
    

Última atualização: jan. 2016  1 

 

FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

ARROZ 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

 Reforço das estratégias de internacionalização; 

 Consolidação dos mercados tradicionais de exportação e/ou orientação para novos mercados; 

 Valorização do produto apostando na notoriedade das marcas, embalagens e rotulagem adequados 

aos mercados-alvo; 

 Reconhecimento das qualidades nutricionais e digestivas no consumo; 

 Valorização do produto através da manipulação genética para obtenção de variedades 

nutricionalmente melhoradas, como a biofortificação ou a introdução de variedades melhor 

adaptadas; 

 Valorização do produto arroz (carolino) mais produzido em Portugal; 

 Reforço da organização da produção e da sua participação na cadeia de valor;  

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Tendo em conta os critérios 1. Relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o valor 

acrescentado da economia e 2. Capacidade de diferenciação, são de destacar os seguintes pontos: 

GERAL 

 O arroz (Oryza sativa) é uma das principais culturas produzidas no mundo. Como tal, é o alimento 

básico de mais de metade da população mundial, principalmente na Ásia. 

 Crescimento significativo do consumo de todos os tipos de arroz, com algum destaque para 

o  continente africano. 

 CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

  BREVE CARATERIZAÇÃO – GERAL, NACIONAL, INTERNACIONAL E MUNDIAL 

 

 

 

 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

 DIAGNÓSTICO 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FORTES 

O ANÁLISE INTERNA - PONTOS FRACOS 

O ANÁLISE EXTERNA - OPORTUNIDADES OU OPORTUNIDADES LATENTES 
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 O arroz é o 2º cereal mais cultivado depois do trigo. Fornece cerca de 20,0 % da energia humana per 

capita e 13 % do consumo mundial de proteína (Juliano, 1994). 

 Durante os anos 60 e 70 foi objeto de um intenso melhoramento genético com vista aos aumentos de 

produção necessários à alimentação principalmente das populações asiáticas, onde é o cereal mais 

consumido, passando a ser produzido de uma forma mais intensiva com alteração dos sistemas de 

produção clássicos, através da maior intensificação em trabalho e capital. Tal alteração ficou 

conhecida com revolução verde que, apesar de muitas críticas sobretudo ambientais, providenciou 

também alterações profundas na segurança alimentar das populações e do seu rendimento. 

Composição aproximada de produtos de arroz a 14 % de humidade 

Produto 
PROTEÍNA 

(%) 
LIPÍDIOS 

(%) 
FIBRAS 

(%) 
CINZA 

(%) 
H. CARBONO 

(%) 

Arroz bruto 5,8 – 7,7 1,5 – 2,3 7,2 – 10,4 2,9 – 5,2 64,0 – 73,0 

Arroz integral 7,1 - 8,3 1,6 - 2,8 0,6 - 1,0 1,0 - 1,5 73,0 - 87,0 

Arroz polido 6,3 – 7,1 0,3 – 0,5 0,2 – 0,5 0,3 – 0,8 77,0 – 89,0 

Farelo de arroz 11,3 – 14,9 15,0-19,7 7,0 – 11,4 6,6 – 9,9 34,0 – 62,0 

Casca de arroz 2,0 – 2,8 0,3 – 0,8 34,5 – 45,9 13,2-21,0 22,0 - 34,0 

                   FONTE: Juliano, 1985b; Eggum. Juliano & Manigat, 1982; Pedersen & Eggum, 1983 

NACIONAL 

 Em Portugal, a orizicultura tem grande importância social e económica; 

 A produção nacional concentra-se nos vales do Sorraia, Tejo, Sado e Mondego numa área aproximada 

de 31 000 ha, sendo 47,0 % na região de Lisboa e vale do Tejo, 32,0 % no Alentejo e aproximadamente 

20,0 % na região centro do país;  

Arroz - Área e Produção

Rubrica Unidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

ha 23 859 24 936 25 216 25 657 26 620 22 881 25 392 26 903 26 334 28 470 29 120 31 436 31 174 30 177 28 754

tonelada 142 611 145 932 145 905 147 802 155 799 125 947 148 673 156 203 150 680 161 761 170 216 185 016 187 028 180 155 167 322

* dados provisórios

Arroz 

 

 Portugal mantem a sua tradição de produção do tipo japonica, produzindo quase exclusivamente arroz 

carolino, pela sua qualidade e condições edafo-climáticas favoráveis. 

 Os hábitos de consumo vão no sentido de dar alguma preferência ao arroz tipo agulha, 

maioritariamente importado, em detrimento do arroz tipo carolino. Tem havido alguma transferência 

das áreas de produção de arroz carolino (Oryza sativa japonica) para arroz agulha (Oryza sativa indica), 

sobretudo na região do Alentejo (rio Sado); 

 Mantém-se a prevalência maioritária de produção da subespécie japonica (tipo carolino) com 80 % da 

área em produção e os restantes 20 % com a subespécie indica (tipo agulha); 
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 A produção de arroz em 2012 aumentou cerca de 9,0 % relativamente à produção média dos 3 anos 

anteriores (2009-2011). 

 Neste ano, a produção foi de 187 000 t de arroz paddy (apenas debulhado). A área média utilizada 

para produção nos anos 2011-2012 foi de 31 000 ha, com uma produção média anual de 186 000 t; 

As áreas semeadas para os dois tipos de arroz, nos picos de produção (2011 e 2012), são as seguintes: 

ÁREAS SEMEADAS EM PORTUGAL (ha) 

Tipo de arroz / Ano 2011 2012 

Carolino 20 028 68 % 22 125 72 % 

Agulha 9 258 31 % 8 425 27 % 

Outros 365 1 % 285 1 % 

Total 29 651 100 % 30 836 100 % 
          Fonte: Ana Sofia Almeida, INIAV e Paula Marques, COTArroz 

 Entre 2010/12, a área de arroz carolino cresceu cerca de 27 % e a de arroz agulha diminuiu 25 %; 

 Em Portugal, o consumo estimado anual de arroz branqueado é de cerca de 180 000 t (44,0 % carolino, 

45,0 % agulha e 11,0 % de outros) e o consumo per capita é de aproximadamente 17,0 kg, o mais alto 

da Europa; 

 A produção está geograficamente localizada 60,0 % a norte e 40,0 % a sul do país; 

 

 A média do consumo aparente1 de arroz em Portugal nos últimos 3 anos (2012-2014) foi de 245 471 t 

com o máximo de 277 913 t em 2012 e a média do grau de auto aprovisionamento2 nesse período foi 

de 73,0 %, com um máximo de 82,5 % em 2014. 

 A média do grau de abastecimento do mercado interno3 no mesmo período ficou pelos 54,0 %, com 

um máximo de 59,7 % em 2012; 

                                                             

1 Consumo Aparente = Produção + Importação - Exportação 
2 Grau de Auto-Aprovisionamento = [Produção / Consumo Aparente] x 100 
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 A produção de arroz japonica (carolino) satisfaz a procura interna, sendo as importações residuais. No 

entanto, nos dois últimos anos tem vindo a verificar-se um aumento dessas entradas provenientes 

de Espanha4 (branqueado e semibranqueado) e da Índia (em película); 

 No que se refere ao arroz indica (agulha) a produção nacional só satisfaz a procura interna em 16,0 % 

sendo o restante importado da América do Sul5 (em película, 67,0 %) e de Espanha (em casca). 

INTERNACIONAL 

 Nos últimos 3 anos, (2012-2014) a média das exportações de arroz foi de cerca de 48,0 % para a União 

Europeia (UE) e de 52,0 % para os países terceiros (PT), com uma média anual total (UE+PT) de 43 506 

t nesse período; 

 A forma de exportação foi de 34,2 % em trincas, 32,3 % branqueado e semibranqueado, 33,1 % com 

casca (paddy) e os restantes 0,4 % como arroz descascado em película; 

 

 A orientação exportadora6 do arroz no mesmo período teve uma média anual de 25,1 %, com o valor 

mais elevado em 2014; 

 No período (2012-2014), a média das importações desta commodity foram de 55,83 % para o arroz 

descascado (em película), de 23,09 % para o paddy (com casca), de 18,54 % para o branqueado e semi 

branqueado e apenas de 2,54 % para a importação sob a forma de trincas; 

 Ainda no mesmo período (2012-2014), a produção média anual aumentou cerca de 3,5 % 

relativamente à média do triénio anterior, atingindo um máximo de 187 000 t (paddy) em 2012. 

                                                                                                                                                                                              

3 Grau de Abastecimento do mercado interno = [(Produção - Exportação) / Consumo Aparente] x 100 
4 De 2 000 t em 2008 para 4 000 t em 2012 
5 31 % do Uruguai, 16 % do Brasil e o restante da Argentina, Guiana e Suriname 
6 Orientação Exportadora = [Exportação / Produção] x 100 
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MUNDIAL 

 Devido às características do mercado mundial de arroz, há uma grande volatilidade dos preços desta 

commodity. São transacionadas a nível mundial anual pequenas quantidades de arroz (7 %) 

relativamente à quantidade produzida, motivando a que pequenas oscilações na produção possam 

levar a grandes perturbações nos preços de mercado; 

 Existe uma grande concentração dos exportadores de arroz, uma vez que 85 % do volume 

transacionado a nível global provém geralmente de poucos países. Pequenas alterações na oferta 

podem significar grandes alterações no seu preço; 

 Os preços do arroz, segundo o Índice de Preços do Arroz da FAO, subiram 76 %, de dezembro de 2007 

a  abril de 2008 (Andrew Wong/Reuters). 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Produção mundial 406 860 423 720 428 090 440 310 459 470 456 390 470 060 486 400 490 900 498 050 496 340

Comércio (Exportação) 29 920 29 190 31 700 30 090 29 580 31 350 36 200 38 380 37 260 39 700 40 040

Arroz Processado - Fonte AMIS Statistics

Milhões de toneladas

 

 A produção mundial de arroz atingiu um novo recorde em 2013/2014, com 498 milhões de toneladas 

(736 milhões de toneladas de arroz em casca), cerca de +3,3 % em relação à média dos 3 anos 

anteriores; 

 Na última década a produção mundial aumentou perto de 100 milhões de t (+22 %) e a área aumentou 

(2002-2011) cerca de 18 milhões de ha (+12 %), sendo a atual área estimada de produção de 161 421 

000 ha; 

                     EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DA ÁREA MUNDIAL DE ARROZ EM CASCA (PADDY) 

 
                Fonte: FAOSTAT 

 No diagrama acima destaca-se a maior aproximação, da área total à produção total revelando os 

sucessivos aumentos de produtividade globais desta cultura nos últimos anos; 

 O arroz de grão comprido tipo indica, (agulha) aromáticos ou não, representam 85 % do comércio 

mundial, englobando o arroz Basmati e Jasmim e o de grão médio tipo japonica (carolino) 15 %; 
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 O comércio mundial de arroz nos últimos 10 anos passou de 30 milhões de t em 2004 para cerca de 40 

milhões de t em 2014, o que corresponde um aumento de 33,0 %, (média anual de 3,3 %) o que 

se prevê não venha a acontecer tão significativamente nos próximos anos. 

                                                              OS 10 PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES DE ARROZ EM 2012  

 

País Valor ($US mil) Produção (t) 

1 China continental 50 466 719 204 236 000 

2 India 40 784 816 157 800 000 

3 Indonésia 18 712 225 69 056 126 

4 Vietname 11 680 063 43 661 569 

5 Tailândia 9 430 611 37 468 903 

6 Bangladesh 8 649 167 50 497 000 

7 Myanmar 7 125 573 28 080 000 

8 Filipinas 4 796 413 18 032 422 

9 Brasil 3 167 672 11 549 881 

10 Japão 2 939 863 10 654 000 

Fonte: FAOSTAT 

 
DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes 

 A produtividade da cultura em algumas regiões do país; 

 A tecnologia de produção usada associada a técnicas culturais sofisticadas (utilização de aviões em 

diversas operações culturais, tecnologia LASER para nivelamento do solo, etc.); 

 A investigação e a experimentação associadas ao desenvolvimento agronómico da cultura; 

 A organização dos produtores na fileira; 

 A aposta crescente no marketing e na promoção do arroz nacional; 

 A capacidade instalada da indústria de descasque e de branqueamento e as preocupações com a 

obtenção de um produto de excelente qualidade; 

 O crescimento sustentável do consumo nacional; 

 A capacidade de resposta da componente produção com orientação para as crescentes exigências de 

qualidade do mercado de consumo; 

 O potencial exportador para os países da CPLP, grandes consumidores de arroz mas com oferta de 

produto asiático importado de muito baixa qualidade; 

 A crescente exigência em qualidade dos mercados nos produtos de arroz em alguns países da CPLP, 

como em Angola e Moçambique; 
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 A consciencialização da importância da agroindústria e do agronegócio no desenvolvimento 

económico e na exportação; 

 A promoção crescente nos mercados interno e externo; 

 A utilização do arroz em outros produtos transformados na agroindústria alimentar. 

Análise Interna    Pontos Fracos 

 Os elevados custos dos fatores de produção em Portugal (fertilizantes, fitofármacos, mão de obra, 

energia, água para rega, etc.); 

 Insuficiência da produção nacional do arroz tipo agulha relativamente ao consumo; 

 Alguns fatores climáticos (amplitude térmica principalmente) menos favoráveis a norte do rio Tejo; 

 A necessidade de melhorar a gestão da água para obtenção de melhores rendimentos; 

 A exigência de um alto grau de mecanização e de tecnologias de ponta na boa preparação do solo e 

no seu nivelamento; 

 A especificidade da cultura em termos da sua mecanização; 

 O atual menor poder de compra do consumidor português; 

 A limitada capacidade negocial da produção junto da grande distribuição. 

Análise Externa   Oportunidades ou Oportunidades Latentes 

 A garantia da comercialização de um produto nacional de qualidade; 

 As populações dos países da CPLP são grandes consumidores de arroz, tendo hábitos alimentares 

centrados neste produto, prevendo-se o aumento do consumo em alguns destes países pela melhoria 

do seu nível de vida; 

 A possibilidade de disponibilização de conhecimento sobre as tecnologias de produção de arroz nos 

países da CPLP; 

 A possibilidade de expansão da agroindústria portuguesa para os países CPLP onde não existe, ou 

pouca existe, capacidade industrial de processamento; 

 O maior aumento do consumo de arroz nas últimas décadas em África prevendo-se o seu maior 

consumo nas zonas urbanas; 

 A importância que está a ser dada à expansão da área da cultura pelas autoridades dos países da CPLP 

e as oportunidades daí originadas para as empresas e agricultores portugueses. 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 Os custos de produção elevados, (energia, água de rega, fertilizantes, fitofármacos, mão de obra) o 

que retira capacidade de concorrência nacional à comercialização nos mercados internacionais; 

 Diminuição das margens de comercialização o que leva à procura de novos mercados para produtos de 

qualidade e específicos; 

 A existência de um regime preferencial na União Europeia (Sistema de Preferências Generalizadas da 

União Europeia) com direito pautal zero ou baixo para a importação de variedades de arroz Basmati 

originárias de países terceiros (Índia e do Paquistão) e de países do grupo ACP (África, Caraíbas e 

Pacífico). 


