
Após quatro anos de grande incerteza,
escândalos, mentira, caos e crescente
isolamento a nível mundial sobre o
lema “Make America Great Again”, a

maioria dos americanos acabaram por optar
pela democracia e por um novo presidente Joe
Biden que personifica os valores de base de
constituição dos Estados Unidos da América “A
Land of Freedom and Opportunities”.

Apesar da recessão causada pela pandemia
COVID-19 no 1.º trimestre de 2020, a economia
dos EUA começou a mostrar sinais de recupe-
ração no 3.º trimestre do mesmo ano e, de
acordo com a previsão mais recente divulgada
na reunião do “Federal Open Market”, o cresci-
mento do PIB dos EUA deverá ser de 4,2% em
2021, 3,2% em 2022, e 2,4% em 2023.

Com o objetivo de combater a situação atual
de pandemia, bem como os efeitos de grande
deterioração na economia, o presidente eleito
Joe Biden apresentou um plano de emergência
de 1,9 triliões de US dólares que servirá como
um teste inicial à sua capacidade para tirar os
Estados Unidos da crise atual e reestabelecer o
papel do país como líder a nível mundial.

Apesar da situação atual a nível interno e
mundial, os Estados Unidos da América conti-
nuam a ser a maior e tecnologicamente mais
avançada economia do mundo com um PIB
superior a 21 triliões de US dólares.

Os EUA mantêm acordos de comércio livre
com 17 países e regiões que conduziram em
2019 a um valor de exportações de cerca de
2,53 triliões de US$ e importações da ordem
dos 3,1 triliões de US$. Estas condições per-
mitem a qualquer investidor nos EUA um
acesso único aos mais diversos mercados
mundiais.

Com mais de 330 milhões de consumidores,
o mercado norte americano oferece oportuni-
dades de negócios únicas! Empresas que ope-
ram em “nichos” de mercados, podem crescer

e transformar-se em empresas dinâmicas nos
EUA. Outras com modelos de negócio mais
alargados beneficiam da dimensão e oportuni-
dades infinitas deste mercado.

Os EUA são igualmente o maior centro de
inovação e investigação a nível mundial, tendo
sido responsáveis por 41% das despesas em
I&D dos países mais desenvolvidos. A somar ao
facto das empresas americanas liderarem o
“World’s 50 Most Innovative Companies Ran-
king”.

Para além disso, os EUA são líderes no acesso
às tecnologias provenientes da investigação le-
vada a cabo nas suas universidades, sendo que
as 10 universidades internacionais com o maior
número de pedido de patentes são localizadas
neste país

Os Estados Unidos possuem igualmente um
programa extenso e competitivo de incentivos
financeiros, fiscais, técnicos, a nível estadual e
sectorial, de apoio ao investimento e realização
de negócios neste mercado. Simultaneamente
o enquadramento legal relativo aos direitos so-
bre a propriedade intelectual, protege os inves-
tidores, empresas e incentiva a inovação.

As empresas portuguesas têm todas as con-
dições para beneficiarem de uma fatia do “Big
Can Be Beautiful”, através da oferta de um pro-
duto/serviço de qualidade e de uma estratégia
seletiva e progressiva de abordagem ao mer-
cado, nomeadamente a nível de Estado ou
zona geográfica. �
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Opinião
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