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FICHA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

PERA ROCHA 

 

CENÁRIO DE ANTECIPAÇÃO 

Aumento das exportações e consolidação das estratégias de internacionalização da Pera Rocha 

Apesar da tendência do mercado no sentido da estabilidade dos preços de mercado e da existência de 

pressões para a redução dos preços no produtor, a dinâmica de crescimento sustentado das exportações, 

sobretudo desde 2003, tem gerado um interesse crescente dos operadores, estimulando as estratégias de 

valorização da Pera Rocha no mercado externo. Para o próximo período, anteveem-se as seguintes 

tendências: 

  Consolidação da quota no mercado nacional (90 % em termos anuais, e 99 % no período de agosto a 

março) e expansão das vendas no mercado externo; 

  Comercialização da Pera Rocha durante todos os 365 dias do ano (“Year-round basis”), melhorando a 

capacidade de conservação e aumentando a área de produção; 

  Pera Rocha como uma atividade económica atrativa para investimento por parte dos produtores 

profissionais e novos produtores; 

  Reforço da integração ao longo da cadeia alimentar, bem como a resiliência à volatilidade dos preços. 

  Criação de sinergias entre os operadores da fileira, associando a imagem de Portugal a um produto 

de elevada qualidade com um forte potencial de expansão e com especial aptidão para o acesso às 

redes logísticas mundiais; 

  Reposicionamento do produto em termos de imagem – notoriedade associada à qualidade, 

diferenciação e segurança alimentar; 
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  Aumento do valor acrescentado da produção nacional, acentuando a sua vocação exportadora e 

apostando na sua capacitação e orientação para novos mercados e novas oportunidades de negócio. 

O sucesso nos aspetos identificados dependerá da realização, em toda a fileira, das seguintes ações: 

  Promoção do produto qualificado e diferenciado junto dos consumidores-alvo no mercado externo; 

  Reforço da organização, modernização e concentração das estruturas de transformação e 

comercialização; 

  Aposta na qualidade e certificação; 

  Aumento da produção através da reconversão e/ou ampliação dos pomares; 

  Maior promoção internacional através de representação única e conjunta, sob a marca Portugal Fresh 

em plataformas comerciais relevantes com especial atenção para a Europa e Norte de Africa. 

Nota: No mercado externo, a pera será transacionada através de: a) OPs (e.g. Cooperfrutas, Coopval, Globalfrut, Granfer), 

b) grupos de OPs (e.g. 1. UNIROCHA-4 OPs, entre as quais Frutoeste e Frutus, 2. Luis Vicente, 3. Eurofrutas, 4. Ferreira da 

Silva), c) Interprofissional (em projeto), d) “Portugal Fresh” (Associação para a Promoção dos Frutos, Legumes e Flores de 

Portugal e e) abrangendo o setor agroalimentar, “Portugal Foods” (Associação para a promoção do sector agroalimentar - 

PCT). 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Tendo em conta a relevância em termos da contribuição para as exportações e/ou o valor acrescentado 

da economia e a capacidade de diferenciação analisamos a Pera Rocha1. 

GERAL 

  A Pera Rocha é um bem transacionável no mercado internacional há mais de uma década; 

  As exportações (saídas) aumentaram muito significativamente de 2000 a 2015 (de 14 M€ para 87 

M€); 

  O peso do valor das exportações de pera no setor agrícola sofreu um acréscimo de 7 % em 2000 para 

11 % em 2010; Em 2015, o valor das exportações subiu 23% em relação a 2010 e 10% em relação ao 

valor médio anual naquele período; 

  O Saldo Comercial é positivo (76 M€ em 2015); 

  Portugal produz atualmente cerca de 210 000 ton. de pera rocha, (2015). Em 2012 produzia 116 000 t 

com 76% da produção correspondente a produção certificada, sendo o produto agrícola com maior 

quota de certificação; 

                                                             

1 Importa referir que as Estatísticas do Comércio Internacional e as Estatísticas Agrícolas do INE baseiam-se no produto 
Pera. Segundo os dados da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP), as exportações de Pera correspondem 
na quase totalidade à Pera Rocha e a produção anual de pera rocha situa-se, em média, entre 80 e 90 % da produção 
nacional de pera. 
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  Entre 2005 e 2014, a área de produção manteve-se sensivelmente constante, tendo no entanto a 

produção subido de 130 000 t para 210 000 t naquele período, o que revela a grande intensificação em 

novos pomares; 

  O Grau de Autoaprovisionamento foi superior a 255 % em 2014, contrastando com o Grau de 

Abastecimento do Mercado Interno que se situou entre 80 e 90 %. Esta diferença deve-se às 

exportações (saídas) constituírem, em 2014, cerca de 67 % do volume da produção nacional (em 2000 

eram de apenas 16 %), atingindo, no caso de alguns operadores, cerca de 70 % (orientação 

exportadora elevada); 

  O consumo aparente da pera, cuja média dos últimos 5 anos é de cerca de 100 000 t quase que 

duplicou nos últimos vinte anos, em Portugal e não foi acompanhado por um correspondente 

acréscimo da oferta proveniente da produção nacional, em muito devido à maior procura de frutos 

exóticos e outros com preço inferior, pelo que se agravou o défice das trocas com o exterior. Como se 

pode verificar no gráfico seguinte, para o caso da pera, o aumento da produção nacional não se 

traduziu num aumento do abastecimento do mercado interno; 

 

  O principal destino das exportações (saídas) da pera, é a União Europeia. No entanto, após um 

aumento significativo também para os Países Terceiros, registado em 2013 e 2014, ocorreu um 

decréscimo (dados preliminares) no último ano, como se pode observar do quadro seguinte. 

 
* dados provisórios; ** dados preliminares 
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  Nos Países de destino das exportações (em valor/103 Euros), a sua presença é fortemente sentida nos 

mercados como o Brasil, com 36 %, ou o Reino Unido e França, com 18 % e 14 % respetivamente. Com 

um menor fluxo em relação a mercados como a Alemanha e Irlanda, com 6 e 4 % cada, ou o Canadá 

com 2 %, e os Países Baixos e Cabo Verde com 1 % do total da quota das exportações da Pera Rocha; 

  Países concorrentes de produção de pera: China, maior produtor de pera no Mundo, contribui 

anualmente com mais de 60 % para a produção mundial. Os Estados Unidos da América e a Argentina 

ocupam posições de destaque no ranking mundial, com 7% da produção mundial; 

  União Europeia (UE-27) representa apenas 13 %, destacando-se a Itália e Espanha como os principais 

produtores com 7 %; 

  A produção nacional de pera corresponde a cerca de 6 % da produção anual da UE-27; 

  Depois da alta de preços de 2007/2008, que também “contagiou” o mercado de frescos, em 2010, os 

preços de frutas e produtos hortícolas registaram quebras, para período homólogo, de cerca de 50 %. 

Este fenómeno verificou-se em Portugal e nos restantes países do sul da UE. 

DIAGNÓSTICO 

Análise Interna    Pontos Fortes 

  A Pera Rocha é a variedade produzida na quase totalidade do território português, com áreas 

relativamente estáveis e produções crescentes (maiores produtividades), desde 2000, como se pode 

observar no quadro seguinte: 

 

  Qualidade Diferenciada e Certificada, dando resposta à crescente apetência dos consumidores para 

valorizar as qualidades intrínsecas de produções específicas, designadamente, no que respeita à sua 

Produção Certificada de “Pera Rocha do Oeste” - Denominação de Origem Protegida (DOP); 

  Adaptação ao perfil físico-químico e organolético dos consumidores no mercado-alvo;  
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  Elevada capacidade de conservação e resistência ao transporte e manuseamento, potenciando o 

acesso ao mercado internacional através das redes de logística; 

  Organizações de produtores desempenham um papel relevante na concentração da oferta e na 

comercialização da pera rocha (mais de 50% da produção é comercializada por estas estruturas). 

Análise Interna    Pontos Fracos 

  Custos de produção mais elevados relativamente aos existentes nos países produtores de pera, 

nomeadamente, dos produtos fitofarmacêuticos e da energia consumida na conservação e 

armazenamento do produto, o que retira capacidade de concorrência às nossas empresas (e.g. Reino 

Unido tem metade do valor dos Consumos Intermédios por exploração); 

  Produto exportado de qualidade superior ao que é comercializado no mercado interno. As pequenas 

margens de comercialização e a fraca capacidade de negociação com as grandes superfícies, têm como 

consequência, que os produtores e as respetivas OP’s optem cada vez mais por outras formas de 

escoamento para valorização dos produtos de melhor qualidade; 

  Limitada capacidade de negociação do preço pelo produtor e grande peso da grande distribuição na 

margem de comercialização deste tipo de produto; 

Análise Externa   Oportunidades ou Oportunidades Latentes 

  Existência de uma Associação “Portugal Fresh” criada com objetivos de organização e coesão do setor 

na abordagem dos mercados nacional e internacional, de promoção dos produtos e das empresas do 

setor nos mercados internacionais, de capacitação das empresas com potencial exportador e de 

criação de sinergias resultantes de parcerias orientadas para ações no mercado externo; 

  Reconhecimento da designação “Portugal Fresh”, como elemento portador de valores de qualidade 

associados aos hortofrutícolas e florícolas nacionais, dando visibilidade e notoriedade à produção 

nacional; 

  Apoio à produção concentrada no financiamento do “fundo operacional” (FO) dos Programas 

Operacionais das Organizações de Produtores reconhecidas (OP);  

  Integração e divulgação através do Regime Comunitário de Fruta Escolar, nomeadamente, no 

programa fruta escolar de Portugal e do Reino Unido; 

  Consolidação e crescimento de grupos económicos (produtores e exportadores) na lógica do 

abastecimento contínuo aos mercados (nacional e externo); 

  Existência de entraves à Exportação (barreiras não tarifárias), nos mercados que se perspetivam como 

interessantes EUA, China, Colômbia, Africa do Sul, entre outros; 
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  Concorrência forte e em crescimento, por parte de outros EM’s, com economias de escala muito mais 

favoráveis e custo de mão-de-obra mais reduzido; 

  Procedimentos de importação obrigatórios em alguns países terceiros que envolvem um sistema de 

preclearance (“pré-desalfandegamento”) que implica a vinda de inspetores para certificarem a 

mercadoria in loco antes da exportação, procedimento esse que é muito moroso e dispendioso. 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

  A falta de escala na produção e os elevados custos dos fatores de produção, face a outros Estados 

Membros da UE e países terceiros, são aspetos que condicionam a competitividade do produto no 

mercado externo; 

  Dificuldade de resposta da produção ao aumento da pressão da procura, resultante da falta de 

concentração e organização da produção; 

  Incapacidade de mudança da cultura organizativa, nomeadamente, ao nível da distribuição nos 

mercados alvo; 

  Necessidade de aumento do investimento na promoção do produto nos mercados de destino;  

  Dificuldade de aumento de quota no mercado nacional; 

  Realização obrigatória de “Análise de Risco de Pragas” (ARP), pelos serviços brasileiros, como condição 

prévia à autorização de importação de produtos que nunca tenham sido importados de Portugal. A 

ARP é realizada pelos serviços fitossanitários brasileiros em parceria com “Centros Colaboradores” 

credenciados, contratados pelos interessados. Processo que implica custos e alguma morosidade;  

  Dificuldade de resolução dos procedimentos obrigatórios de importação para alguns países terceiros, 

que envolvem um sistema de preclearance (“pré-desalfandegamento”), para certificarem a mercadoria 

in loco antes da exportação, muito moroso e dispendioso. 

 


