutaria é normalmente consumida nos 
meses mais quentes.  

Verifica-se também nestes produtos uma tendência pelo consumo de variedades com menos 
gordura, naturais, biológicos e provenientes de animais criados ao ar livre. A carne congelada, 
anteriormente vista como baratas e de fraca qualidade, tem vindo a ganhar alguma reputação. Em 
contraste, a carne enlatada tem vindo a decrescer. 

Mais recentemente, o crescimento das vendas de lanches de carne foi atribuído à popularidade de 
dietas com baixo teor de carbo hidratos e de baixo teor de gordura, contribuindo para uma seleção 
de sabor mais diversificada, produtos inovadores, marketing melhorado e texturas mais suaves. Para 
além do movimento “farm-to-table” as tendências recentes incluem o uso de frango, porco e peru, 
opções orgânicas, sem OMG e sem glúten, e porção individual, embalagem única. 

Paralelamente existe uma corrente contrária ao movimento “farm-to-table” consistindo no interesse 
crescente por comida étnica, e em particular, pela procura de presuntos Italianos e espanhóis.  

No caso específico do presunto, o termo prosciutto engloba todo o tipo de presunto, sejam eles ou 
não de origem italiana. Por este motivo fala-se mesmo do setor do prosciutto, até pelas empresas de 
estudos de mercado.  

Trata-se de um mercado com coloca alguns desafios às marcas portuguesas. Primeiramente pela 
perceção dos riscos para a saúde associados ao consumo de carne processada. Em segundo, a 
preferência do cliente em relação aos produtos de rotulagem de país de origem, verificando-se que 
evolução das tendências dos consumidores canadianos, neste momento vai no sentido de favorecer 
as marcas italianas.  

 

Opções estratégicas 

Trata-se de um mercado que coloca desafios importantes, sobretudo o de combater as marcas muito 
bem implantadas, sobretudo as italianas. Assim, será importante: 

• Considerar a evolução da tendência de consumo, sobretudo perceber que muitos dos 
produtos de charcutaria são entendidos pelos consumidores americanos como 
ingredientes, sobretudo para serem usados em sandes, saladas, pizas, tacos e outros 
lanches. Neste sentido, na decisão de produto será importante considerar a venda de 
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produtos fatiados e embalados, especificamente fatias curtas e estreitas para que sirvam 
de incentivo a serem compradas para integrar esses alimentos. 

• Em termos de comunicação, há um trabalho a ser desenvolvido no sentido de educar o 
consumidor para que ele perceba as diferenças para o prosciutto ou outros produtos de 
charcutaria italianos (ou franceses) e para que valorize um preço eventualmente superior, 
num racional de ‘value for money’. 

• A estratégia deve ser apontada para o médio e longo prazo, uma vez que existem barreiras 
para ultrapassar, designadamente os diversos regulamentos e respetiva aceitação pelas 
autoridades locais. Uma vez superadas, este mercado enorme revela-se como muito 
interessante, sobretudo se se destacar as características naturais e pouco processadas dos 
produtos portugueses, mais saudáveis do que outros produtos de carne processada. 

• A grande preocupação nutricional em torno dos produtos de charcutaria diz respeito aos 
elevados níveis de sal e gordura. Neste sentido, será de equacionar oferecer uma linha de 
produtos que corresponda a esta crescente exigência. 

• Os produtores de charcutaria portugueses devem ter em consideração que podem ter mais 
sucesso fazendo alusão à frescura e às origens do produto. O interesse na charcutaria vai 
além da qualidade da produção da carne de porco curada, sendo importante destacar a 
origem dos ingredientes e matérias-primas, dado que o consumidor canadiano está 
também interessado em saber acerca da alimentação e origem dos animais.  

• Por último, será essencial reconhecer que o sabor distintivo também varia consoante a 
região, sendo importante explicar essas diferenças ao consumidor canadiano. 

 

 

Bebidas Alcoólicas 

A nível do mercado canadiano, o valor das vendas de bebidas alcoólicas foi bom em 2011, com um 
crescimento de 4%, devido a aumentos de preços e dos produtos premium como vinho, cerveja 
artesanal e certos tipos de bebidas espirituosas. No entanto, as vendas em volume apresentaram um 
crescimento lento (menos de 1%) em grande parte devido às vendas da cerveja convencional, que é a 
maior categoria de bebidas alcoólicas. 

O vinho teve um desempenho positivo em 2011, crescendo em valor e volume, e espera-se que 
continue um crescimento saudável. No Canadá, o vinho beneficiou de uma crescente apreciação 
entre os consumidores mais velhos e mais jovens. Os vinhos com um preço mais alto apresentaram 
um bom crescimento, enquanto os vinhos Vintners Quality Alliance (VQA) experimentaram um 
crescimento mais rápido do que as vendas globais de vinhos. 

O tamanho do mercado de $ 36,8 mil milhões de CAD, ou 3 mil milhões de litros. No entanto, 
enquanto o vinho continua a crescer em popularidade, a cerveja é uma categoria madura que 
evidencia um lento crescimento geral. De 2012 a 2016, as vendas de bebidas alcoólicas no Canadá 
cresçeram para cerca de $ 42,0 mil milhões CAD. 

O mercado tem-se caraterizado por uma abundância de lançamentos de novos produtos nas bebidas 
alcoólicas – uma estratégia chave para gerar vendas e crescimento num mercado competitivo. Estas 



 
 

 60 

incluem produtos de edição limitada ou vintage, novas cervejas artesanais, novos sabores e 
embalagens inovadoras. As maiores tendências em lançamentos de novos produtos têm sido ao 
nível dos sabores. Os sabores de limão / limão têm sido populares, particularmente nos meses 
quentes do verão. Outros novos perfis de sabor incluem menta, framboesa e chocolate. Produtos de 
calorias reduzidas e reivindicações relacionadas com saúde, incluindo produtos sem aditivos / 
conservantes, alérgenos / calorias baixas / sem / reduzidas e produtos naturais são também 
valorizados. 
 

Dimensão do mercado de bebidas alcoólicas no Canadá 

 

Fonte: Euromonitor (2012). Valores em Milhões de CAD 

 

Opções estratégicas 

Perante este mercado complexo e competitivo, a seleção dos segmentos alvo é essencial para 
orientar a oferta. É importante reconhecer a preferência pela cerveja, como revela o quadro anterior. 
Vejamos as diversas características de cada segmento em relação ao vinho. 

• Baby Boomers. São responsáveis pelos últimos 20 anos de crescimento no setor de vinhos 
finos e ainda mantêm a maior marca demográfica nos negócios com uma quota expressiva, 
estão a entrar num lento declínio nos seus padrões de consumo. Essa tendência vai 
continuar à medida que o grupo envelhece e deve acelerar nos próximos seis anos como o 
baby boomer mediano a atingir a idade de reforma em 2022.  

• Gen X. Os sempre negligenciados da Geração X estão atualmente em segundo lugar, e seu 
consumo de vinho fino continua a aumentar. Estão perfeitamente posicionados para passar 
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o baby boomers no consumo de vinho fino. Como observado no ano de 2015, se as 
tendências atuais forem mantidas e todos os outros fatores externos permaneçam 
constantes, espera-se que a Gen X supere o consumo dos baby boomers por volta de 2021. 

• Millennials. Representam quota de mercado menor no consumo de vinho premium, cujo 
impacto desmedido foi falsamente prognosticado na imprensa de comércio. A realidade é 
que a geração não tem o mesmo contexto financeiro para promover o consumo em 
comparação com o baby boomer e Gen X no mesmo estágio de vida. Enquanto o impacto 
global dos millennials na compra de vinho fino mais se assemelha ao do segmento maduro 
em volume e valorização do preço, atualmente os millennials são um mercado em 
crescimento e o futuro do negócio de vinho. 

A comunicação é uma peça central e que varia necessariamente de segmento para segmento. Porém 
podem considerar-se algumas decisões importantes a tomar, designadamente: 

• As marcas portuguesas devem criar o seu próprio microcosmo cultural, definindo e 
valorizando o que sua área de origem (vinificação) representa. Quer se trate de uma quinta 
em específico ou de vales inteiros deve integra-se com a sua história e tradições e criar uma 
estratégia de marketing em torno destes aspetos. 

• Reforçar as tradições. Os alimentos associados, a arte e a música são ferramentas 
poderosas para trazer a cultura ao consumidor canadiano, educando-o. Eventualmente 
podem criar-se novas tradições, como um festival anual, que celebra mais do que o vinho, 
mas as pessoas e as paixões que o cercam. 

• Nomear um embaixador. Procure uma personagem, de preferência um verdadeiro produtor 
que encarne as suas crenças culturais e possa falar com os distribuidores e os meios de 
comunicação em nome da sua região. 

• Por último, porque não considerar o advento do Wine 2.0, que incorpora componentes 
como redes sociais, blogs, vlogs e comércio eletrónico interativo, ferramentas com forte 
potencial para mudar a forma como os consumidores de vinho interagem com as adegas, os 
retalhistas e os consumidores de vinho. 

 

 

 

Queijos e Outros Produtos Lácteos 

Trata-se da categoria de produtos alimentares que paga elevadas taxas aduaneiras no Canadá, 
verificando-se um elevado protecionismo. As importações de produtos lácteos (exceto queijo) 
ascendem a 376 milhões de USD, em 2016, sendo os U.S.A (68%), Nova Zelândia (13%) e a Argentina 
(4%) os principais fornecedores. Ao incluirmos os queijos, as importações de produtos lácteos 
totalizam 608 milhões de USD, no mesmo ano. Neste caso os principais fornecedores são: U.S.A - 
52%, Nova Zelândia - 8% e Itália - 8%. 

A União Europeia tem uma vantagem no comércio de queijo, uma vez que lhe foi atribuída 66% da 
quota de queijo do Canadá em decorrência do Acordo de Agricultura de 1994. Estima-se que as 
exportações europeias deverão aumentar. 
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A Nova Zelândia tem uma vantagem de liderança de custos. Os baixos custos de produção devido à 
disponibilidade de pastagens durante todo o ano ajudaram a Nova Zelândia a atingir uma quota de 
30% nas exportações de produtos lácteos. A Nova Zelândia tem uma vantagem adicional sobre as 
importações de manteiga no Canadá e detêm 49% da quota de importação de manteiga do Canadá. 

A popularidade do queijo no Canadá tem sido impulsionada pela culinária étnica, como a italiana e a 
mexicana, que usam substancialmente mais queijo. A popularidade de alimentos latinos e queijos 
hispânicos está no ponto mais alto de sempre. 

O consumo geral de queijo continua a aumentar devido à sua versatilidade e adaptabilidade a 
receitas, variedades mais disponíveis e mais mulheres empregadas fora do lar. A mudança do 
consumidor de preparação de alimentos caseiros para compras de alimentos parcialmente ou 
totalmente preparados também beneficiou a venda de queijos. 

As empresas que entram no Canadá deverão valorizar as suas características naturais, uma vez que 
se verifica uma tendência para a redução do consumo de queijo processado, o qual tende a ser 
substituído por queijo natural, seja ele importado ou não. Trata-se de uma oportunidade importante 
a aproveitar pelos produtos de queijos portugueses.  

 

Opções estratégicas 

• Será sempre importante conjugar a oferta com que se vai entrar no mercado canadiano 
com a tendência para a procura de produtos que facilitem a vida dos consumidores, 
designadamente os snacks. Assim os fabricantes deverão capitalizar esta oportunidade 
considerando na linha de produtos snacks e porções para serem consumidas ‘on-the-go’, 
sobretudo pauzinhos ou ‘cordas’ embalados em porções individuais. 

• Os queijos com valor acrescentado também deverão apostar, na medida do possível, em 
oferecer experiências sensoriais considerando versões com ervas aromáticas, especiarias, 
picante ou sabor a fumo, aspetos que são valorizados por um mercado que está à procura 
de novas sensações gastronómicas e experiências étnicas. 

• Com base nestas características, um posicionamento como gourmet realçando aspetos 
como o tempo de cura ou a textura, além do storytelling, são aspetos tendencialmente 
valorizados pelo mercado que também procura sabores e texturas robustas, a par de uma 
qualidade elevada. Esta opção é fundamental, sobretudo se se tiver em consideração que as 
marcas dos distribuidores representam uma parte significativa do mercado de queijo. 

• Através da alta qualidade e da quantidade limitada que caracterizam muita da produção 
portuguesa, é possível posicionar o produto como algo com elevado valor acrescentado. 
Algumas das qualidades únicas destes queijos incluem ter uma origem muito específica, um 
processamento distintivo, uma embalagem extraordinária ou uso incomum, com especial 
atenção aos perfis naturais de sabor e textura. Os queijos gourmet podem ser feitos de 
todos os tipos de leite e podem incluir aromas, como ervas, especiarias, frutas e nozes. 

• Outra opção de posicionamento consiste em realçar características de Queijo artesanal, 
com particular destaque para o facto de ser produzido principalmente à mão, em pequenos 
lotes, com especial atenção à tradição da arte do queijeiro, utilizando assim a menor 
mecanização possível na produção do queijo. 
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• O Queijo de quinta é ainda outra opção, muito associada pelos consumidores canadianos a 
um estilo europeu. Este tipo de queijo é definido como um queijo artesanal que é produzido 
numa quinta usando apenas leite do rebanho da quinta. O leite não pode ser obtido de 
qualquer fonte externa.  
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Anexo I 

Detalhe das importações canadianas de produtos agrícolas e pescado. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 % 

Growth 
2015/14 

Total Agri-Food and Seafood 33,819,901,083 35,866,055,933 38,246,663,132 42,835,022,050 47,064,961,725 9.87% 
United States 19,461,441,899 21,300,100,350 22,800,102,335 25,234,148,173 27,759,086,474 10.01% 
Mexico 1,277,928,006 1,332,532,535 1,557,214,804 1,844,162,520 2,116,742,805 14.78% 
China 1,085,617,564 1,133,947,063 1,154,446,603 1,283,781,215 1,432,092,567 11.55% 
Italy 864,272,613 886,656,515 952,503,704 1,016,636,871 1,099,393,689 8.14% 
France 865,283,193 856,976,675 915,273,387 906,266,286 965,714,495 6.56% 
Brazil 1,048,637,912 914,831,987 787,736,849 871,401,017 835,904,602 −4.07% 
Chile 670,853,132 677,918,659 757,967,160 769,825,598 785,180,323 1.99% 
Thailand 677,747,196 697,321,652 676,130,603 677,622,281 751,036,740 10.83% 
Australia 413,785,750 435,984,178 447,000,311 562,707,157 648,297,077 15.21% 
India 314,410,444 397,779,850 418,075,579 542,846,596 579,991,730 6.84% 
United Kingdom 440,370,875 465,267,558 489,741,777 506,432,010 553,494,234 9.29% 
New Zealand 408,610,517 383,773,442 355,511,051 446,526,468 522,746,540 17.07% 
Viet Nam 233,180,064 243,127,951 306,960,088 438,090,989 474,469,513 8.30% 
Guatemala 360,081,884 366,524,489 314,901,914 384,719,894 447,400,968 16.29% 
Colombia 397,111,231 349,031,168 341,932,398 416,419,213 445,439,116 6.97% 
Poland 105,294,610 129,542,682 267,628,045 445,095,669 433,308,497 −2.65% 
Germany 353,594,680 380,988,082 424,437,531 440,990,680 425,268,643 −3.57% 
Peru 244,043,720 258,296,366 262,132,813 359,681,806 401,146,871 11.53% 
Spain 234,867,402 243,024,741 253,701,493 351,293,409 397,648,235 13.20% 
Netherlands 322,977,917 322,875,703 341,938,529 347,540,870 371,897,886 7.01% 
Argentina 296,597,071 320,836,851 298,239,505 300,163,676 316,999,413 5.61% 
Costa Rica 249,754,862 223,192,103 241,500,585 265,856,825 279,321,544 5.06% 
Ecuador 185,105,348 182,809,848 241,705,881 227,158,953 275,626,215 21.34% 
Turkey 137,870,703 169,459,036 175,831,459 199,286,526 269,928,106 35.45% 
Switzerland 191,894,139 189,811,314 212,852,296 239,171,058 259,075,615 8.32% 
Belgium 196,374,292 195,190,015 225,058,853 240,417,269 251,976,350 4.81% 
Côte d'Ivoire 180,725,927 175,916,801 140,081,212 208,140,907 218,779,586 5.11% 
Malaysia 199,246,925 188,103,986 175,751,731 200,256,839 217,477,364 8.60% 
Indonesia 113,071,220 118,655,452 144,414,566 202,109,304 216,341,688 7.04% 
Philippines 116,933,095 128,266,918 151,310,206 170,747,211 215,034,524 25.94% 
South Africa 152,900,485 158,623,761 176,825,039 189,291,889 203,658,768 7.59% 
Republic of Ireland (Eire) 156,443,333 166,006,941 158,341,626 168,989,653 179,240,790 6.07% 
Norway 82,087,602 86,562,648 103,438,337 139,470,430 152,070,330 9.03% 
Canada 122,661,631 132,708,183 162,889,476 157,106,806 144,681,651 −7.91% 
Morocco 83,163,870 80,520,837 79,310,791 80,575,745 142,121,019 76.38% 
Honduras 94,488,967 113,378,582 95,473,051 115,194,409 140,957,028 22.36% 
Denmark 95,825,668 88,157,114 88,358,430 115,174,343 137,459,736 19.35% 
Japan 75,393,832 86,488,455 93,099,285 117,280,645 130,231,630 11.04% 
Taiwan 80,237,784 87,640,673 98,098,358 99,471,583 112,519,384 13.12% 
South Korea 69,915,856 81,008,102 84,676,354 96,295,524 105,547,945 9.61% 
Greece 75,127,636 74,514,095 81,939,132 96,027,549 101,679,226 5.89% 
Portugal 71,847,989 71,099,992 79,569,905 85,815,055 93,743,119 9.24% 
Uruguay 35,017,888 55,130,197 61,106,664 98,362,975 87,465,682 −11.08% 
Sweden 64,252,611 63,229,598 71,054,740 83,072,641 75,584,950 −9.01% 
Israel 41,593,736 51,929,858 56,193,746 64,369,183 72,072,286 11.97% 
Nicaragua 57,938,891 63,479,098 32,410,453 51,947,469 68,804,231 32.45% 
Dominican Republic 26,504,227 24,807,784 31,861,751 40,269,789 68,089,412 69.08% 
Sri Lanka 19,271,089 20,571,743 28,527,407 39,768,430 63,191,584 58.90% 
Russian Federation 42,393,184 42,670,724 91,356,946 47,763,195 57,268,336 19.90% 
El Salvador 96,505,976 51,093,980 59,111,915 39,869,742 50,943,882 27.78% 
Bolivia 20,087,356 27,540,175 43,120,824 55,518,611 45,814,588 −17.48% 
Ghana 50,187,034 14,853,864 19,503,949 18,580,677 44,276,708 138.29% 
Jamaica 36,495,154 36,974,843 41,942,435 37,737,692 40,757,107 8.00% 
Pakistan 23,570,244 32,421,340 36,339,657 34,331,523 40,384,230 17.63% 
Hong Kong 31,961,275 29,866,950 28,595,690 31,521,184 38,769,382 22.99% 
Iceland 13,915,346 18,558,874 26,128,023 30,575,790 38,570,366 26.15% 
Austria 13,258,980 15,773,724 20,674,360 24,567,927 34,013,114 38.45% 
Tunisia 14,334,355 12,831,173 14,304,976 18,010,383 32,449,357 80.17% 
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Madagascar 4,552,278 7,226,077 12,570,128 28,140,285 28,681,856 1.92% 
Iran 24,823,057 25,728,071 18,034,930 21,692,750 26,395,274 21.68% 
Romania 2,564,971 3,292,355 6,745,342 14,391,337 26,080,795 81.23% 
Hungary 10,415,712 16,325,188 19,400,137 20,794,150 24,867,394 19.59% 
Bulgaria 14,037,796 12,755,679 13,684,887 24,595,588 23,952,220 −2.62% 
Singapore 34,096,608 22,910,647 22,476,494 22,231,434 23,559,182 5.97% 
Ethiopia 17,147,070 17,172,812 17,164,445 22,127,412 22,689,226 2.54% 
Lebanon 12,703,890 15,438,472 16,489,334 19,953,612 22,148,416 11.00% 
Kenya 20,020,402 18,067,810 17,608,583 19,730,623 22,049,844 11.75% 
Czech Republic 13,562,964 14,592,915 18,179,421 22,633,893 21,383,145 −5.53% 
Egypt 13,746,200 12,359,875 17,227,390 19,323,738 19,090,326 −1.21% 
Cuba 12,864,744 13,182,276 13,639,228 17,615,640 16,852,778 −4.33% 
United Arab Emirates 8,274,819 10,008,436 10,513,030 13,972,218 16,560,454 18.52% 
Ukraine 4,682,239 14,252,361 8,811,023 9,232,814 16,311,319 76.67% 
Trinidad and Tobago 10,559,968 9,931,168 9,906,565 12,307,086 14,244,252 15.74% 
Latvia 4,920,169 7,941,635 9,342,737 11,759,290 14,098,207 19.89% 
Serbia 2,359,288 2,906,103 5,976,006 11,538,199 13,518,120 17.16% 
Haiti 7,300,349 5,268,827 8,483,041 13,956,264 13,194,845 −5.46% 
Nigeria 42,928,399 17,448,112 26,081,139 38,033,982 13,098,094 −65.56% 
Guyana 8,379,175 7,853,572 8,394,459 9,772,016 11,985,367 22.65% 
United Republic of Tanzania 4,838,505 6,768,179 7,973,198 11,378,825 11,662,251 2.49% 
Myanmar 35,983 1,593,567 6,900,806 7,933,205 11,220,771 41.44% 
Paraguay 4,393,171 5,977,317 8,195,977 11,371,642 11,059,339 −2.75% 
Finland 9,079,731 11,245,644 10,025,590 10,618,483 10,148,098 −4.43% 
Barbados 5,618,262 8,817,073 9,650,277 10,509,660 9,800,242 −6.75% 
Uganda 1,950,461 2,927,844 4,447,601 4,534,499 8,949,218 97.36% 
Faeroe Islands 7,818,141 8,327,127 7,321,438 7,434,148 8,773,062 18.01% 
Bangladesh 11,963,252 8,645,264 10,183,473 8,581,941 8,142,108 −5.13% 
Slovakia 1,369,361 1,323,842 3,289,636 3,490,292 6,443,788 84.62% 
Mauritius 3,207,021 2,637,793 3,542,053 2,650,867 6,320,346 138.43% 
Estonia 5,154,567 5,394,370 6,079,551 8,062,426 6,165,366 −23.53% 
Croatia 6,118,701 5,703,099 5,885,830 7,000,113 6,096,326 −12.91% 
Panama 5,469,352 5,974,105 4,053,034 6,262,373 5,585,020 −10.82% 
Lithuania 4,869,706 5,322,676 3,422,835 4,336,218 5,396,378 24.45% 
Fiji 2,851,363 3,488,317 3,570,413 4,304,315 5,364,241 24.62% 
Macedonia  2,472,738 3,983,395 5,130,100 7,540,290 5,253,935 −30.32% 
Algeria 3,048,728 6,288,281 3,209,384 2,361,351 4,727,650 100.21% 
Republic of Moldova 350,986 1,000,517 1,041,327 1,526,846 4,402,377 188.33% 
Bahamas 4,465,990 4,027,358 2,688,330 2,449,984 3,999,240 63.24% 
US Minor Outlying Islands 2,849,048 4,280,806 5,608,435 4,810,580 3,965,574 −17.57% 
Belize 6,234,174 2,801,832 2,030,265 1,509,243 3,427,047 127.07% 
Timor-Leste 379,738 1,020,843 1,626,183 2,797,821 2,828,450 1.09% 
Malawi 1,611,419 2,028,660 3,024,096 3,235,505 2,799,194 −13.49% 
Saudi Arabia 1,804,301 1,300,939 1,876,357 2,603,278 2,745,097 5.45% 
Jordan 1,777,627 1,678,065 1,911,331 2,242,909 2,610,458 16.39% 
Cyprus 2,107,460 2,719,593 2,978,666 2,998,238 2,487,379 −17.04% 
Papua New Guinea 1,479,753 1,517,782 1,280,178 2,538,152 2,480,656 −2.27% 
Kazakhstan 2,437,066 5,065,030 2,538,885 1,516,880 2,477,008 63.30% 
Georgia 715,211 1,443,140 883,596 1,533,234 2,346,421 53.04% 
Venezuela 778,788 1,077,628 1,305,756 1,719,318 2,249,169 30.82% 
Grenada 1,489,401 2,206,416 1,843,807 2,010,422 2,202,174 9.54% 
Saint Pierre and Miquelon 1,927,793 2,829,822 2,594,386 1,872,977 2,166,854 15.69% 
Slovenia 1,762,212 2,209,869 2,181,462 1,964,286 2,053,478 4.54% 
Senegal 663,943 649,125 1,139,401 1,640,298 1,981,041 20.77% 
Afghanistan 417,452 808,052 892,538 785,925 1,550,468 97.28% 
Luxembourg 269,96 378,019 617,247 1,192,813 1,442,609 20.94% 
Bermuda 827,438 1,116,572 943,84 1,330,767 1,359,614 2.17% 
Rwanda 1,095,087 1,726,244 1,940,694 1,006,386 1,091,768 8.48% 
Oman 461,708 350,439 714,813 1,225,980 1,060,576 −13.49% 
Malta 731,484 700,51 689,18 915,338 1,009,683 10.31% 
Maldives 131,271 784,889 357,993 849,989 967,522 13.83% 
Togo 12,788,786 583,2 1,521,857 2,459,866 931,373 −62.14% 
Syria 2,265,054 2,020,137 1,582,395 587,557 882,851 50.26% 
Falkland Islands (Malvinas) 363,511 559,581 372,114 114,307 875,418 665.85% 
Mongolia 425,02 42,851 241,346 136,24 853,326 526.34% 
Zimbabwe 2,225,941 347,032 636,509 349,124 787,831 125.66% 
Bosnia and Herzegovina 290,084 330,888 287,915 316,796 787,735 148.66% 
Mali 137,553 282,793 136,838 273,998 767,098 179.96% 
Cambodia 30,409 109,365 380,598 650,638 665,368 2.26% 
Nepal 205,339 270,516 179,235 362,791 651,84 79.67% 
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Albania 630,872 502,546 832,948 738,177 640,85 −13.18% 
Macao 700,714 487,625 614,672 591,226 625,532 5.80% 
Mozambique 3,537,549 3,281,641 4,668,404 2,904,704 557,451 −80.81% 
Burundi 347,255 364,027 248,176 229,92 479,96 108.75% 
Brunei Darussalam 19 49 270 521,758 450,464 −13.66% 
Cameroon 394,73 199,691 189,962 569,702 448,714 −21.24% 
Montenegro 571,423 621,267 565,825 427,271 441,72 3.38% 
Armenia 215,761 57,562 206,803 248,434 399,962 60.99% 
Gabon 23,134 29,287 2,641 82,133 394,479 380.29% 
Belarus 121,246 283,465 384,181 616,004 358,87 −41.74% 
Uzbekistan 1,843,295 369,106 283,257 420,117 345,754 −17.70% 
Sierra Leone 3,628,405 39,726 10,666 19,687 337,081 1,612.20% 
Antigua and Barbuda 184,807 353,26 545,285 266,533 330,508 24.00% 
Greenland 48,549 295,957 101,042 517,907 303,43 −41.41% 
Namibia 161,932 284,551 179,228 30,334 295,204 873.18% 
Suriname 451,564 486,046 370,645 355,679 278,003 −21.84% 
New Caledonia 87,236 30,302 37,544 17,35 268,913 1,449% 
Solomon Islands 168,22 276,749 372,894 150,175 265,23 76.61% 
Burkina Faso 100,928 106,356 244,115 240,348 239,948 −0.17% 
Iraq 703,235 189,37 318,293 416,125 233,662 −43.85% 
Guam 133,412 33,838 465,187 114,476 229,437 100.42% 
Saint Kitts and Nevis 30,673 84,932 41,536 65,231 223,251 242.25% 
Anguilla 244,679 262,225 290,279 278,272 198,286 −28.74% 
Dominica 14,164 20,885 25,342 144,555 197,985 36.96% 
Saint Lucia 135,583 167,783 229,577 182,417 191,356 4.90% 
Somalia 37,4 2,278 12,524 47,42 165,293 248.57% 
Bahrain 2,026 66 2,88 1,682 164,46 9,677% 
Laos 17,014 19,524 69,041 118,375 148,009 25.03% 
Chad 235,453 155,783 257,389 220,323 146,073 −33.70% 
Swaziland 133,705 103,009 368,908 199,778 133,726 −33.06% 
Congo 8,883 17,971 398,119 324,869 128,247 −60.52% 
Azerbaijan 120,758 49,387 59,375 73,924 114,394 54.75% 
Guinea 1,896,049 147,708 345,778 314,023 109,388 −65.17% 
Antarctica 231,345 168,696 170,666 237,874 103,48 −56.50% 
Mauritania 24,475 31,378 36,652 21,902 99,438 354.01% 
French Polynesia 66,342 117,291 86,547 260,09 94,829 −63.54% 
Sudan 395,36 458,065 91,427 59,958 94,224 57.15% 
Democratic Rep. of the Congo 166,246 9,671 2,486,579 1,194,483 91,868 −92.31% 
Zambia 72,631 39,95 159,633 48,989 91,13 86.02% 
Central African Republic 35,984 35,511 46,773 56,276 74,838 32.98% 
Saint Vincent and the Grenadines 133,131 146,145 147,646 105,677 73,62 −30.33% 
Comoros 139,904 381,676 194,369 202,4 53,288 −73.67% 
Seychelles 48,796 54,207 35,908 95,585 45,959 −51.92% 
Western Sahara 0 0 27 425 34,527 8,024% 
Niger 25,549 16,38 14,233 750 32,501 4,233% 
Norfolk Island 0 0 27 0 31,406 /0 
Vanuatu 24,473 9,16 10,265 348,83 30,983 −91.12% 
Kyrgyzstan 8,924 430 4,321 144 29,431 20,338% 
Cook Islands 10,611 16,105 5,333 12,441 24,792 99.28% 
Tajikistan 0 0 16 0 21,17 /0 
Yemen 104,099 114,121 70,217 82,634 20,506 −75.18% 
Pitcairn 49,933 12,048 0 0 14,423 /0 
British Virgin Islands 114,168 27,963 652,207 40,721 14,392 −64.66% 
Cayman Islands 28,765 9,986 9,355 22,295 13,895 −37.68% 
Liberia 69,659 388,023 1,423,835 340,412 12,295 −96.39% 
Niue 0 0 35 0 12,006 /0 
Bhutan 6,629 8,687 165,255 22,544 6,835 −69.68% 
Bouvet Island 0 0 0 50,261 5,826 −88.41% 
Cabo Verde 29,645 3,819 0 0 4,986 /0 
Benin 2,777 1,395 17,141 34 4,897 14,302% 
Djibouti 0 0 25 204 4,696 2,201% 
Tonga 17,727 39,011 26,102 10,782 2,619 −75.71% 
Equatorial Guinea 0 4,239 6,008 2,258 2,459 8.90% 
Saint Helena 0 950 0 0 1,592 /0 
Kuwait 1,332 10,736 11,73 691 1,145 65.70% 
Qatar 285 515 1,404 1,775 856 −51.77% 
Turkmenistan 16 0 10 75 494 558.67% 
Eritrea 674 4,218 1,86 4,892 462 −90.56% 
Gambia 15 812 1,499 4,621 405 −91.24% 
Aruba 5 0 0 2 143 7,050% 
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Andorra 870 72 23 353 122 −65.44% 
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0 0 0 105 /0 
Botswana 257 600 19 140 66 −52.86% 
Gibraltar 33 0 0 0 50 /0 
American Samoa 3,376 53,66 539 142,204 36 −99.97% 
French Southern Territories 0 23 0 0 33 /0 
Turks and Caicos Islands 17,149 85 769 546 27 −95.05% 
British Indian Ocean Territory 0 0 411 0 27 /0 
Kiribati 5 0 63 4 1 −75.00% 
Christmas Island 0 138 0 0 1 /0 
Libya 0 0 0 37,276 0 −100.00% 
Montserrat 1,089 22,122 0 1,6 0 −100.00% 
Lesotho 5 0 0 638 0 −100.00% 
North Korea 0 0 80 485 0 −100.00% 
Samoa 985 0 0 152 0 −100.00% 
Sint Maarten (Dutch part) 0 0 0 85 0 −100.00% 
Nauru 0 3,835 0 16 0 −100.00% 
Angola 2,561 0 4,273 0 0 /0 
Cocos (Keeling) Islands 1 0 0 0 0 /0 
Guinea-Bissau 2 0 0 0 0 /0 
Heard Isl. and McDonald Islands 12,285 0 0 0 0 /0 
Netherlands Antilles 261,034 154 42,875 0 0 /0 
Sao Tome and Principe 94,92 4,009 513 0 0 /0 

Fonte: Statistics Canada (2016) 

 

 

Tabela completa de importação de produtos 
	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 %	Growth	

2015/2014	

Total	Agri-Food	and	Seafood	 33.819.901.083	 35.866.055.933				 38.246.663.132				 42.835.022.050				 47.064.961.725				 9.87%	

2204	-	Wine	of	fresh	grapes,	including	fortified;	grape	must	other	
than	heading	20.09	

1.894.723.559				 							
1.973.905.841				

							
2.085.783.433				

							
2.143.758.224				

							
2.296.913.294				

7.14%	

1905	-	Bread,	pastry,	cakes,	etc.;	communion	wafers,	empty	cachets,	
etc.	

1.154.005.948				 							
1.284.194.365				

1.438.778.162	 1.651.142.841				 							
1.865.827.424				

13.00%	

2106	-	Food	preparations	not	elsewhere	specified	 1.131.854.208			 							
1.310.300.763				

	1.416.972.431				 							
1.486.071.547				

							
1.689.058.508				

13.66%	

0901	-	Coffee,	whether	or	not	roasted	or	decaffeinated;	coffee	husks	
and	skins;	coffee	substitutes	containing	any	coffee	

	1.458.377.508	 							
1.410.418.305				

							
1.215.799.820				

							
1.443.120.082				

							
1.584.888.771				

9.82%	

1806	-	Chocolate	and	other	food	preparations	containing	cocoa	 846.856.320			 											
855.769.736				

											
939.880.654				

							
1.038.232.522				

							
1.232.886.282				

18.75%	

2309	-	Animal	feed	preparations	 792.686.589				 											
859.868.330				

											
931.653.690				

											
999.368.872				

							
1.120.838.267				

12.15%	

2202	-	Waters,	including	mineral	or	aerated,	sweetened	or	flavoured,	
and	other	non-alcoholic	beverages	excluding	fruit	and	vegetable	
juices	

664.551.301				 											
728.933.745				

											
815.198.016				

											
937.839.231				

							
1.109.589.148				

18.31%	

0810	-	Other	fruit,	fresh	 794.211.956				 											
867.957.821				

											
942.119.242				

							
1.014.052.462				

							
1.087.949.791				

7.29%	

2008	-	Other	fruits,	nuts	and	edible	parts	of	plants,	otherwise	
prepared	or	preserved	

581.625.065				 											
658.768.454				

											
761.324.322				

											
890.308.914				

							
1.063.052.841				

19.40%	

0306	-	Crustaceans;	flours,	meals	and	pellets	of	crustaceans,	fit	for	
human	consumption	

	680.699.305				 											
669.108.854				

											
749.978.447				

											
969.854.308				

							
1.004.428.850				

3.56%	

2103	-	Sauces	and	preparations;	mixed	condiments	and	seasonings;	
mustard	flour	and	meal;	prepared	mustard	

	483.696.203				 											
532.224.084				

											
621.361.596				

											
758.164.995				

											
956.548.868				

26.17%	

0709	-	Other	vegetables,	fresh	or	chilled	 											
656.935.031				

											
659.195.834				

											
756.081.274				

											
825.191.555				

											
947.742.167				

14.85%	

2208	-	Undenatured	ethyl	alcohol	of	volume	strength	<	80%	alcohol;	
spirits,	liqueurs	and	other	spirituous	beverages	

											
712.389.054				

											
759.776.748				

											
780.493.350				

											
841.129.234				

											
903.422.997				

7.41%	

1602	-	Other	prepared	or	preserved	meat,	meat	offal	or	blood	 											
503.072.901				

											
594.043.949				

											
713.240.030				

											
841.452.228				

											
864.930.016				

2.79%	

2009	-	Fruit	and	vegetable	juices,	unfermented,	not	containing	spirit,	
whether	or	not	sweetened	

											
731.055.524				

											
757.726.941				

											
741.763.932				

											
770.750.489				

											
852.185.966				

10.57%	

0201	-	Meat	of	bovine	animals,	fresh	or	chilled	 											
799.303.533				

											
936.515.566				

											
961.156.780				

											
856.111.993				

											
848.327.669				

−0.91%	

2207	-	Undenatured	ethyl	alcohol	>	80%	by	volume	alcohol	strength;	
denatured	ethyl	alcohol	and	other	spirits	

					697.640.089	 											
737.114.657				

											
804.812.625				

											
938.319.395				

											
815.045.365				

−13.14%	

0802	-	Other	nuts,	fresh	or	dried	 376.761.398				 											
443.369.921				

											
487.061.346				

											
590.518.523				

											
752.485.374				

27.43%	

1904	-	Prepared	foods	obtained	by	swelling/roasting	of	cereals;	
cereals	other	than	corn	

											
419.948.722			

											
463.192.191			

											
494.883.621				

											
577.374.595	

											
718.979.681				

24.53%	
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0304	-	Fish	fillets	and	other	fish	meat	(whether	or	not	minced),	fresh,	
chilled	or	frozen	

											
548.340.305				

											
541.188.809,00				

											
586.389.329,00				

											
683.634.660,00				

											
717.716.068,00				

4.99%	

2203	-	Beer	made	from	malt	 											
560.224.951,00				

											
593.549.206,00				

											
646.499.430,00				

											
661.016.656,00				

											
715.824.301,00				

8.29%	

0805	-	Citrus	fruit,	fresh	or	dried	 											
448.200.548,00				

											
466.569.632,00				

											
495.644.772,00				

											
587.208.564,00				

											
689.177.386,00				

17.37%	

1901	-	Malt	extract;	food	preparations	of	flour,	etc.,	containing	<	40%	
cocoa;	other	food	preparations	containing	<	5%	cocoa	

											
545.045.128,00				

											
539.057.884,00				

											
594.316.757,00				

											
586.543.381,00				

											
669.020.327,00				

14.06%	

0806	-	Grapes,	fresh	or	dried	 											
478.002.376,00				

											
495.031.309,00				

											
527.553.703,00				

											
552.991.979,00				

											
634.256.278,00				

14.70%	

0207	-	Meat	and	edible	offal,	of	the	poultry	of	heading	01.05,	fresh,	
chilled	or	frozen	

											
328.070.831,00				

											
453.226.700,00				

											
480.683.247,00				

											
482.597.144,00				

											
610.875.613,00				

26.58%	

0705	-	Lettuce	and	chicory,	fresh	or	chilled	 											
402.568.253,00				

											
377.359.518,00				

											
434.176.060,00				

											
449.826.775,00				

											
571.735.499,00				

27.10%	

0203	-	Meat	of	swine,	fresh,	chilled	or	frozen	 											
474.678.616,00				

											
518.983.743,00				

											
475.806.862,00				

											
563.284.893,00				

											
545.855.959,00				

−3.09%	

1902	-	Pasta	(spaghetti,	noodles,	lasagna,	etc.);	couscous	 											
376.455.936,00				

											
405.993.022,00				

											
414.208.944,00				

											
451.739.014,00				

											
538.280.498,00				

19.16%	

0704	-	Cabbages,	cauliflowers,	kohlrabi,	etc.,	fresh	or	chilled	 											
257.248.902,00				

											
246.711.153,00				

											
341.145.075,00				

											
406.884.877,00				

											
533.169.766,00				

31.04%	

0803	-	Bananas,	including	plantains,	fresh	or	dried	 											
384.581.679,00				

											
391.140.393,00				

											
423.047.078,00				

											
472.230.936,00				

											
530.166.427,00				

12.27%	

4301	-	Raw	furskins,	other	than	raw	hides/skins	of	headings	41.01,	
41.02,	41.03	

											
139.771.240,00				

											
186.918.592,00				

											
382.348.018,00				

											
621.233.026,00				

											
510.053.108,00				

−17.90%	

0804	-	Dates,	figs,	pineapples,	avocadoes,	guavas,	mangoes	and	
mangosteens,	fresh	or	dried	

											
320.036.418,00				

											
354.962.577,00				

											
408.088.868,00				

											
460.163.338,00				

											
507.535.527,00				

10.29%	

1704	-	Sugar	confectionery	(including	white	chocolate),	not	
containing	cocoa	

											
333.558.355,00				

											
369.412.897,00				

											
387.065.049,00				

											
434.340.395,00				

											
496.623.512,00				

14.34%	

1701	-	Cane	or	beet	sugar	and	chemically	pure	sucrose,	in	solid	form	 											
807.986.883,00				

											
628.071.733,00				

											
526.970.713,00				

											
589.464.686,00				

											
478.297.909,00				

−18.86%	

1005	-	Maize	(corn)	 											
337.841.795,00				

											
318.157.348,00				

											
318.017.310,00				

											
454.313.891,00				

											
475.128.099,00				

4.58%	

0202	-	Meat	of	bovine	animals,	frozen	 											
196.087.263,00				

											
229.538.655,00				

											
214.139.528,00				

											
354.492.593,00				

											
458.347.684,00				

29.30%	

2005	-	Other	vegetables,	prepared	or	preserved	otherwise	by	vinegar,	
acetic	acid	or	sugar,	not	frozen	

											
300.064.048,00				

											
309.144.973,00				

											
314.753.126,00				

											
376.161.513,00				

											
436.695.707,00				

16.09%	

1604	-	Prepared	or	preserved	fish;	caviar	and	caviar	substitutes	 											
326.648.853,00				

											
382.813.468,00				

											
400.957.908,00				

											
394.996.148,00				

											
430.696.756,00				

9.04%	

1006	-	Rice	 											
304.032.553,00				

											
303.905.458,00				

											
338.666.437,00				

											
391.156.183,00				

											
429.571.736,00				

9.82%	

2304	-	Soya-bean	oil-cake	and	other	solid	residues	 											
364.469.637,00				

											
457.481.011,00				

											
444.074.064,00				

											
546.396.256,00				

											
406.650.344,00				

−25.58%	

0702	-	Tomatoes,	fresh	or	chilled	 											
321.979.276,00				

											
270.693.982,00				

											
310.746.029,00				

											
356.847.177,00				

											
399.453.318,00				

11.94%	

0808	-	Apples,	pears	and	quinces,	fresh	 											
282.234.772,00				

											
328.286.923,00				

											
385.142.312,00				

											
387.183.205,00				

											
373.896.394,00				

−3.43%	

0406	-	Cheese	and	curd	 											
262.829.068,00				

											
265.574.765,00				

											
274.009.572,00				

											
298.752.568,00				

											
310.854.153,00				

4.05%	

0807	-	Melons	(including	watermelons)	and	papaws	(papayas),	fresh	 											
221.854.104,00				

											
243.781.539,00				

											
258.620.906,00				

											
270.895.894,00				

											
310.211.782,00				

14.51%	

0809	-	Apricots,	cherries,	peaches,	(including	nectarines),	plums	and	
sloes,	fresh	

											
285.369.338,00				

											
304.440.852,00				

											
289.805.227,00				

											
295.498.038,00				

											
302.273.511,00				

2.29%	

0811	-	Fruit	and	nuts,	uncooked	or	cooked	by	water,	frozen,	whether	
or	not	sweetened	

											
154.694.929,00				

											
191.857.295,00				

											
223.950.136,00				

											
245.489.691,00				

											
288.496.329,00				

17.52%	

1801	-	Cocoa	beans,	whole	or	broken,	raw	or	roasted	 											
219.367.888,00				

											
153.847.842,00				

											
162.208.320,00				

											
223.529.134,00				

											
274.224.169,00				

22.68%	

1601	-	Sausages	and	similar	products,	of	meat,	meat	offal	or	blood;	
food	preparations	

											
143.378.508,00				

											
168.547.954,00				

											
187.908.806,00				

											
217.942.094,00				

											
268.228.886,00				

23.07%	

3504	-	Peptones	and	derivatives;	other	protein	substances	and	
derivatives;	hide	powder	

											
144.535.213,00				

											
152.512.407,00				

											
184.778.298,00				

											
249.106.140,00				

											
260.776.394,00				

4.68%	

1605	-	Crustaceans,	molluscs	and	other	aquatic	invertebrates,	
prepared	or	preserved	

											
229.046.657,00				

											
213.697.793,00				

											
222.083.024,00				

											
290.277.436,00				

											
259.946.904,00				

−10.45%	

2101	-	Extracts,	essences	and	concentrates	of	coffee,	tea	or	maté;	
chicory	and	other	coffee	substitutes,	roasted,	and	preparations	

											
191.760.695,00				

											
212.367.943,00				

											
213.031.288,00				

											
248.027.944,00				

											
246.614.021,00				

−0.57%	

1702	-	Other	sugars,	chemically	pure;	sugar	syrups;	artificial	honey;	
caramel	

											
180.050.656,00				

											
211.523.071,00				

											
214.610.344,00				

											
218.263.504,00				

											
243.086.880,00				

11.37%	

2104	-	Soups,	broths	and	preparations	thereof;	homogenized	
composite	food	preparations	

											
119.654.733,00				

											
136.025.887,00				

											
164.922.778,00				

											
192.574.495,00				

											
237.293.257,00				

23.22%	

0703	-	Onions,	shallots,	garlic,	leeks	and	other	alliaceous	vegetables,	
fresh	or	chilled	

											
160.587.847,00				

											
164.409.060,00				

											
201.757.996,00				

											
208.973.002,00				

											
233.447.583,00				

11.71%	

0602	-	Other	live	plants	(including	their	roots),	cuttings	and	slips;	
mushroom	spawn	

											
162.685.260,00				

											
174.246.946,00				

											
191.178.066,00				

											
204.957.408,00				

											
231.405.799,00				

12.90%	

0307	-	Molluscs;	flours,	meals	and	pellets	of	molluscs,	fit	for	human	
consumption	

											
194.871.562,00				

											
193.788.477,00				

											
198.295.717,00				

											
211.555.788,00				

											
228.505.400,00				

8.01%	

1209	-	Seeds,	fruit	and	spores,	for	sowing	 											
145.057.058,00				

											
148.431.534,00				

											
172.386.414,00				

											
186.911.181,00				

											
227.446.185,00				

21.69%	

0302	-	Fish,	fresh	or	chilled	(no	fish	fillets	or	other	fish	meat)	 											
187.490.147,00				

											
205.488.991,00				

											
237.692.016,00				

											
237.273.062,00				

											
219.177.872,00				

−7.63%	

2301	-	Flours,	etc.,	of	meat,	fish,	etc.,	unfit	for	human	consumption;	
greaves	

											
108.928.639,00				

											
118.752.141,00				

											
124.115.809,00				

											
166.698.004,00				

											
212.137.054,00				

27.26%	
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1509	-	Olive	oil	and	its	fractions,	not	chemically	modified	 											
154.640.645,00				

											
147.900.940,00				

											
168.733.403,00				

											
193.155.829,00				

											
209.463.222,00				

8.44%	

1804	-	Cocoa	butter,	fat	and	oil	 											
118.225.028,00				

													
96.534.303,00				

											
117.904.027,00				

											
212.182.685,00				

											
208.429.279,00				

−1.77%	

0407	-	Birds'	eggs,	in	shell,	fresh,	preserved	or	cooked	 													
63.321.367,00				

													
70.718.434,00				

													
90.981.962,00				

											
139.279.861,00				

											
204.437.273,00				

46.78%	

0303	-	Fish,	frozen	(no	fish	fillets	or	other	fish	meat)	 											
169.957.514,00				

											
172.526.595,00				

											
216.142.577,00				

											
163.442.960,00				

											
202.844.858,00				

24.11%	

1201	-	Soya	beans	 											
146.927.623,00				

											
157.864.122,00				

											
149.115.027,00				

											
211.761.254,00				

											
198.923.960,00				

−6.06%	

2303	-	Starch	and	similar	residues,	beet-pulp	etc.,	dregs	and	waste	
from	brewing	or	distilling	

											
202.203.831,00				

											
209.146.500,00				

											
196.651.092,00				

											
179.804.355,00				

											
190.417.829,00				

5.90%	

0204	-	Meat	of	sheep	or	goats,	fresh,	chilled	or	frozen	 											
163.541.239,00				

											
137.305.898,00				

											
147.107.776,00				

											
178.368.134,00				

											
185.489.150,00				

3.99%	

1302	-	Vegetable	saps	and	extracts;	pectic	substances,	etc.;	agar-agar,	
etc.,	from	vegetable	products	

											
157.326.123,00				

											
238.787.134,00				

											
186.315.812,00				

											
199.789.404,00				

											
184.672.612,00				

−7.57%	

2001	-	Vegetables,	fruit,	nuts	and	edible	parts	of	plants,	
prepared/preserved	by	vinegar/acetic	acid	

													
97.171.292,00				

											
136.974.970,00				

											
148.412.074,00				

											
166.257.584,00				

											
184.619.403,00				

11.04%	

0801	-	Coconuts,	Brazil	nuts	and	cashew	nuts,	fresh	or	dried	 											
107.526.612,00				

											
100.497.672,00				

											
112.885.352,00				

											
135.628.708,00				

											
179.546.324,00				

32.38%	

0706	-	Carrots,	turnips,	salad	beetroot	and	similar	edible	roots,	fresh	
or	chilled	

											
140.356.935,00				

											
130.654.629,00				

											
141.982.627,00				

											
152.155.155,00				

											
171.738.502,00				

12.87%	

0902	-	Tea	 											
169.812.828,00				

											
181.469.926,00				

											
179.939.041,00				

											
163.412.570,00				

											
171.302.379,00				

4.83%	

0603	-	Cut	flowers	and	flower	buds	for	bouquets	or	ornamental	
purposes	

											
124.921.182,00				

											
141.861.271,00				

											
147.685.452,00				

											
156.317.055,00				

											
168.058.787,00				

7.51%	

0713	-	Dried	leguminous	vegetables,	shelled,	whether	or	not	skinned	
or	split	

											
102.211.025,00				

											
109.495.931,00				

											
120.630.548,00				

											
146.037.286,00				

											
167.651.076,00				

14.80%	

2004	-	Other	vegetables,	prepared	or	preserved	otherwise	than	by	
vinegar,	acetic	acid	or	sugar,	frozen	

											
142.981.602,00				

											
141.985.252,00				

											
151.903.852,00				

											
154.592.842,00				

											
164.960.160,00				

6.71%	

1517	-	Margarine;	edible	mixtures	or	preparations	of	animal	or	
vegetable	fats	and	oils	or	fractions,	other	than	heading	15.16	

											
148.846.335,00				

											
157.968.251,00				

											
165.991.426,00				

											
180.971.870,00				

											
163.373.363,00				

−9.72%	

0210	-	Meat	and	edible	meat	offal,	cured;	edible	flours	and	meals	of	
meat	or	meat	offal	

													
78.475.075,00				

											
117.218.219,00				

											
108.372.881,00				

											
105.740.511,00				

											
152.870.312,00				

44.57%	

1202	-	Ground-nuts,	not	roasted	or	otherwise	cooked	 											
120.406.646,00				

											
137.873.059,00				

											
116.809.350,00				

											
129.417.465,00				

											
147.389.663,00				

13.89%	

0708	-	Leguminous	vegetables,	fresh	or	chilled	 											
102.320.018,00				

											
107.609.516,00				

											
120.585.279,00				

											
131.761.224,00				

											
142.672.246,00				

8.28%	

0710	-	Vegetables	(uncooked	or	cooked	by	steaming	or	boiling	in	
water),	frozen	

											
101.472.912,00				

											
103.850.456,00				

											
105.435.540,00				

											
120.188.396,00				

											
141.470.948,00				

17.71%	

1803	-	Cocoa	paste	 											
112.867.255,00				

													
83.595.938,00				

													
87.499.532,00				

													
96.545.170,00				

											
134.795.116,00				

39.62%	

2002	-	Tomatoes,	prepared	or	preserved	otherwise	than	by	vinegar	or	
acetic	acid	

													
91.297.539,00				

													
89.374.940,00				

											
102.334.012,00				

											
115.234.257,00				

											
127.603.977,00				

10.73%	

3301	-	Essential	oils;	resinoids;	concentrates	and	aqueous	distillates	
of	essential	oils;	terpenic	by-products	

													
49.977.854,00				

													
49.234.896,00				

													
63.448.763,00				

											
105.432.018,00				

											
127.205.881,00				

20.65%	

2007	-	Jams,	fruit	jellies,	marmalades,	fruit	or	nut	purée	and	pastes,	
cooked,	whether	or	not	sweetened	

													
59.673.602,00				

													
69.163.987,00				

													
71.036.572,00				

											
103.789.503,00				

											
126.981.622,00				

22.35%	

1205	-	Rape	or	colza	seeds	 											
108.202.145,00				

											
140.992.532,00				

											
114.249.038,00				

											
122.251.357,00				

											
125.754.962,00				

2.87%	

0712	-	Dried	vegetables,	whole,	cut,	sliced,	broken	or	in	powder	 													
88.759.209,00				

													
93.954.379,00				

													
95.871.117,00				

											
104.492.486,00				

											
125.709.789,00				

20.31%	

0511	-	Animal	products	not	elsewhere	specified;	dead	animals	of	
Chapter	1	or	3,	unfit	for	human	consumption	

													
89.486.002,00				

											
104.753.970,00				

													
91.999.674,00				

													
97.202.646,00				

											
123.868.169,00				

27.43%	

2206	-	Other	fermented	beverages	(cider,	perry,	mead)	 													
36.714.267,00				

													
47.778.539,00				

													
66.438.717,00				

													
99.935.074,00				

											
121.387.301,00				

21.47%	

1211	-	Plants	and	parts,	for	perfumery,	pharmacy,	etc.,	fresh	or	dried	 													
82.544.745,00				

													
84.534.451,00				

													
93.009.868,00				

											
100.199.197,00				

											
120.023.744,00				

19.79%	

1504	-	Fish	or	marine	mammals,	fats,	oils	and	their	fractions,	not	
chemically	modified	

													
96.119.576,00				

											
117.339.894,00				

											
117.697.306,00				

											
122.069.406,00				

											
119.020.876,00				

−2.50%	

0904	-	Pepper	of	the	genus	Piper;	dried,	crushed	or	ground	fruit	of	
genus	Capsicum	or	Pimenta	

													
58.955.810,00				

													
72.734.275,00				

													
77.400.676,00				

													
86.766.348,00				

											
116.895.223,00				

34.72%	

3505	-	Dextrins	and	other	modified	starches;	glues	based	on	starches,	
dextrins	or	other	modified	starches	

													
88.803.003,00				

													
91.718.729,00				

											
101.884.905,00				

											
108.512.970,00				

											
116.457.241,00				

7.32%	

1513	-	Coconut	(copra),	palm	kernel	or	babassu	oil	and	fractions,	not	
chemically	modified	

													
41.710.044,00				

													
51.222.533,00				

													
59.695.395,00				

													
81.367.879,00				

											
114.361.320,00				

40.55%	

1515	-	Other	fixed	vegetable	fats	and	oils	and	fractions,	not	
chemically	modified	

													
66.988.611,00				

													
72.555.130,00				

													
90.565.880,00				

													
86.208.142,00				

											
112.491.602,00				

30.49%	

0404	-	Whey;	other	natural	milk	products	 													
79.785.249,00				

													
85.386.972,00				

											
119.897.057,00				

											
143.025.675,00				

											
110.427.522,00				

−22.79%	

0714	-	Manioc,	arrowroot,	sweet	potatoes,	and	similar	roots	and	
tubers;	sago	pith	

													
64.887.348,00				

													
67.785.693,00				

													
76.009.945,00				

													
89.855.327,00				

											
107.981.400,00				

20.17%	

1511	-	Palm	oil	and	its	fractions,	not	chemically	modified	 													
94.982.430,00				

													
94.916.141,00				

													
90.766.895,00				

													
99.030.225,00				

											
107.509.139,00				

8.56%	

0305	-	Fish,	dried,	salted	or	in	brine;	smoked	fish;	flours,	meals	and	
pellets	of	fish,	fit	for	human	consumption	

													
74.122.038,00				

													
69.685.934,00				

													
73.539.049,00				

													
80.368.917,00				

											
100.934.751,00				

25.59%	

0701	-	Potatoes,	fresh	or	chilled	 											
122.455.616,00				

													
98.451.573,00				

											
111.077.186,00				

													
97.692.227,00				

													
98.265.805,00				

0.59%	

0813	-	Fruit,	dried,	other	than	headings	08.01	to	08.06;	mixtures	of	
nuts	or	dried	fruits	of	this	Chapter	

													
67.475.484,00				

													
70.256.916,00				

													
68.370.049,00				

													
76.520.667,00				

													
93.418.817,00				

22.08%	
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2201	-	Waters,	including	mineral	and	aerated	waters,	not	sweetened	
or	flavoured;	ice	and	snow	

													
74.578.246,00				

													
79.545.440,00				

													
82.193.626,00				

													
93.667.467,00				

													
93.224.313,00				

−0.47%	

3503	-	Gelatin	and	gelatin	derivatives;	isinglass;	glues	of	animal	origin	
not	elsewhere	specified	

													
61.541.671,00				

													
75.571.105,00				

													
87.888.827,00				

													
84.718.504,00				

													
93.094.777,00				

9.89%	

0101	-	Live	horses,	asses,	mules	and	hinnies	 													
60.538.107,00				

													
57.538.842,00				

													
70.853.057,00				

													
64.784.832,00				

													
90.200.297,00				

39.23%	

3502	-	Albumins,	albuminates	and	other	albumin	derivatives	 													
49.724.506,00				

													
64.191.289,00				

													
65.859.950,00				

													
81.770.534,00				

													
88.392.829,00				

8.10%	

1516	-	Animal	or	vegetable	fats,	oils	and	fractions,	hydrogenated,	
etc.,	but	not	further	prepared	

											
137.342.330,00				

											
107.512.719,00				

													
97.169.596,00				

													
91.459.786,00				

													
86.009.968,00				

−5.96%	

0707	-	Cucumbers	and	gherkins,	fresh	or	chilled	 													
57.842.681,00				

													
52.992.878,00				

													
61.365.870,00				

													
75.609.795,00				

													
76.589.741,00				

1.30%	

2102	-	Yeasts;	other	dead	one	cell	micro-organisms	(other	than	
vaccines	of	heading	30.02);	prepared	baking	powders	

													
47.216.042,00				

													
57.121.547,00				

													
60.665.244,00				

													
72.974.975,00				

													
75.893.553,00				

4.00%	

0405	-	Butter	and	other	fats	and	oils	derived	from	milk;	dairy	spreads	 													
45.162.386,00				

													
24.581.861,00				

													
23.764.779,00				

													
48.612.973,00				

													
73.543.699,00				

51.28%	

0106	-	Other	live	animals	 													
46.044.149,00				

													
50.292.880,00				

													
56.286.674,00				

													
67.794.624,00				

													
72.648.408,00				

7.16%	

0910	-	Ginger,	saffron,	turmeric	(curcuma),	thyme,	bay	leaves,	curry	
and	other	spices	

													
44.261.739,00				

													
40.412.824,00				

													
54.904.684,00				

													
78.742.065,00				

													
71.736.355,00				

−8.90%	

1805	-	Cocoa	powder,	not	sweetened	 													
77.987.192,00				

													
89.904.445,00				

													
75.298.817,00				

													
65.925.242,00				

													
70.379.445,00				

6.76%	

1108	-	Starches;	inulin	 													
44.933.042,00				

													
46.594.402,00				

													
51.129.238,00				

													
55.931.655,00				

													
70.332.888,00				

25.75%	

3501	-	Casein,	caseinates	and	other	casein	derivatives;	casein	glues	 													
75.273.961,00				

													
76.113.148,00				

													
89.450.716,00				

													
78.782.961,00				

													
69.764.539,00				

−11.45%	

1107	-	Malt,	whether	or	not	roasted	 													
39.753.119,00				

													
68.041.478,00				

													
70.498.624,00				

													
68.404.119,00				

													
68.399.825,00				

−0.01%	

1008	-	Buckwheat,	millet	and	canary	seed;	other	cereals	 													
19.802.554,00				

													
28.470.783,00				

													
49.938.660,00				

													
78.877.235,00				

													
66.846.647,00				

−15.25%	

1207	-	Other	oil	seeds	and	oleaginous	fruits,	whether	or	not	broken	 													
33.794.628,00				

													
38.399.658,00				

													
58.044.408,00				

													
61.430.701,00				

													
63.375.372,00				

3.17%	

1101	-	Wheat	or	meslin	flour	 													
48.123.675,00				

													
53.855.178,00				

													
52.525.996,00				

													
50.971.961,00				

													
61.960.347,00				

21.56%	

0105	-	Live,	domestic	poultry,	fowls,	ducks,	geese,	turkeys	and	guinea	
fowls	

													
37.609.442,00				

													
39.935.942,00				

													
44.594.744,00				

													
50.561.474,00				

													
61.078.838,00				

20.80%	

2401	-	Tobacco	unmanufactured;	tobacco	refuse	 													
83.829.343,00				

													
84.050.014,00				

													
88.816.334,00				

													
85.781.192,00				

													
58.324.204,00				

−32.01%	

1512	-	Safflower,	sunflower	or	cotton-seed	oil	and	fractions,	not	
chemically	modified	

													
60.393.424,00				

													
56.926.763,00				

													
52.388.389,00				

													
51.123.256,00				

													
58.215.206,00				

13.87%	

0206	-	Edible	offal	of	bovine	animals,	swine,	sheep,	goats,	horses,	
asses,	mules	or	hinnies,	fresh,	chilled	or	frozen	

													
47.617.042,00				

													
50.063.018,00				

													
44.171.232,00				

													
44.159.067,00				

													
56.178.620,00				

27.22%	

1514	-	Rape,	colza	or	mustard	oil	and	fractions,	not	chemically	
modified	

													
99.528.253,00				

											
180.410.857,00				

											
108.275.131,00				

													
94.338.900,00				

													
53.294.658,00				

−43.51%	

0601	-	Bulbs,	tubers,	etc.,	dormant,	in	growth	or	in	flower;	chicory	
plants	and	roots	

													
48.433.873,00				

													
45.158.430,00				

													
48.463.539,00				

													
51.249.696,00				

													
52.574.003,00				

2.58%	

2302	-	Bran,	sharps	and	other	residues,	from	sifting	or	other	working	
of	cereals	or	leguminous	plants	

													
43.664.200,00				

													
54.834.719,00				

													
52.358.182,00				

													
45.371.920,00				

													
50.129.012,00				

10.48%	

2209	-	Vinegar	and	substitutes	for	vinegar	obtained	from	acetic	acid	 													
29.999.581,00				

													
33.683.250,00				

													
40.066.747,00				

													
43.464.793,00				

													
49.176.957,00				

13.14%	

2402	-	Cigars,	cheroots,	cigarillos	and	cigarettes,	of	tobacco	or	
substitutes	

													
42.254.768,00				

													
41.834.518,00				

													
49.422.104,00				

													
48.186.283,00				

													
48.911.297,00				

1.50%	

1102	-	Cereal	flours	other	than	of	wheat	or	meslin	 													
26.748.406,00				

													
35.458.719,00				

													
40.202.604,00				

													
40.870.441,00				

													
46.423.105,00				

13.59%	

0301	-	Fish,	live	 													
29.465.506,00				

													
29.877.732,00				

													
34.040.201,00				

													
41.698.168,00				

													
46.362.662,00				

11.19%	

1001	-	Wheat	and	meslin	 													
21.761.383,00				

													
33.201.842,00				

													
20.238.732,00				

													
35.261.360,00				

													
44.854.424,00				

27.21%	

2403	-	Other	manufactured	tobacco	and	substitutes;	homogenized	or	
reconstituted	tobacco;	tobacco	extracts	and	essences	

													
24.785.957,00				

													
28.350.544,00				

													
27.630.075,00				

													
31.536.882,00				

													
42.004.575,00				

33.19%	

0409	-	Honey,	natural	 													
13.324.396,00				

													
14.922.521,00				

													
26.015.495,00				

													
32.214.848,00				

													
41.208.717,00				

27.92%	

1206	-	Sunflower	seeds	 													
30.237.321,00				

													
35.796.590,00				

													
27.807.004,00				

													
35.280.796,00				

													
38.506.035,00				

9.14%	

0604	-	Foliage	and	branches	(without	flours),	grasses,	mosses,	etc.,	
for	ornamental	purposes	

													
27.763.777,00				

													
28.340.737,00				

													
30.990.140,00				

													
33.350.146,00				

													
36.881.000,00				

10.59%	

1103	-	Cereal	grouts,	meal	and	pellets	 													
26.755.624,00				

													
27.841.719,00				

													
26.838.920,00				

													
29.456.748,00				

													
35.635.574,00				

20.98%	

1507	-	Soya-bean	oil	and	its	fractions,	not	chemically	modified	 													
43.506.380,00				

													
37.631.276,00				

													
42.718.636,00				

													
36.876.443,00				

													
34.932.778,00				

−5.27%	

1703	-	Molasses	resulting	from	the	extraction	or	refining	of	sugar	 													
28.100.072,00				

													
32.175.848,00				

													
34.959.372,00				

													
29.017.911,00				

													
32.604.545,00				

12.36%	

1003	-	Barley	 													
10.603.750,00				

															
1.043.234,00				

															
5.970.829,00				

															
7.810.121,00				

													
32.410.826,00				

314.98%	

0401	-	Milk	and	cream,	not	concentrated	nor	sweetened	 													
22.782.879,00				

													
20.873.888,00				

													
24.262.545,00				

													
29.306.406,00				

													
32.290.195,00				

10.18%	

1106	-	Flour,	meal	and	powder	of	vegetables	of	heading	07.13,	of	
sago	or	roots	of	heading	07.14	or	of	Chapter	8	

															
6.574.754,00				

													
10.215.219,00				

													
13.426.728,00				

													
19.481.860,00				

													
29.628.665,00				

52.08%	

2003	-	Mushrooms	and	truffles,	prepared	or	preserved	otherwise	
than	by	vinegar	or	acetic	acid	

													
23.131.811,00				

													
26.234.396,00				

													
19.389.011,00				

													
22.086.016,00				

													
28.722.226,00				

30.05%	
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0505	-	Skins	and	other	parts	of	birds,	with	feathers/down,	
feathers/parts	of	feathers,	down;	powder	and	waste	

													
19.619.878,00				

													
23.519.090,00				

													
22.702.881,00				

													
29.597.468,00				

													
28.503.717,00				

−3.70%	

0102	-	Live	bovine	animals	 													
40.969.165,00				

													
31.382.843,00				

													
25.282.341,00				

													
24.536.773,00				

													
28.313.389,00				

15.39%	

2905	-	Acyclic	alcohols	and	their	halogenated,	sulphonated,	etc.,	
derivatives	

													
23.979.427,00				

													
24.787.681,00				

													
27.687.090,00				

													
28.399.651,00				

													
28.285.056,00				

−0.40%	

1212	-	Locust	beans,	seaweeds,	etc.;	fruit	stones	and	kernels,	other	
vegetable	products	

													
19.737.911,00				

													
14.983.574,00				

													
15.281.901,00				

													
25.353.228,00				

													
27.238.784,00				

7.44%	

0504	-	Guts,	bladders	and	stomachs	of	animals	(other	than	fish)	 													
20.275.728,00				

													
21.434.528,00				

													
19.473.756,00				

													
22.803.641,00				

													
25.973.962,00				

13.90%	

1109	-	Wheat	gluten,	whether	or	not	dried	 															
8.384.854,00				

															
9.987.187,00				

													
19.303.851,00				

													
24.074.983,00				

													
25.610.549,00				

6.38%	

0905	-	Vanilla	 															
3.976.650,00				

															
4.814.783,00				

													
10.163.122,00				

													
24.761.858,00				

													
25.337.525,00				

2.32%	

1210	-	Hop	cones,	fresh	or	dried,	whether	or	not	ground,	powdered	
or	pelleted;	lupulin	

													
12.619.393,00				

													
12.496.802,00				

													
13.562.966,00				

													
18.889.314,00				

													
25.267.603,00				

33.77%	

0408	-	Birds'	eggs,	not	in	shell,	and	egg	yolks	 															
6.802.365,00				

															
6.573.367,00				

															
9.731.124,00				

													
16.166.855,00				

													
23.024.378,00				

42.42%	

2105	-	Ice	cream	and	other	edible	ice,	whether	or	not	containing	
cocoa	

													
12.948.070,00				

													
16.896.662,00				

													
18.983.098,00				

													
24.125.194,00				

													
22.883.885,00				

−5.15%	

1518	-	Animal	or	vegetable	fats	and	oils	and	fractions,	boiled,	
oxidized,	etc.,	excluding	heading	15.16	

													
33.783.011,00				

													
24.138.201,00				

													
18.897.649,00				

													
18.976.106,00				

													
22.418.934,00				

18.14%	

1104	-	Cereal	grains	otherwise	worked,	except	rice	of	heading	10.06;	
germ	of	cereals,	worked	

													
26.899.921,00				

													
28.894.434,00				

													
32.695.029,00				

													
33.106.112,00				

													
21.800.659,00				

−34.15%	

1502	-	Bovine,	sheep	and	goat	fats,	other	than	heading	15.03	 													
29.155.927,00				

													
20.567.514,00				

													
20.492.862,00				

													
24.123.876,00				

													
21.747.209,00				

−9.85%	

1208	-	Flour	and	meals	of	oil	seeds	or	oleaginous	fruits,	other	than	
mustard	

													
14.152.317,00				

													
19.964.627,00				

													
20.792.971,00				

													
26.875.781,00				

													
20.552.161,00				

−23.53%	

0402	-	Milk	and	cream,	concentrated	or	sweetened	 													
16.860.988,00				

													
15.241.925,00				

													
15.098.416,00				

													
22.281.965,00				

													
16.656.061,00				

−25.25%	

1214	-	Swedes,	mangolds,	fodder	roots,	hay,	lucerne	(alfalfa),	clover,	
etc.	

															
9.180.703,00				

															
9.250.340,00				

															
9.181.755,00				

															
8.353.547,00				

													
15.879.530,00				

90.09%	

1603	-	Extracts	and	juices	of	meat,	fish	or	crustaceans,	molluscs	or	
other	aquatic	invertebrates	

															
8.979.600,00				

													
10.615.823,00				

													
12.374.262,00				

													
14.311.849,00				

													
15.200.524,00				

6.21%	

2205	-	Vermouth	and	other	grape	wine	flavoured	with	plants	or	
aromatic	substances	

													
12.694.803,00				

													
12.131.211,00				

													
12.433.889,00				

													
12.793.287,00				

													
12.913.683,00				

0.94%	

1204	-	Linseed	 															
5.508.645,00				

															
8.409.797,00				

															
9.693.298,00				

													
12.986.107,00				

													
12.519.839,00				

−3.59%	

1105	-	Flour,	meal,	powder,	flakes,	granules	and	pellets	of	potatoes	 													
10.612.119,00				

													
17.411.924,00				

															
8.513.310,00				

													
10.334.946,00				

													
12.515.993,00				

21.10%	

1404	-	Vegetable	products	not	elsewhere	specified	 															
6.840.359,00				

															
8.452.006,00				

															
8.437.460,00				

													
10.888.222,00				

													
12.484.231,00				

14.66%	

1501	-	Pig	(including	lard)	and	poultry	fat,	other	than	heading	02.09	
or	15.03	

													
11.975.789,00				

													
13.019.220,00				

													
12.846.413,00				

													
14.568.495,00				

													
12.243.350,00				

−15.96%	

2306	-	Oil-cake	and	other	solid	residues,	other	than	soya-bean	or	
ground-	nut	

															
8.201.381,00				

															
5.982.740,00				

															
9.853.155,00				

													
11.269.803,00				

													
12.096.530,00				

7.34%	

0308	-	Aquatic	invertebrates	other	than	crustaceans	and	molluscs;	
flours,	meals	and	pellets	of	aquatic	invertebrates,	fit	for	human	
consumption	

																																					
-						

															
8.357.865,00				

															
6.754.993,00				

															
7.919.463,00				

													
11.063.109,00				

39.70%	

0909	-	Seeds	of	anise,	badian,	fennel,	coriander,	cumin,	caraway;	
juniper	berries	

															
6.925.715,00				

															
7.583.922,00				

															
8.495.459,00				

															
8.588.468,00				

													
10.653.002,00				

24.04%	

0908	-	Nutmeg,	mace	and	cardamons	 															
8.707.163,00				

															
9.847.778,00				

															
9.006.804,00				

															
7.923.395,00				

													
10.199.337,00				

28.72%	

0906	-	Cinnamon	and	cinnamon-tree	flowers	 															
4.540.131,00				

															
5.121.604,00				

															
6.243.511,00				

															
7.872.325,00				

															
9.793.263,00				

24.40%	

2006	-	Vegetables,	fruit,	nuts,	fruit-peel	and	parts	of	plants,	
preserved	by	sugar	(drained,	glacé,	or	crystallized)	

															
5.391.490,00				

															
6.259.960,00				

															
7.289.008,00				

															
8.125.079,00				

															
9.670.018,00				

19.01%	

0208	-	Other	meat	and	edible	meat	offal,	fresh,	chilled	or	frozen	 															
8.632.493,00				

															
7.367.611,00				

															
9.022.239,00				

															
9.790.149,00				

															
8.813.201,00				

−9.98%	

1301	-	Lac;	natural	gums,	resins,	gum-resins	and	oleoresins	 															
7.604.938,00				

															
7.906.446,00				

															
9.326.632,00				

															
8.038.463,00				

															
8.598.312,00				

6.96%	

5202	-	Cotton	waste	 															
3.888.091,00				

															
4.886.160,00				

															
6.605.435,00				

															
6.699.568,00				

															
7.932.629,00				

18.41%	

1521	-	Vegetable	waxes	(other	than	triglycerides)	beeswax,	other	
insect	waxes	and	spermaceti	

															
3.461.059,00				

															
5.097.239,00				

															
5.656.854,00				

															
6.562.038,00				

															
7.674.519,00				

16.95%	

2308	-	Vegetable	materials,	waste,	residues	and	by-products,	
whether	or	not	in	pellets,	used	for	animal	feed,	not	elsewhere	
specified	

															
4.919.667,00				

															
4.213.571,00				

															
4.787.969,00				

															
6.169.185,00				

															
7.285.216,00				

18.09%	

0711	-	Vegetables	provisionally	preserved	but	not	suitable	for	
immediate	consumption	

															
7.765.815,00				

															
6.573.326,00				

															
6.742.248,00				

															
6.849.013,00				

															
6.895.231,00				

0.67%	

0812	-	Fruits	and	nuts,	provisionally	preserved	but	unfit	for	
immediate	consumption	

															
6.583.472,00				

															
6.730.119,00				

															
6.584.301,00				

															
6.196.885,00				

															
6.548.198,00				

5.67%	

1508	-	Ground-nut	oil	and	its	fractions,	not	chemically	modified	 															
3.180.207,00				

															
5.460.736,00				

															
5.658.074,00				

															
4.853.749,00				

															
6.197.049,00				

27.68%	

0510	-	Ambergris,	castoreum,	etc.;	bile;	glands	and	other	animal	
products	for	pharmaceutical	preparation	

															
3.477.017,00				

															
4.123.684,00				

															
5.371.166,00				

															
6.315.724,00				

															
6.128.358,00				

−2.97%	

1213	-	Cereal	straw	and	husks,	unprepared	 															
7.236.792,00				

															
7.528.414,00				

															
7.098.668,00				

															
6.137.552,00				

															
5.658.236,00				

−7.81%	

5101	-	Wool,	not	carded	or	combed	 															
3.624.776,00				

															
3.757.599,00				

															
3.350.981,00				

															
4.648.466,00				

															
5.252.962,00				

13.00%	

0410	-	Edible	products	of	animal	origin,	not	elsewhere	specified	or	
included	

															
5.046.226,00				

															
5.758.297,00				

															
5.391.860,00				

															
4.462.928,00				

															
5.243.049,00				

17.48%	
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1505	-	Wool	grease	and	fatty	substances	derived	therefrom	(including	
lanolin)	

															
2.292.837,00				

															
3.482.554,00				

															
4.727.375,00				

															
4.613.551,00				

															
5.219.196,00				

13.13%	

0403	-	Buttermilk,	curdled	cream,	yogurt,	etc.,	whether	or	not:	
concentrated,	sweetened,	flavoured,	etc.	

															
3.584.643,00				

															
6.359.207,00				

															
3.514.202,00				

															
3.876.368,00				

															
5.035.533,00				

29.90%	

4101	-	Raw	hides	and	skins	of	bovine	or	equine	animals	(fresh	or	
salted	etc.,	but	not	tanned	or	further	prepared)	

													
10.491.225,00				

															
7.222.339,00				

															
5.317.779,00				

															
3.408.933,00				

															
4.993.893,00				

46.49%	

1510	-	Other	oils	and	their	fractions,	obtained	from	olives,	not	
chemically	modified,	including	blends	

																			
840.487,00				

															
1.710.495,00				

															
2.315.315,00				

															
3.716.709,00				

															
4.207.506,00				

13.21%	

1903	-	Tapioca	and	substitutes	prepared	from	starch,	in	flakes,	grains,	
or	similar	forms	

															
2.057.042,00				

															
2.202.605,00				

															
2.883.097,00				

															
3.500.065,00				

															
4.065.283,00				

16.15%	

1004	-	Oats	 															
3.202.784,00				

															
2.695.046,00				

															
3.774.272,00				

															
7.095.082,00				

															
3.975.834,00				

−43.96%	

0103	-	Live	swine	 															
2.388.682,00				

															
1.670.850,00				

																			
965.225,00				

															
1.528.817,00				

															
3.652.916,00				

138.94%	

1401	-	Vegetable	materials	for	plaiting	(bamboos,	raffia,	etc.)	 															
1.970.420				

															
1.802.403				

															
2.533.469		

															
2.231.429				

															
2.910.136				

30.42%	

0508	-	Coral	and	similar	materials,	shells	of	molluscs,	crustaceans,	
etc.,	unworked	or	simply	prepared;	powder	and	waste	

															
2.053.413				

															
2.316.792				

															
2.103.702				

															
2.199.334				

															
2.835.510				

28.93%	

0907	-	Cloves	(whole	fruit,	cloves	and	stems)	 															
1.140.046				

															
2.500.751				

															
2.093.606				

															
3.215.825				

															
2.724.243				

−15.29%	

1007	-	Grain	sorghum	 															
1.222.650				

															
1.180.461				

															
1.635.790				

															
2.163.221				

															
2.267.272				

4.81%	

0814	-	Peel	of	citrus	fruit	or	melons	(watermelons),	fresh,	frozen,	
dried	or	provisionally	preserved	

															
2.723.904				

															
3.217.358				

															
3.146.113				

															
2.195.842				

															
2.241.495				

2.08%	

4103	-	Other	raw	hides	and	skins,	whether	or	not	dehaired	or	split,	
other	than	those	excluded	by	Notes	1	b)	c)	

																			
734.333				

																			
488.382				

																			
396.693				

																			
730.231				

															
1.924.644				

163.57%	

0903	-	Maté	 																					
67.296				

															
1.002.044				

															
1.413.491				

															
1.494.429				

															
1.868.977				

25.06%	

0104	-	Live	sheep	and	goats	 															
3.182.811				

															
4.077.858				

															
2.287.313				

															
2.311.275				

															
1.450.923				

−37.22%	

5201	-	Cotton,	not	carded	or	combed	 															
4.131.761				

															
2.728.409				

															
1.649.589				

															
1.606.845				

															
1.428.825				

−11.08%	

5103	-	Waste	of	wool	or	fine	or	coarse	animal	hair,	including	yarn	
waste,	excluding	garnetted	stock	

															
1.269.890				

																			
699.846				

															
1.044.909				

															
1.229.780				

															
1.397.391				

13.63%	

0507	-	Ivory,	whalebone,	horns,	beaks,	etc.,	unworked	or	simply	
prepared,	powder	and	waste	

																			
497.994				

																			
862.717				

															
2.588.985				

															
2.801.672				

															
1.385.042				

−50.56%	

1522	-	Degras;	residues	from	fatty	substances	or	animal/vegetable	
waxes	

															
1.064.640				

															
1.541.184				

															
2.534.908				

															
2.017.944				

															
1.350.558				

−33.07%	

1506	-	Other	animal	fats	and	oils	and	their	fractions,	not	chemically	
modified	

															
1.991.458				

															
1.761.789				

															
1.125.571				

																			
934.703				

																			
979.664				

4.81%	

5203	-	Cotton,	carded	or	combed	 	1.646.532				 503.563				 	395.287				 	403.382				 	871.804				 116.12%	

2305	-	Ground-nut	oil-cake	and	other	solid	residues	 																			
287.759				

																			
842.003		

																			
594.445				

																			
303.164				

																			
490.079				

61.65%	

0506	-	Bones	and	horn-cores,	unworked,	defatted,	simply	prepared,	
treated	with	acid	or	degelatinized;	powder	and	waste	

																			
575.491				

																			
689.952				

															
1.132.791				

															
1.119.325				

																			
441.754				

−60.53%	

3809	-	Finishing	agents	for	textiles,	paper,	etc.,	not	elsewhere	
specified	or	included	

															
1.131.291				

															
1.302.555				

																			
514.234				

															
2.064.316				

																			
340.864				

−83.49%	

4102	-	Raw	skins	of	sheep	or	lambs,	(fresh	or	salted	etc.,	but	not	
tanned	or	further	prepared),	other	than	Note	1c)	

																			
340.445				

																			
376.821				

																			
367.898				

																			
371.027				

																			
280.571				

−24.38%	

5102	-	Fine	or	coarse	animal	hair,	not	carded	or	combed	 																			
252.992				

																			
120.957				

																			
100.434				

																			
187.039				

																			
267.951				

43.26%	

5301	-	Flax,	raw	or	processed,	not	spun;	flax	tow	and	waste	 																					
90.832				

																			
341.168				

																			
409.906				

																								
9.751				

																			
252.463				

158.91%	

1002	-	Rye	 																					
31.515				

																					
88.345				

																								
7.499				

																					
33.734				

																			
191.363				

467.27%	

5302	-	True	hemp	(Cannabis	sativa	L),	raw	or	processed,	not	spun;	
tow	and	waste	of	true	hemp	

																			
136.115				

																			
111.071				

																					
12.134				

																					
11.477				

																			
101.636				

−11.44%	

0209	-	Pig	fat,	free	of	lean	meat	and	poultry	fat	 																			
219.681				

																			
360.527				

																			
239.982				

																			
491.494				

																					
98.479				

−79.96%	

1503	-	Lard	stearin	and	oil,	oleostearin,	etc.,	not	emulsified/mixed	or	
otherwise	prepared	

				101.929				 	87.618				 	49.222				 	89.872				 	54.176				 −39.72%	

5003	-	Silk	waste,	including	silk	yarn	waste,	etc.	 																					
10.314				

																					
49.607				

																											
561				

																					
82.693				

																					
50.417				

−39.03%	

0502	-	Pigs',	hogs'	or	boars'	bristles	and	hair;	badger	hair	and	other	
brush	making	hair;	waste	

																			
302.027				

																			
459.893				

																			
235.834				

																					
91.399				

																					
36.825				

−59.71%	

5002	-	Raw	silk	(not	thrown)	 																								
2.753				

																					
52.906				

																					
76.617				

																					
25.149				

																					
36.599				

45.53%	

1802	-	Cocoa	shells,	husks,	skins	and	other	cocoa	waste	 																					
56.209				

																					
34.098				

																					
26.815				

																					
18.584				

																					
31.144				

67.59%	

5001	-	Silkworm	cocoons	suitable	for	reeling	 																								
4.146				

																											
443				

	1.497				 																					
15.849				

																								
2.537				

−83.99%	

1203	-	Copra	 																											
602				

																								
5.388				

																					
12.172				

																											
109				

																								
1.496				

1,272.48%	

2307	-	Wine	lees;	argol	 																								
4.048				

																					
12.977				

																											
553				

																											
230				

																								
1.083				

370.87%	

0205	-	Meat	of	horses,	asses,	mules	or	hinnies,	fresh,	chilled	or	frozen	 																																					
-						

																																					
-						

																																					
-						

																											
536				

																																					
-						

−100.00%	
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Anexo II 

Marcas de retalho no Canadá e seu posicionamento 

 

Legenda: 
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Ficha Técnica 
Projeto 

Terras Altas de Portugal – Novos Horizontes 

 

Designação 

TAP – Plano de Marketing para o Mercado do Canadá 

 

Promotores 

• AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa 

• NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda 

• AIRV – Associação Empresarial da Região De Viseu 

• NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real 

• NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança 

 

Equipa 

 

• Álvaro Lopes Dias 

• Luís Ferreira 

 

Cofinanciamento 

Esta iniciativa é parte integrante da Ação Coletiva “Terras Altas de Portugal – Novos Horizontes”, 
projeto inserido no Compete 2020 – Sistemas de Apoio a Ações Coletivas “Internacionalização”, 
cofinanciado pelo Estado Português e pela União Europeia. 
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