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 1. Sumário Executivo 
O presente documento está inserido no âmbito do projeto Portugal Foods Hubs e versa sobre o estudo do 

sector agroalimentar nos Estados Unidos da América (EUA). Ao longo do documento será feita uma 

descrição macroeconómica do mercado dos EUA e uma descrição do sector agroalimentar e dos principais 

hábitos de consumo do país. 

 

2. Caracterização Macroeconómica 
Com uma dimensão (em termos relativos) que corresponde a 

cerca de metade da América do Sul e que representa mais do 

dobro da União Europeia, os EUA assumem-se o terceiro 

maior país do mundo. O 4º maior país do mundo, em 

termos populacionais (4,4% da população mundial), 

apresenta uma densidade populacional moderadamente baixa 

(35,4 pessoas por km2), onde sobressai uma forte 

multiculturalidade face aos elevados fluxos de 

imigração para este país. De destacar que cerca de 

57% da população se encontra nos 10 estados mais 

populosos dos EUA (Califórnia, Texas, Flórida, Nova 

Iorque, Illinois, Pensilvânia, Ohio, Geórgia, Carolina 

do Norte e Michigan). 

Os EUA possuem uma panóplia de recursos 

naturais, destacando-se os depósitos de carvão que 

representam 27% das reservas mundiais, e as 

jazidas de petróleo. Adicionalmente, as extensas 

áreas de terras aráveis tornam os EUA um mercado 

com uma produção alimentar relevante, bem como 

uma indústria altamente diversificada. 

• Os EUA estão entre os maiores 
produtores mundiais de milho, soja, trigo, 
açúcar, algodão, carne bovina e tabaco; 

• 2º maior produtor de automóveis; 

• Posição privilegiada a nível tecnológico - posições cimeiras pela sua capacidade de 
inovação, dinamismo e volume de negócios. 

• Economia tecnologicamente desenvolvida com posições de destaque: 
o nas tecnologias de informação (correspondem a mais de 25% do setor mundial), 
o na área aeroespacial, automóvel, equipamento militar, meios de comunicação e 

entretenimento, entre outros; 
o líder mundial no setor químico, e na produção e oferta de energia; 
o maior produtor de tecnologias do ambiente; 
o maior mercado de indústria farmacêutica; 
o maior mercado mundial de bens de consumo. 

Área: 9 161 923 km2 

População:  323,9 milhões habitantes (2016) 

Dens idade populac ional:  35,4 hab./km2 

Capita l:  Washington, D.C. 

Rel igião:  Maioritariamente protestante 

(46,5%) e católica (20,8%) 

Língua of ic ia l :  Os EUA não têm uma língua 

oficial, mas o inglês é a língua mais utilizada 

(79,2%), a par do espanhol (12,9%) em 

algumas regiões do país. 

Unidade monetár ia:  Dólar dos EUA (USD)  
1 EUR = 1,0543 USD  

Risco do País:  Risco Geral - AA (AAA = 
risco menor; D = risco maior)  
Risco político - AA  
Risco de estrutura económica: A 

 

The World Factbook 
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Enquadramento Económico 

- A crise financeira de 2009, traduziu-se na pior recessão desde 1930. 

- Recuperação progressiva graças ao plano do governo de relançamento orçamental e monetário. 

- Ligeiro crescimento do PIB em 2015 face ao ano anterior, ultrapassando drasticamente o PIB das 

maiores economias mundiais (China e Japão) devido, essencialmente, às reduzidas taxas de juro, 

aumento do consumo das famílias, tendência de criação de empregos e modernização empresarial. 

- Crescimento mais modesto do PIB em 2016, dada a desaceleração das economias emergentes e 

em desenvolvimento e ao crescimento mais lento das economias desenvolvidas, devido 

essencialmente à subida das taxas de juro, que terminou com a politica monetária em vigor durante 

7 anos.   

- Apesar da incerteza futura sobre a capacidade de recuperação da economia norte-americana, os 

EUA continuam a revelar várias oportunidades de investimento. 

- Estrutura produtiva com 80% da população ativa a trabalhar no setor dos serviços. 

- Em 2015, os EUA ocupavam o 2º lugar no ranking de exportadores (9,13% do valor global das 

exportações) e o 1º lugar como importadores (13,77% das importações mundiais). 

- Saldo da balança comercial dos EUA com tendência deficitária. 

- Canadá e México assumem-se os principais mercados clientes das relações económicas dos EUA, 

sendo que a China apresenta-se como o principal fornecedor.  

- Máquinas e equipamentos elétricos e mecânicos revelam-se a categoria de bens mais importados 

e exportados pelos EUA.  

- 1ª posição, em 2015, como recetor e emissor de investimento direto estrangeiro a nível mundial, 

sendo que a Europa permanece como o maior investidor e principal destino de IDE para os EUA. 

 The World Fact Book 

 

Previsões para os próximos anos: 

✓ Redução das taxas de juro em 2017 e 2018 para os níveis de 2015, devido ao consumo privado 

e ao incremento do investimento público e privado; 

✓ Percecionam-se desafios económicos, a nível nacional e internacional, embora a atividade 

económica continue estável, sustentada por condições financeiras favoráveis e num contexto de 

consolidação do mercado imobiliário e de trabalho; 

✓ Valorização do dólar com implicações na indústria transformadora e nas exportações, 

contribuindo para o agravamento do défice comercial;  

✓ A diminuição dos preços do petróleo pode conduzir à redução do investimento no setor extrativo; 

✓ Perspetiva-se que a dívida pública permaneça elevada, com tendência crescente até 2018; 

✓ A eleição de Donald Trump, como presidente dos EUA, contribuirá para a agilização do processo 

legislativo, embora se espere uma atenuação de algumas medidas que fizeram parte da campanha 

do candidato como as medidas protecionistas de aumento das tarifas alfandegárias que só deverão 

ser aplicadas a alguns países, o aumento da despesa orçamental será compensado por uma 

política monetária mais restritiva e a política de imigração será mais apertada; 

✓ Prevê-se que a Reserva Federal (FED) duplique a taxa de juro em 2017 e, de novo, em 2018; 

✓ Valorização do dólar face ao euro, em que o Banco Central Europeu (BCE) manterá as taxas de 

juro baixas, ao contrário dos EUA, o que leva a uma perda de competitividade das exportações 

americanas e a uma contração da procura externa; 
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✓ Agravamento do défice da balança corrente até 2018 como consequência de uma moeda forte 

e desequilíbrios estruturais; 
✓ Diminuição das importações, devido à crescente autossuficiência energética dos EUA; 

✓ Sólido crescimento económico, fomentado pelo contributo da consolidação das contas públicas 

em 2017 e pelo maior investimento privado, proporcionando o crescimento contínuo do emprego e 

dos salários e alavancando o consumo privado.  

 

Relações Económicas com Portugal – Comércio de Bens 

 Em 2015, os EUA posicionam-se no 5º lugar como clientes de Portugal e no 10º lugar enquanto 

fornecedor de Portugal. De notar, que o saldo da balança comercial com os EUA tem revelado uma 

trajetória favorável a Portugal desde 1997, sendo que entre 2011 e 2015 as exportações evidenciaram uma 

taxa de crescimento de 14,8% ao ano enquanto que as importações se reduziram em 3,5% ao ano.  

 As cinco primeiras categorias apresentadas na tabela, 

revelaram em 2015, 50,5% do total exportado para os EUA. 

De salientar, que nos primeiros 9 meses de 2016, 

observou-se uma redução significativa dos três principais 

produtos exportados para os EUA: combustíveis minerais 

(-28,9%), máquinas e aparelhos (-16,4% do total 

exportado) e matérias têxteis (-13,2%).  

No atinente às importações por grupos de produtos, em 

2015 as três primeiras categorias representadas na tabela 

corresponderam a 57,4% do total importado deste 

mercado. Salienta-se o aumento verificado, nos primeiros 

nove meses de 

2016, nas 

importações de 

máquinas e 

aparelhos, bem como de produtos agrícolas. De mencionar, que o 

grau tecnológico das importações de produtos industriais 

transformados representaram em 2015 cerca de 84% das 

importações totais, facto que reflete uma intensidade tecnológica 

elevada no país.  

 

 

 

% Total 2015 
Combustíveis minerais  26,1 

Maquinas e aparelhos  9,6 

Químicos  9,5 

Matérias têxteis  8,0 

Madeira e cortiça 7,3 

Alimentares  4,0 
Quadro 1: Exportações por grupos de produtos; 
Fonte: ITA – International Trade Administration 

% Total 2015 

Veículos e outros mat. Transporte   23,4 

Maquinas e aparelhos  20,3 

Agrícolas  13,7 

Combustíveis minerais  9,8 

Químicos 6,1 

Alimentares  3,4 

Quadro 2: Importações por grupos de produtos; Fonte: 

ITA – International Trade Administration 

O INE registou 2853 

empresas exportadoras a 

operar com os EUA, em 

2015, mais 11,4% do que 

as registadas no ano 

anterior. 
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3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 
Os EUA apresentam-se como o maior e mais competitivo mercado do mundo, aberto à inovação, 

criatividade e originalidade. De evidenciar, o elevado grau de profissionalismo que facilita as relações 

negociais, numa sociedade onde a competência se assume um dos aspetos mais fulcrais para o sucesso 

negocial.  

 

Multiculturalidade 

A multiculturalidade faz parte da génese da grande maioria da população norte-americana, tendo esta 

nação sido conhecida pela criação do termo “melting-pot”. O país não é somente povoado por cidadãos de 

diferentes países mas, todos os americanos têm relações antepassadas com outros culturas. 

 

“Time is money”  

Os EUA cunharam a expressão “tempo é dinheiro”, nação que considera o tempo como uma commodity. 

Os americanos atribuem características de personalidade e valores baseados em como as pessoas usam 

o tempo. Por exemplo, as pessoas pontuais são consideradas confiáveis e boas pessoas. 

 

Pontualidade   

Os norte-americanos são altamente rigorosos em termos de 

cumprimento de horários, sendo o atraso indiciador de falta de 

profissionalismo, por mais pequeno que este seja. O mesmo se aplica 

ao cumprimento de prazos, destacando-se que qualquer 

incumprimento deve ser devidamente justificado ou comunicado 

antecipadamente. 

 

Saudações  

Ao contrario das culturas latinas, os norte americanos evitam a troca de abraços, considerando-se como 

forma de apresentação preferencial um cordial aperto de mão, acompanhado por um olhar direto ao seu 

interlocutor.  De notar, que as apresentações são feitas de acordo com a posição hierárquica, independente 

da idade ou sexo.  

 

Processo negocial  

A mentalidade americana valoriza a sinceridade, apreciando reuniões presenciais, sem rodeios, da forma 

mais transparente e direta possível. Geralmente, no início de uma reunião abordam-se outros assuntos 

que não estejam relacionados com os negócios, apenas para criar uma relação mais próxima.  

Seguidamente deve ser-se direto e objetivo relativamente ao sentido 

da reunião, bem como no que respeita ao tempo que ela deve durar. 

Importa referir que ao longo do dia podem ser realizadas várias 

reuniões, sendo preferível uma comunicação eficiente e clara para se 

atingirem soluções de rápida negociação.  

Acresce, que a sociedade norte-americana atribui um papel central às 

relações sociais, fora do ambiente profissional, demarcando-se uma 

fronteira rígida entre o pessoal e o profissional. Neste sentido, é 

recomendável convidar o seu interlocutor para almoçar e falar de 

temas religiosos, crenças, convicções políticas, entre outros.  

 

É normal os 

americanos fazem 

negócios durante o 

período do Breakfast 

(das 8:00 às 9:00h da 

manhã). 

Feriados Federais: 
Independence day 
– 4 de Julho 
Veterans day - 11 

de Novembro  
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Sugestões  

• Conhecer o mercado, a concorrência, as práticas comerciais e legais;  

• Saber fluentemente a língua inglesa (falada e escrita); 

• É relevante olhar com atenção para o e-commerce pois, este tipo de retalho tem uma 
representatividade muito significativa no mercado; 

• Num mercado altamente concorrencial como os EUA, é necessário que a empresa tenha atenção 
aos investimentos necessários em campanhas de marketing no mercado; 

• Ter consciência que os EUA são muito sensíveis no que respeita aos aspetos legais, possuindo 
leis comerciais muito rígidas e abrangentes. 
 

4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA   

Transportes 

Portos marítimos: 149  
Carga: Baton Rouge, Corpus Christi, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, Nova 
Orleães, Nova Iorque, Plaquemines, Tampa, Texas City  
Contentores: Los Angeles, Long Beach, Nova Iorque/New Jersey, Oakland, Savannah, Hampton Roads 

Cruzeiros/Passageiros: Miami, Port Everglades, Port Canaveral, Seattle, Long Beach 

Rede Rodoviária: Os EUA possuem uma boa rede rodoviária, com 586 610 km de extensão. Uma 
grande parte das autoestradas, pontes e túneis estão sujeitos ao pagamento de portagens, que são na 
sua generalidade elevadas. 

Infraestruturas ferroviárias: 293 564,2 km  
A utilização de transporte ferroviário para cobertura de longas distâncias não é popular nos EUA, dada 
a vastidão do país e as enormes distâncias entre as cidades. 

Aeroportos nacionais/internacionais: 13 513 (2013)  
Principais aeroportos: Chicago, Atlanta, Los Angeles, Dalas, Denver, Nova Iorque e São Francisco 

Fonte: CIA - The World Factbook 

 

Índice de desempenho logístico  

De acordo com o Índice de Desempenho 

Logístico, publicado pelo World Bank, 

verifica-se que os EUA se apresentam 

na categoria de países com melhor 

desempenho logístico, com uma rede 

logística bastante extensa e multimodal.   

De salientar, que no ranking de melhor 

desempenho logístico com 160 países, o 

mercado norte americano situa-se na 

10ª posição, revelando-se o contributo 

essencial de alguns indicadores como 

infrastructure, tracking and tracing e 

timeliness. 

 

 

 



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 

6 

Certificação relevante no âmbito dos produtos agroalimentares 

• Importação de determinadas categorias de produtos condicionada/proibida para proteger a 

economia, segurança nacional, saúde e bem-estar dos consumidores, preservar a vida animal e 

vegetal – consultar site da alfândega norte-americana (Customs and Border Protection); 

• Condicionamento temporário de certas mercadorias a um sistema de quotas (p. ex. laticínios); 

• Emissão de licenças pelos organismos governamentais competentes à importação de bebidas 

alcoólicas, animais vivos e seus produtos, medicamentos, vegetais, frutos frescos e secos e 

lacticínios; 

• Exigência de certificado sanitário na importação de animais vivos e de produtos de origem animal 

e de certificado fitossanitário, na importação de plantas e produtos de origem vegetal; 

• Em vários casos, é exigida a certificação da Animal and Plant Health Inspection Service, para ser 

possível a entrada de certos produtos nos EUA; 

• Exportação de produtos de origem animal e vegetal para os EUA: empresas portuguesas têm 

de aferir a possibilidade dessa exportação junto da Divisão de Internacionalização e Mercados e 

Direção de Serviços de Sanidade Vegetal, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

em Portugal; 

• Estabelecimentos estrangeiros de produção, processamento, embalagem e armazenamento de 

produtos alimentares que pretendam exportar para os EUA devem registar-se junto da FDA – 

Food and Drug Administration (Food Facility Registration) e informar, antecipadamente, o 

envio dos produtos (Prior Notice of Imported Foods), em paralelo com a Lei de Segurança da Saúde 

Pública e Prevenção Contra o Terrorismo – Lei do Bioterrorismo (Bioterrorism Act of 2002). 

• Rotulagem: é obrigatória a inclusão da tabela nutricional nas embalagens, com os principais 

nutrientes utilizados na sua composição. Todos os produtos para entrarem nos EUA são obrigados 

a indicar o país de origem, em inglês, de forma permanente e legível.  

• Encargos aduaneiros aplicados na importação dos produtos de origem comunitária para os EUA 

podem ser consultados no site da Market Access Database (para países da União Europeia); 

• Os requisitos e normas de segurança dos produtos dos EUA regem-se por normas da ASTM 

(American Society for Testing and Materials), com requisitos e regras próprias, enquanto a Europa 

se guia por padrões Europeus EN/ISO (International Organization for Standardization); 

• O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) não é aplicado nos EUA contudo, em certos 

Estados e Coletividades Locais existe um encargo denominado Sales Taxes, que incide sobre o 

preço de venda dos bens e serviços a taxas variáveis; 

• Excise Taxes - aplicadas sobre a produção, venda e/ou consumo e recaem, por exemplo, no 

álcool, tabaco e combustível; 

• Verifica-se a inexistência de uniformidade relativamente aos vários impostos existentes - taxas 

variam em função da localidade e do Estado. 
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5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
Oportunidades Constrangimentos 

• Maior importador a nível mundial; 

• Mercado de grande dimensão, diversificado, 
que privilegia a inovação e diferenciação, 
altamente competitivo; 

• Economia muito aberta ao comércio 
internacional, embora com legislação bastante 
rígida e complexa; 

• Importações globais americanas continuam 
a crescer; 

• Revela-se um dos mercados com maior 
consumo per capita a nível mundial; 

• Procura americana focada essencialmente 
em produtos industriais, bens de consumo, 
bens de equipamento e produtos agrícolas; 

• Oportunidades para empresas portuguesas 
que apostem na qualidade e inovação; 

• Grande apetência por produtos naturais, 
gourmet e biológicos, assim como produtos 
associados à saúde e bem-estar, não 
apresentando sensibilidade ao preço; 

• Oportunidades para as exportações 
portuguesas de vinho: Vinho do Porto é o 
produto português com maior reconhecimento, 
encontrando-se disponível em todo país. 

 

• Presença de políticas protecionistas e 
restrições de índole variada: imposição de 
taxas de direitos alfandegários elevadas, 
normas e disposições legislativas complexas, 
standards e procedimentos técnicos, quotas 
restritivas e acordos preferenciais. 

• Um volume significativo dos produtos 
alimentares portugueses destina-se ao 
“mercado da saudade”; 

• Produtos alimentares altamente 
regulados - bebidas alcoólicas, carnes, 
plantas, frutos e vegetais, produtos 
enlatados, produtos lácteos, etc. 

• Verificam-se algumas barreiras à 
exportação de produtos alimentares 
portugueses para os EUA, nomeadamente 
a nível de carnes, frutos e vegetais; 

• A nível alimentar, os produtos 
portugueses não possuem um grande 
reconhecimento, verificando-se uma maior 
preponderância de produtos espanhóis e 
italianos;   

• Competição cada vez mais centrada no 
preço. 

 

6. ANÁLISE DO SETOR AGROALIMENTAR  

Estrutura da Indústria Alimentar – tendências de consumo  

De acordo com o United States food & drink 

Report da BMI Research (2015), em 2015, 

os EUA observaram uma taxa de 

crescimento do consumo alimentar de 

2,9%, prevendo-se para o período de 2014 

a 2019 uma taxa de crescimento anual de 

4,9%. O consumo per capita também revela 

uma tendência de ascensão para 2014-

2019, com um crescimento de 4,1% ao ano, 

evidenciando em 2015, um crescimento de 

2,1%. Segundo a mesma fonte, os baixos 

custos de empréstimo, os reduzidos preços 

do petróleo e o fortalecimento do dólar, 

assumem-se fatores impulsionadores de 

um elevado consumo privado. 
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De salientar, que os norte americanos 

apresentam um dos maiores 

consumos per capita a nível 

mundial.  

Os consumidores norte-americanos 

demonstram-se muito recetivos a 

experimentar produtos diferentes, inovadores e revelam uma forte preferência pelo consumo de 

produtos naturais, saudáveis e orgânicos, independentemente do preço que seja necessário pagar.  

 

Mudanças demográficas e na indústria 

agroalimentar 

Verifica-se um crescente aumento de famílias 

menos numerosas. Os consumidores, com uma 

vida cada vez mais atarefada, têm revelado uma 

maior preferência por alimentos preparados, 

prontos a consumir. Importa ainda evidenciar, que 

a indústria agroalimentar nos EUA se revela 

altamente competitiva.  

 

A população hispânica tem crescido 

exponencialmente, provocando grandes 

mudanças nos padrões de consumo 

nacionais, como o aumento da oferta de 

produtos étnicos. A população hispânica vai mais frequentemente ao supermercado e dá 

maior valor às refeições confecionadas em casa.   

 

Acresce, que nos anos mais recentes, a indústria agroalimentar nos EUA, tem observado grandes 

movimentos de fusões e aquisições com o intuito das empresas a aumentarem a sua quota de mercado, 

reduzirem custos, diversificarem riscos e fortalecerem gamas de produtos.  

 

Os millennials estão a provocar mudanças significativas nos hábitos alimentares do 

mercado, aumentando a procura de alimentos frescos. 

 

Comércio internacional de bens 

alimentares  

 Os EUA observaram uma acentuação 

do défice da sua balança comercial 

respeitante à indústria agroalimentar, 

essencialmente a partir de 2014. Na 

causa desta desigualdade está a cada 

vez maior procura de cadeias de valor 

globais, tendo muitas empresas norte-americanas deslocado a sua produção para mercados emergentes, 

subcontratando a produção de bens alimentares no México, China e Brasil. De destacar, as 

importações de bens alimentares provenientes da China. Em 2010 os EUA receberam 1,77 biliões de quilos 

de produtos alimentares da China, onde o peixe e o marisco ocupam metade do volume de importações 

para os EUA, seguindo-se produtos como chá, café, frutas e refrigerantes. 

 2012 2016 2019 
Taxa de crescimento de Consumo de 

bens alimentares (%) 
2,6 3,9 6,9 

Consumo per capita (USD, mil 
milhões) 

2699,4 2953,0 3425,2 

Quadro 3: Consumo de bens alimentares Fonte: BMI 

Comércio internacional 2014 2016 2019 

Exportações de bens 

alimentares (USD, milhões) 
86 972 90 806 98 054 

Importações de bens 

alimentares (USD, milhões) 
119 383 129 047 149 395 

Balança comercial de bens 

alimentares (USD, milhões) 
32 411 38 241 51 341 

Quadro 4: Comércio Internacional de bens alimentares; Fonte: BMI 
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Importa referir, que de acordo com o United States food & drink Report do BMI, esperava-se em 2015, que 

os EUA seriam um dos principais importadores de bens alimentares provenientes de economias 

emergentes. 

 

Cadeias de distribuição  

 O setor da grande distribuição de bens 

alimentares revela uma tendência de 

alteração dos seus canais, com um menor 

peso dos supermercados e 

hipermercados, em detrimento de uma 

maior preferência por lojas de 

conveniência e low cost, facto associado 

essencialmente à saturação do formato de 

grande retalho.  

De salientar que esta tendência está, também, relacionada com a alteração das necessidades dos 

consumidores e dos seus hábitos de compra, que remetem cada vez mais para uma maior variedade de 

produtos de qualidade superior, com uma procura crescente por variedade, acessibilidade, segurança e 

qualidade. 

De acordo com o Fortune Global 500 (2016), a Walmart 

assume-se a maior empresa em termos de receitas a 

nível mundial, assim como o maior empregador 

privado, com cerca de 2,2 milhões de funcionários. 

Apresenta-se como uma multinacional americana que 

opera como uma cadeia de hipermercados e lojas low-

cost. No início de 2017, a cadeia de retalho conta com 

6363 lojas em 26 países e mais de 800 mil 

trabalhadores fora dos EUA.  

 

Categoria de Produtos 

De acordo com o Global Strategy (2013), em 2013, as vendas de comida embalada e pronta a consumir 

ascenderam a 331,9 mil milhões de dólares, as de produtos frescos a 12 mil milhões de dólares e as vendas 

de produtos orgânicos a 29,2 mil milhões de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de crescimento dos 
canais de distribuição (%) 

2015 2014-2019 

Supermercados  3,1 2,8 

Hipermercados 2,1 1,8 

Lojas low cost 3,1 2,9 

Lojas de conveniência  4,4 4,3 

Grande distribuição (Total) 2,8 2,5 
Quadro 5: Comércio Internacional de bens alimentares; Fonte: BMI 

Empresa 
Quotas de mercado de 

vendas no retalho 
alimentar (%) 

Walmart 17,3 

Kroger 8,9 

Albertsons/safeway 5,6 

Costco 5,1 

Sam’s Club 3,4 
Quadro 6: Principais cadeias de distribuição Fonte: BMI 

Vendas de produtos frescos (%) 

Carne 28% 

Lacticínios 15% 

Produtos congelados 9% 

Confeitaria 9% 

Doces e salgados 9% 

Outros 30% 

Quadro 7: Vendas por produtos Fonte: Global strategy 

Vendas de produtos orgânicos (%) 

Frutas e Vegetais 38% 

Refeições Pré-confecionadas  21% 

Lacticínios 15% 

Bebidas 13% 

Pão e cereais 11% 

Carne, peixe e aves 2% 

Quadro 8: Vendas por produtos Fonte: Global strategy 

21%

16%

10%10%
10%

33%

Vendas de Produtos prontos a 
consumir  

Bakery Dairy

Frozen Confectionary

Sweet & Savory Others
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Feiras internacionais 
 

Summer e Winter Fancy Food Show - é a maior feira alimentar dos 

EUA, tendo como objetivo unir produtores, distribuidores e importadores 

de diversos países. Em 2015, a Summer Fancy Food contou com mais de 

2.500 expositores, 180 mil produtos e 25 mil compradores. A feira ocorre 

em duas edições por ano, sendo elas: a Winter Fancy Food Show, em 

São Francisco, e a Summer Fancy Food Show, em Nova York. 

Summer: 25 a 27 de 

Junho de 2017 

Winter: 21 a 23 de 

Janeiro de 2018 

IFT Food Expo – a feira realiza-se durante 4 dias em Chicago. O evento 

inclui uma vasta gama de produtos do sector agroalimentar, bem como 

seus produtos complementares. 

15 e 18 de Julho de 2017 

Western Foodservice & Hospitality Expo – com periodicidade anual, a 

feira está orientada para o sector HoReCa no mercado dos EUA. 

27 a 29 de Agosto de 

2017 

Natural Products Expo East 2017 – feira localizada em Baltimore onde 

se apresenta um vasto leque de produtos naturais e orgânicos. 
10 a 12 de Março de 2017 

7. CONCLUSÕES 
Apresentando-se uma das economias mais promissoras a nível mundial, tanto ao nível da sua dimensão, 

como ao nível do seu poder competitivo, potencial de inovação e diferenciação, os EUA revelam um 

significativo leque de oportunidades no que respeita ao setor agroalimentar.  

Embora seja necessário cumprir vários requisitos em termos de legislação no que concerne à entrada de 

produtos agroalimentares para este mercado, salienta-se o facto dos EUA verificarem um dos maiores 

consumos per capita a nível mundial. Os produtos agroalimentares portugueses não são desconhecidos 

no mercado e a valorização dos consumidores por produtos inovadores, orgânicos e naturais, constitui 

uma importante janela de oportunidades para os produtores portugueses.  

8. CONTACTOS ÚTEIS 

Portugal-US Chamber of 
Commerce 

Morada: 590 Fifth Avenue, 4th floor, New York, NY 10036 – USA | 
Tel.: +1 212 354 4627 | Fax: +1 212 575 4737 E-mail: 
portuguesecham@aol.com | Website:  www.portugal-us.com 

Embaixada de Portugal nos 
EUA 

Morada: 2012 Massachusetts Avenue, NW Washington | Tel.: 00-
1-202-350 5400 | E-mail: info@embassyportugal-us.org I Website: 
www.embassyportugal-us.org 

American Association of 
Exporters and Importers (AAEI) 

Morada: 1717 K Street, NW, Suite 1120, Washington, DC | Tel.: +1 
202 857 8009 | Website: http://www.aaei.org 

Association of Food Industries 
(AFIUS) 

Morada: 3301 Route 66 Suite 205, Bldg. C Neptune, NJ 07753 | 
Tel.: (732) 922-3008 | Email: info@afius.org | Website: 
www.afius.org 

U.S. Food & Drug Association 
Morada: 10903 New Hampshire Avenue, Silver Spring | Tel.: 1 -
888-463-6332 | Website: www.fda.gov 

 


