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Ontario Food Cluster

• A Ontario Food Cluster é a terceira maior autoridade 
em matéria de processamento de alimentos e 
bebidas na América do Norte – sendo a maior do 
Canadá

• O Ontário tem boa reputação mundial devido à 
qualidade dos alimentos, aos métodos de 
processamento e aos padrões de segurança 

• A Ontario Food Cluster propicia acesso rápido às 
oportunidades comerciais e de investimento através 
do setor agroalimentar e de bebidas 

• Facilitar seu trabalho é nosso objetivo
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 



Distância de duas horas de voo das     

principais cidades dos E.U.A. 



Região coberta pela 

Ontario Food Cluster em detalhe 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 



The Ontario Food Cluster
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• Onze membros regionais, municipais e comunitários

• Parceiros do governo provincial e federal

• www.ontariofoodcluster.com



Uma atrativa oportunidade para o setor 

agroalimentar mundial 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• O Canadá é um mercado próspero para produtos 
alimentares. Com o Acordo de Livre Comércio da 
América do Norte (ALCAN), o Ontário tem acesso a 
mais de 460 milhões de consumidores 

• As vendas dos produtos comestíveis a varejo 
totalizam 29 bilhões de dólares em Ontário 

• Espera-se que as rendas produzidas pela indústria 
agroalimentícia do Ontário atinjam $40 bilhões de 
dólares em 2013



A nossa história – o setor agroalimentar é o 

maior empregador do Ontário 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster

• 130.000 pessoas no Ontário trabalham 
diretamente no setor atacadista e do 
processamento/fabricação agroalimentar 

• Quase 483.000 pessoas trabalham em setores 
relacionados, tais como o setor dos serviços de 
alimentação e as lojas de alimentos a varejo 

• A disponibilidade dos engenheiros qualificados é 
a mais alta dos países do G7 



A província do Ontário tem a maior economia 

do Canadá – um país comercial e dinâmico 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• 3.200 empresas agroalimentares 
na Ontario Food Cluster 

• As exportações agroalimentares 
do Ontário totalizam 9.91 bilhões 
de dólares 



As principais exportações agroalimentares     

do Ontário englobam: 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

Principais exportações em 2011 (em milhões de $)

Alimentos cozidos no forno (pão, pâtisserie, etc.)  648.8

Soja 572.3

Outros alimentos preparados 349.5

Biscoitos doces 348.1

Confeitos sem cacau 282.4

Peças de carne de porco, fresca / esfriada 277.4

Waffles e wafers 257.7

Café torrado, não descafeinado 256.3

Tomates frescos / resfriados 226.6



O Ontário é a “província de negócios”            

do Canadá 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• Uma empresa demora cinco dias a registrar e apenas 
é necessário efetuar um único procedimento 

• Em 2013, a taxa do imposto combinado federal-
provincial para a renda das sociedades será de 26% -
quase menos 13% do que nos E.U.A.



O Canadá tem bases econômicas 

extraordinárias, liderando o G7 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• Sistema bancário mais sólido 
do mundo 

• Proporção mais alta de 
graduados pós-secundários 
entre os países da OCDE 

• Taxa do imposto mais baixa 
para investimentos em novas 
empresas no G7 

Solidez do setor     

bancário mundial



Método isento de tarifas nos insumos     

relativos ao processamento e fabricação 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• Redução para zero, todas as 
tarifas aplicadas nos insumos 
relativos à fabricação 

• Depreciação em linha reta de 
50% por ano relativa ao 
equipamento para fabricação e 
processamento de alimentos 



O programa estratégico de P&D e o programa 

de incentivos fiscais do Ontário englobam: 

• O programa AgriMarketing / Growing Forward 2, do Ministério da 

Agricultura e Agroalimentação do Canadá, realça a competitividade do 

setor agroalimentar, bem como do peixe e marisco. 

• Programas estratégicos de incentivos fiscais e de P&D no setor 

agroalimentício: www.ontariofoodcluster.com/incentives
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 



Analise as vantagens da P&D do setor 

agroalimentar no Ontário 

• Custos mais baixos em P&D entre os países do G7, 
menos 10,7% do que nos E.U.A.

• 55 programas agroalimentares em universidades e 
escolas profissionalizantes
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 



Institutos especializados na pesquisa agroalimentar     

e no desenvolvimento de recursos humanos 

• University of Guelph

• University of Toronto

• McMaster University (Hamilton)

• Ryerson University

• University of Waterloo

• Conestoga College, Institute of 

Food Processing Technology 

• Western University (London)

• Laurier University (Brantford)

• Soy 20/20

Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

A Ontario Food Cluster fomenta uma abordagem 
colaborativa e inovadora em todo o setor agroalimentar 

• Food Institute

• Centre for Food and Soft Materials Science

• Ontario Agri-Food Technologies 

• Programs in Food Safety, Nutrition and 

Regulatory Affairs

• NSF International-Guelph Food Technology 

Centre

• Greenhouse and Processing Crops 

Research Centre (Essex County)

• muito mais 
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O Ontário tem uma excelente localização e 

atitude para a realização de negócios mundiais 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• As comunidades da Ontario Food Cluster situam-se a duas 

horas de distância, ou menos, da fronteira dos E.U.A.

• Investimentos recentes de muitos bilhões de dólares no 

transporte marítimo, ferroviário, rodoviário e aéreo

• Um em cada cinco canadenses aprendeu uma língua 

materna que não é o inglês nem o francês 

• O Canadá lidera o G7 na administração da justiça 



Os residentes do Ontário participam na 

excelente qualidade de vida do país

• População ativa com o número alto de empresários 

• Ar, água e terra puros 

• Diversidade cultural em uma sociedade tolerante

• Serviço de saúde com financiamento público
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 



Rápido processo imigratório 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• Receptivo à expansão do negócio agroalimentar 

• Número de autorizações de trabalho disponíveis 
para os trabalhadores estrangeiros 

• Processo rápido e direto para transferências 
internas nas empresas 

• Programas especiais                                             
que ajudam a                                                  
recrutar talentos                                                      no 
setor da P&D



Você ainda tem fome?                                         

A Ontario Food Cluster dá-lhe as boas-vindas!

Junte-se a mais de 3.200 empresas agroalimentares reconhecidas 

mundialmente, entre as quais:
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• General Mills Canada

• H.J. Heinz Company of Canada Ltd.

• Parrish & Heimbecker Limited

• Dr. Oetker Canada

• Kraft Canada Inc.

• George Weston Ltd.

• Maple Leaf Foods

• Kellogg Canada

• Cargill Canada

• Purdy Fisheries

• Saputo Inc.

• Unilever

• Dare Foods

• McCain Foods

• Parmalat Canada

• Horizon Milling G.P.

• Wing’s Food Products

• Bonduelle

• Ferrero Canada Ltd. / Ltée

• ConAgra Foods Inc.

• Vincor Canada

• Solis Mexican Foods Inc.

• Clovermead Bees and Honey



www.ontariofoodcluster.com 

– fique a conhecer-nos 
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Bem-vindo à Ontario Food Cluster 

• Greater Toronto Area

• Guelph 

• Waterloo Region

• Elgin County

• City of Brantford

• City of Hamilton

• City of London

• County of Middlesex

• Niagara Region

• Southwestern Ontario 
Marketing Alliance 
(SOMA)

• Windsor-Essex

• Ontario Ministry of 
Agriculture and Food

• Ministry of Rural Affairs

• DFAIT

• Agriculture and Agri-
Food Canada
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