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

do sector agroalimentar no Japão. Ao longo do documento será feita uma descrição macroeconómica do 

mercado do Japão e uma descrição do sector agroalimentar e dos principais hábitos de consumo do país.  

2. Caracterização Macroeconómica 
O Japão assume-se a terceira maior economia do 

mundo. Com um papel significativo no seio internacional, 

quer ao nível político, económico e comercial, o Japão 

ultrapassou de forma considerável a devastação causada 

pela II Guerra Mundial e revelou um crescimento muito 

significativo na segunda metade do século XX. 

Situado no Oceano Pacífico, nordeste Asiático, o Japão 

estende-se de norte a sul ao longo de 3.000km. O seu 

território é constituído por 6852 ilhas, sendo as quatro 

maiores Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Em 2015 a 

sua população ascendia a cerca de 126,6 milhões de 

habitantes.  

A nível comercial, o Japão é o quarto maior exportador e 

importador do mundo, sendo também o único país asiático 

membro do G7. O 

país integra, também o G20, grupo formado pelas 19 maiores 

economias do mundo mais a União Europeia. 

Os seus consumidores revelam um poder de compra dos mais 

elevados a nível mundial contudo, tem-se observado uma 

tendência de redução desta variável devido ao seu 

envelhecimento e a uma redução da taxa de natalidade.  

O Japão apresenta-se como um dos principais produtores 

mundiais de aço, máquinas e ferramentas. Importa no entanto 

referenciar, que esta economia é extremamente dependente em 

termos de petróleo, pelo que se assume um dos principais 

importadores a nível mundial deste produto, tendo, contudo, 

começado a apostar na eficiência energética. 

O Japão dispõe das melhores infraestruturas rodoviárias 

e ferroviárias do mundo, assim como de 

telecomunicações, que se apresentam muito 

competitivas. 

 

Área: 377 899 km2 

População: 126,6 milhões de 

habitantes 

Dens idade populac ional:  335 

hab./km2 

Capita l:  Tóquio 

Rel igião:  principais são o 

shintoísmo e o budismo 

Língua of ic ia l:  japonês 

Unidade monetár ia:  Iene 

japonês (JPY) 

1 EUR = 118,45 JPY (Banco de 

Portugal, média/junho 2016) 

Risco do País:  Risco geral - A 

(AAA = risco menor; D = risco 

maior), EIU Risco Político - AA 

Risco de Estrutura Económica – 

BBB 

Dados fornecidos pela AICEP, ficha de 

mercado dos Japão, junho de 2016 
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Enquadramento Económico 

- Período de recuperação económica até 2007; 

- Crescimentos económicos negativos em 2008 e 2009 (respetivamente, de -1,1% e -5,5%); 

- Quebra no ritmo de exportações japonesas de bens e serviços em 2008 e 2009, devido ao 

abrandamento do crescimento económico e à apreciação do iene; 

- Redução nos salários e o decréscimo de confiança dos consumidores contribuíram negativamente 

para a evolução do consumo privado; 

- Reduções na formação bruta de capital fixo e um aumento na taxa de desemprego; 

- 2010, verificou-se um novo crescimento da economia japonesa (4,7%) - aumento das exportações de 

bens e serviços (25,0%) e do consumo privado (2,8%); 

- 2011 - Crescimento económico novamente negativo (-0,4%) - abrandamento da atividade económica 

devido ao terramoto, tsunami, ao desastre nuclear de Março de 2011 e às cheias da Tailândia  

- 2012 - Crescimento do PIB de 1,7% - devido ao consumo privado com um acréscimo de 2,3%. 

Segundo o World Bank, em 2014 a 

taxa de crescimento do PIB foi de 

-0,1%, devido especialmente ao 

aumento do imposto sobre o 

consumo, prevendo-se no entanto, 

de acordo com o Economist 

Intelligence Unit (EIU), um 

crescimento favorável até 2018.  

Salienta-se, a flexibilidade da 

política monetária no estímulo ao 

investimento das empresas, que, 

no entanto, devido à apreciação da 

moeda local e à fraca procura da 

China, não se assume benéfico para as exportações. Contudo, para 2016, prevê-se um aumento no 

montante das exportações de bens e serviços de 1,1% e nas importações de 1,2%. Relativamente à 

taxa de desemprego, esta tem vindo a diminuir desde 2011 (4,6%), situação que se tende a manter até 

2018.  

Os baixos preços do petróleo nos mercados internacionais 

foram compensados pelos níveis de inflação, que tem 

vindo a diminuir a sua taxa, prevendo-se que se situe nos 

0,0% em 2016. Esta previsão baseia-se na expectativa da 

apreciação do Iene face ao dólar, atenuando a inflação que 

provém dos preços da importação. No atinente à dívida 

pública, que se situa acima dos 200% desde 2011, 

espera-se que esta continue a subir até 2018. Salienta-se, 

contudo, que apesar destes valores elevados, o seu 

Dados 2014 2016 2018 

População (milhões) 126,8 126,3 125,7 

PIB a preços de mercado (109USD) 4 598,4 4 541,1 4758,8 

PIB per capita (USD) 36 266 35 948 37 847 

Crescimento real do PIB (var.%) -0,1 0,5 0,6 

Consumo Privado -0,9 0,7 0,4 

Consumo Público 0,1 1,2 0,8 

Formação Bruta do Capital fixo 1,2 0,9 1,5 

Taxa de desemprego 3,6 3,2 3,0 

Taxa de inflação (média em %) 2,7 0,0 0,3 

Dívida Pública (% do PIB) 227,7 234,9 247,0 

Saldo da Balança Corrente (%do PIB) 0,8 3,6 3,5 

Taxa de câmbio (média, 1EUR=XJPY) 140,7 123,5 121,6 

Quadro 1: Dados Macroeconómicos Japão; Fonte AICEP 

71%

28%

1%

Estrutura produtiva 

setor dos
serviços

setor da indústria

setor agrícola
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financiamento tem sido realizado a taxas de juro baixas, uma vez que que grande parte da mesma se 

encontra no mercado interno.  

No que concerne ao saldo da balança corrente, este diminuiu entre 2010 e 2014 (4,0% do PIB para 

0,8% do PIB), aumentando significativamente em 2015 e mantendo-se até 2018. Este aumento foi 

essencialmente reforçado pela drástica redução do défice da balança comercial. Segundo o EIU, para 2016 

prevê-se uma apreciação do iene face ao dólar, esperando-se a mesma tendência para o período de 

2017-2020.  

O atual governo do Japão desenhou uma política económica que assenta no estímulo orçamental, numa 

política monetária menos restritiva e em reformas estruturais. De destacar, que a estrutura económica 

japonesa se caracteriza pelo grande potencial de multinacionais que se assumiram nas últimas décadas, 

bem como a afirmação de um grande número de pequenas empresas. De notar, o papel relevante da 

indústria transformadora, altamente diversificada, bem como o dos setores da tecnologia eletrónica e 

automóvel, sendo que estes últimos sofreram uma fuga de investimento para países com custos de mão 

de obra mais reduzidos.  

Investimento Directo Estrangeiro (IDE)  

O Japão assume uma posição muito mais 

relevante como emissor de investimento 

direto no exterior do que como recetor de 

Investimento do exterior. Em 2013, o Japão 

obteve a melhor posição de Investimento 

Direto do Exterior, 67ª posição, prevendo-se melhorias para os próximos 4 anos, 2016-2020.  

De acordo com a Japan External Trade Organization (JETRO), em 2015 destacam-se alguns dos 

principais mercados investidores no Japão, os Estados Unidos da América (representaram 28,1% 

do montante do total do IDE, em termos acumulados), os Países Baixos (15,2%), a França (12,6%), o 

Reino Unido (7,9%) e Singapura (7,4%). Segundo a UNCTAD, no que respeita ao investimento direto 

japonês no exterior, foi também em 2013 que se verificou o valor mais elevado, entre 2011-2015. Esta 

economia situou-se em 2015, em segundo lugar no ranking mundial como emissor de investimento 

direto no exterior.  

Prevê-se ainda, um aumento de investimento direto do país no exterior entre 2016 e 2019, de acordo 

com o EIU. De notar, que com base na JETRO, os principais destinos do investimento direto do Japão 

em 2015 foram, os Estados Unidos da América (representaram 33,3% do total), a China (8,6%), os 

Países Baixos (8,3%) e o Reino Unido (7,1%). 

Comércio Internacional –  Balança comercial  

No que concerne ao comércio internacional do Japão, 

destacam-se alguns factos: 

 Economia muito dependente em termos de comércio 

internacional; 

 Em 2015: 4º maior exportador e importador mundial, 

com as exportações e importações a representarem 

30,3% do PIB; 

 Redução das exportações desde 2012. 

Dados (106  USD) 2012 2015 

Investimento do exterior no Japão 5 500,3 9 601,9 

Investimento do Japão no exterior 2 015,0 2 536,0 

Quadro 2: Investimento Directo Estrangeiro; Fonte AICEP 

Dados (109) 2012 2015 

Exportação  798 568 624 939  

Importação  885 843 885 843 

Saldo -87275 -23555 

Quadro 3: Importações e Exportações; Fonte AICEP 
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Relativamente aos principais clientes do Japão em termos de exportações em 2015 destacam-se os 

Estados Unidos da América (EUA) e a China. De frisar que em 2015, os países europeus que se encontram 

nas vinte primeiras posições no ranking de clientes do Japão são a Alemanha (8º lugar, com um peso de 

2,6% no total das exportações), os Países Baixos (12º lugar, com um peso de 1,9%) e o Reino Unido (14º, 

com um peso de 1,7%). 

 

A China apresenta-se, em 2015, o principal 

fornecedor do Japão, seguindo-se os EUA 

(10,9%). Ainda, entre 2013 e 2015 as quotas da 

China e dos EUA, nas importações cresceram. Os 

países europeus encontravam-se em 2015 nos vinte 

primeiros lugares do ranking de fornecedores do 

Japão destacando-se a Alemanha (9º lugar, com 

um peso de 3,2% no total 

das importações), a Rússia 

(12º lugar, com um peso de 

2,5%), a França (14º lugar, 

com um peso de 1,5%), a 

Itália (18º lugar, com um 

peso de 1,2%) e a Suíça 

(20º lugar, com um peso de 

1,2%). 

Com base no International 

Trade Centre (ITC), 

Portugal apresenta 

posições sem relevância, 

tanto como cliente como 

fornecedor do Japão, encontrando-se em 2015, respetivamente, na 62ª e na 61ª posição. 

Verifica-se um peso significativo dos setores com relevância industrial nas exportações japonesas e do 

setor dos combustíveis e óleos minerais ao nível das importações (20,5%); 

O Japão é, efetivamente, um grande produtor e exportador de produtos altamente tecnológicos, tal como 

se pode constatar pelo grande volume de exportação de máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos.  

 

QUOTA (%) 

MERCADO 
2013 2015 

China 12,2 12,3 

Estados Unidos da América  9,0 8,5 

Austrália 4,6 4,3 

Portugal 0,10 0,08 

Quadro 4: Mercados Fornecedores – Japão; Fonte AICEP 

EXPORTAÇÕES/setor % IMPORTAÇÕES/setor % 

Veículos automóveis e outros 

veículos terrestres, suas partes 

e acessórios 

21,4 Combustíveis e Óleos Minerais 20,5 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
18,3 

Máquinas e equipamentos 

elétricos 
14,4 

Máquinas e equipamentos 

elétricos 
15,3 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos 
9,5 

Instrumentos e aparelhos de 

ótica, fotografia, medida, 

precisão, médico-cirúrgicos, etc. 

5,7 

Instrumentos e aparelhos de 

ótica, fotografia, medida, 

precisão, médico-cirúrgicos, etc. 

3,7 

Ferro fundido, ferro e aço 4,4 Produtos Farmacêuticos 3,7 

Quadro 5: Importações/Exportações por sector, ano 2015; Fonte AICEP 

 Taxa média de crescimento anual das exportações entre 2011-2015, -6,6%; 

 Taxa média de crescimento anual das importações entre 2011-2015, -6,3%; 

 O Japão caracteriza-se por excedentes na balança comercial até 2011, quando registou um défice de cerca 

de 32,2 mil milhões de USD, valor que aumentou até 2014, diminuindo em 2015 para cerca de 23,6 mil milhões 

de USD. 
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Relações Económicas com Portugal –  Comércio de bens e serviços  

O Japão apresenta uma 

posição modesta no que 

respeita ao comércio 

internacional português de 

bens e serviços. Desde 2013 

que a quota do Japão foi de 

0,3% enquanto cliente e de 

0,4% como fornecedor. 

Salienta-se que o saldo da balança comercial é desfavorável para Portugal, destacando-se contudo 

que o défice diminui entre 2011 e 2013, aumentando novamente em 2014.  

No âmbito das exportações/importações portuguesas de bens para e do Japão, verifica-se que não existe 

grande relevância nestas transações. Assim, o Japão, em 2015 encontrava-se na 35ª posição no ranking 

global de mercados clientes de Portugal, lugar que se assume o pior desde 2011 a 2015. Ainda, em 

2015 o Japão assumiu a 27ª posição no ranking em termos de fornecedor de Portugal. 

Para o período considerado de 2016, o Japão foi o 38º cliente e o 24º fornecedor de Portugal. A taxa 

média de crescimento anual das exportações entre 2011-2015 foi de -5,2% e a taxa média de 

crescimento anual das importações foi de -5,0%. Ao nível do saldo da balança comercial este 

assume-se desfavorável para Portugal. De salientar que em 2016, as vendas de bens de Portugal para 

o Japão diminuíram relativamente ao período homólogo do ano anterior (-13,8%), observando-se um 

incremento das importações de 26,2%.  

Ressalva-se o facto 

da principal categoria 

de produtos 

exportados de 

Portugal para o 

Japão serem os 

bens alimentares, 

nomeadamente o 

tomate preparado 

ou conservado 

(17,7% do total de 

bens exportados). 

Em 2014, o panorama das exportações de Portugal para o Japão, tendo os equipamentos e produtos de 

baixa intensidade tecnológica, representado 58,2% das exportações portuguesas para o Japão.  

Do Japão, Portugal importa sobretudo veículos e tecnologia, tendo os produtos de média-alta intensidade 

tecnológica representado 74,7% das importações portuguesas do Japão de produtos industriais 

transformados (representam cerca de 99,9% das importações totais). 

 

Quota do Japão no comércio Internacional 

português de Bens e Serviços 

2013 2014 2015 

Japão como cliente de Portugal % export. 0,3 0,3 0,3 

Japão como fornecedor de Portugal % import. 0,4 0,4 0,4 

Quadro 6: Japão como cliente e fornecedor de Portugal; Fonte AICEP 

Importações de 

produtos (106 EUR) 
2011 2015 

Exportações de 

produtos (106 EUR) 
2011 2015 

Veículos e outros 

materiais de transporte 
142,7 117 Alimentares 

26,1 33,3 

Máquinas e aparelhos 99,9 76,5 Máquinas e aparelhos 56,5 26,2 

Plásticos e borrachas 32,1 23,5 Químicos 44,8 25,2 

Alimentares 1,2 2,6 Calçado 9,8 13,1 

Agrícolas 0,4 0,5 Agrícolas 8,6 11,0 

Quadro 7: Importações do Japão a Portugal e exportações de Portugal para o Japão por 

grupos de produtos; Fonte AICEP 
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3. AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 

Os Japoneses 

O povo nipónico caracteriza-se pela seriedade, lealdade, perfeição 

e pontualidade. Para os japoneses é muito difícil declinar um pedido, 

preferem referir que é inconveniente ou que algo está em 

consideração.  

Os japoneses têm presente a multiplicidade cultural que 

diferencia as sociedades, pelo que os investidores não necessitam 

de atribuir muita preocupação às tradições e formalidades dos 

japoneses. Neste sentido, deve agir-se com normalidade e educação 

e, sempre que possível, adotar alguma formalidade da cultura 

japonesa. 

Língua oficial  

O Japonês é a sexta língua mais falado do mundo, sendo falada por 99% da população do país. No país 

existem alguns dialetos, particularmente em Kioto e Osaka, mas o Japonês universal, baseado na dialeto 

de Tóquio, é cada vez mais falado devido aos media.   

Processo negocial  

Caracteriza-se por um processo de decisão lento e longo, sendo que os japoneses primam por recolher 

o máximo de informação possível sobre as empresas com quem se vão encontrar. Assim, o investidor que 

pretenda reunir com os empresários japoneses, necessita de disponibilizar informação sobre a sua 

atividade, níveis de preço, etc, pelo que deve planear cuidadosamente e com muita antecedência toda 

a informação. Estas informações devem ser fornecidas em japonês, pois estes preferem o trabalho em 

equipa e o inglês nem sempre é fluente, pelo que se aconselha ao investidor recorrer a um intérprete, 

que também o acompanhará nas reuniões.  

Pontualidade 

Culturalmente, os japoneses preferem organizar a sua agenda profissional com várias semanas de 

antecedência. A pontualidade é fundamental. Assegura-se que chega sempre cerca de cinco minutos 

antes de cada reunião.   

Saudação   

Os cumprimentos no Japão são muito formais e ritualizados. É fundamental demonstrar respeito pelo 

empresário japonês que se encontre à sua frente, com base no seu status social. Se possível, aguarde 

para ser apresentado numa reunião, o contrário poderá ser mal visto. 

A saudação tradicional japonesa, chamada Ojigi, significa literalmente “arco” ou “rei”, demonstra respeito 

e humildade O Ojigi corresponde a uma reverência e quanto maior for a inclinação do corpo, maior o 

formalismo e o respeito demonstrado.  

 

A maioria das empresas 
encerra de 29 de Dezembro a 
5/6 de Janeiro. 

Golden Week – feriado dia 29 

Abril e 5 de Maio, pelo que 
muitos estabelecimentos 
encerram durante a semana 
toda.  

Se um feriado ocorre a um 
Domingo, no dia seguinte não 
trabalham. 
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Sugestões 

 Não usar um vestuário muito informal, mesmo nos dias de muito calor;  

 Marcar pela pontualidade, sendo aconselhável chegar antes da hora, visto que a hora marcada 

será a efetiva do início de reunião;  

 No início da reunião opte por recusar a cadeira de honra (a mais distante da porta);  

 Aceitar pequenos presentes e convites para ir a um bar, ou outras formas de entretenimento, 

costumes que fazem parte do sistema de negociação e que visam fortalecer as relações pessoais;  

 É desejável levar cartões-de-visita, meishi, que permitem conhecer o nome e o status do seu 

portador, escritos de um lado em inglês e do outro em japonês. É normal que se o cartão for 

entregue pela primeira vez, seja feito com as duas mãos.  

4. REGULAMENTAÇÃO E LOGÍSTICA 

TRANSPORTES 

Portos marítimos internacionais mais importantes: Tokyo; Yokohama; Kawasaki; Osaka; Kobe 

Outros: Tomakomai; Muroran; Sendaishiogama; Chiba; Niigata; Fushikitoyama; Shimizu; Nagoya; Yokkaichi; 

Sakaisenboku; Wakayamashimotsu; Himeji; Mizushima; Hiroshima; Tokuyamakudamatsu; Shimonoseki; 

Kitakyushu; Hakata. 

Rede rodoviária: vasta rede rodoviária, cobrindo todo o país; sistemas de transportes públicos mais desenvolvidos 

do mundo 

Rede ferroviária: vasta, com maior cobertura e densidade relativamente à rodoviária - inclui comboios locais, 

regionais e TGV/Shinkansen 

Principais aeroportos (a partir da Europa): Aeroporto de Narita (Chiba); Aeroporto de Haneda (Tóquio); Aeroporto 

Internacional de Kansai (Osaka); Centrair (Aeroporto Internacional Central do Japão) (Nagoya) 

 

Índice de desempenho logístico (LPI) 

Da observação do mapa retirado do WORLD 

BANK, verifica-se que o Japão se apresenta na 

categoria de países com melhor desempenho 

logístico, permitindo-lhe, mais facilmente 

conectar-se com empresas para os mercados 

nacionais e internacionais, através de cadeias de 

abastecimento confiáveis.  

O Japão possui um sistema de transporte 

altamente eficaz, o qual oferece acesso 

confiável, rápido e pontual a todo o país. Os 

combóios super-rápidos Shinkansen connectam todas as cidades a Tóquio, a capital, assim como a 

extensa e de elevada qualidade rede rodoviária.  

 

 

 



Japão 
 

8 

Certificação Relevante no âmbito dos produtos agroalimentares  

Lei de Higiene alimentar; Lei de quarentena, Normas agrícolas japonesas: certificação facultativa, mas 

de grande relevância para os consumidores; 

Regras Específicas: responsabilidade do importador, em geral, pela colocação do rótulo final, em língua 

japonesa, do nome do produto, lista de ingredientes, aditivos alimentares, peso líquido, data de validade, 

métodos de conservação, percentagem alcoólica e avisos à saúde e proibição de consumo por menores 

(vinhos), país de origem, nome e morada do responsável pela rotulagem; 

Lista Positiva (Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Foods): legislação relativa 

aos limites máximos de resíduos de produtos químicos (pesticidas) nos produtos alimentares; 

Caso específico de importações provenientes de Portugal - produtos de origem animal (ex.: carnes; 

lacticínios; ovos) e de origem vegetal (ex.: plantas; frutas; sementes; e legumes): as empresas 

portuguesas devem contactar a Divisão de Internacionalização e Mercados (DIM), da Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). Para Portugal poder exportar este tipo de produtos é necessário acordo 

entre os serviços veterinários/fitossanitários de Portugal e do país de destino, no que se refere ao 

procedimento e/ou modelo de certificado sanitário/fitossanitário. 

5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Maior PIB per capita da Ásia; 

 Interessados em experimentar produtos novos, 
os consumidores japoneses procuram 
produtos inovadores e de elevado valor 
acrescentado; 

 Ampla gama de oportunidades numa 
economia que se assume das mais poderosas 
a nível mundial, com consumidores 
sofisticados, com grande apetência pelos 
produtos estrangeiros e com uma indústria que 
lidera em muitos sectores; 

 Coincidência da procura japonesa com a oferta 
portuguesa – sectores com potencial para 
Portugal investir - têxteis-lar, os materiais de 
construção, as cerâmicas utilitárias, os produtos 
alimentares, os vinhos, o mobiliário, as energias 
renováveis; 

 Devido ao seu estilo de vida apressado, existem 
inúmeras oportunidades para lojas de 
conveniência e alimentos pré-preparados.  

 Défice de imagem de Portugal no 
mercado, o qual conduz a um esforço 
acrescido na comunicação da imagem e 
qualidade dos produtos portugueses aos 
japoneses; 

 Diferenças culturais: problemas de 
entendimento da língua, que se agravam 
pelo facto de poucos japoneses saberem 
falar inglês;  

 Processos de negociação demorado; 

 Os consumidores japoneses apresentam um 
elevado grau de fidelização aos produtos 
nacionais, sendo recomendado procurar um 
parceiro local; 

 A estagnação económica teve como efeito 
nos consumidores a sensibilidade ao 
preço; 

 A população do Japão está a decrescer e 
revela-se uma das mais envelhecidas dos 
países desenvolvidos.  
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6. ANÁLISE DO SETOR AGROALIMENTAR  
 

Os gastos dos consumidores em alimentação são relativamente 

elevados, esperando-se um crescimento muito modesto a partir de 2017, facto 

que se deve ao abrandamento do crescimento demográfico, estagnação do 

crescimento dos salários, declínio da poupança e situação fiscal precária. 

Prevê-se uma taxa de crescimento do consumo de alimentos de 0,2% em 

termos de moeda local entre 2014 e 2019. A taxa de crescimento do consumo 

de alimentos per capita prevista para o período de 2014-2019 será de 0,4%, 

em termos de moeda local. 

Comércio Grossista 

O comércio grossista é bastante fragmentado e altamente concorrencial com supermercados, 

hipermercados, lojas de conveniência e discount stores. A forte concorrência tem sido a razão para que 

várias cadeias de retalho internacionais terem abandonado os seus negócios no Japão, tal como ocorreu 

recentemente com a cadeia francesa Carrefour e a britânica Tesco.  

As cadeias de retalho viram-se obrigadas a combinar as necessidades de conveniência e proximidade, 

uma ampla variedade de produtos e serviços de valor acrescentado. A inovação constante é um dos 

mais importantes investimentos para melhorar a competitividade das cadeias de retalho e aumentar a 

lealdade dos consumidores. 

Face à dependência das importações de produtos agroalimentares, os produtos de elevada 
qualidade têm usualmente um valor muito alto; 

Durante a estagnação económica, muitas cadeias de retalho apostaram numa oferta de preços 
baixos e produtos de reduzida qualidade. Este facto levou à mudança nas preferências dos 
consumidores que são hoje mais sensíveis ao preço, situação que tente a alterar-se;  

No ano de 2000 as grandes cadeias de retalho internacionais começaram a abordar o mercado 
japonês no início do milénio e a grande maioria deparou-se com diversas dificuldades devido aos 
diferentes hábitos de consumo do mercado. Como forma de ultrapassar esta barreira, os grandes 
retalhistas optaram por procurar parceiros locais.  

 

Cadeias de Retalho 

As principais cadeias de retalho são a Aeon, a Seven & I Holdings, a Seiyu (detida pela Walmart) e a 

Lawson. A nível das lojas de conveniência, destacam-se dois importantes players: a FamilyMart e a Circle 

K Sunkus. 

 

Ano US $ 

2013 2.924,8 

2014 2.701,2 

2015 2.421 

2016 2.419.4 

2017 2.390,7 

Quadro 8: Consumo 

alimentar per capita; Fonte 

Relatório “FOOD & 

DRINKS” da BCB 
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Distribuição da Indústria Agroalimentar no Japão 

As vendas mais elevadas são 

observadas nos supermercados, 

contudo espera-se que, em 2019, as 

vendas das lojas de conveniência 

juntamente com as das discount 

stores, superem as vendas nos 

supermercados. As razões para o 

aumento da quota de mercados destes 

dois últimos segmentos prende-se com 

o facto de oferecerem preços mais baixos aos consumidores e pelo facto dos japoneses preferirem comprar 

pequenas quantidades e deslocarem-se mais vezes às superfícies comerciais.  

Vendas de Produtos no mercado 

 

Empresa 
Ano de 

Criação 

Vendas 

(JPYbn) 
Ano Fiscal Marca Formato 

Nº de 

lojas 

Aeon Co Ltd 1926 7.079 Feb 2015 Aeon Supermercado 1882 

--- --- --- --- Ministop Loja de conveniência 2186 

--- --- --- --- Aeon Hipermercado 590 

---    Aeon Big Discount store 330 

Seven & I Holdings 2005 6.039 Feb 2015 Ito-Yokado Supermercado 170 

--- --- --- --- 7 - Eleven Loja de conveniência 13232 

Daiei --- 813,6 Feb 2014 Daiei Supermercado 270 

Maruetsu Inc 1952 326 Feb 2014 Maruetsu Supermercado 260 

Lawson Inc 1975 498 Feb 2015 Lawson Loja de conveniência 9761 

FamilyMart Co Ltd 1858 374 Feb 2015 Family Mart Loja de conveniência 7815 

Inageya co Ltd. 1900 240 Mar 2015 Inageya Supermercado 127 

Kasumi Group 1961 233,4 Feb 2014 Kasumi Supermercado 130 

Quadro 9: Principais cadeias de retalho; Fonte “FOOD & DRINKS” da BCB 

Retalho Agroalimentar (USDbn) 2013 2014 2015 

Supermercados 134,1 123,5 110,0 

Hipermercados 66,2 61,8 46,1 

Discount Stores 7,8 7,3 6,7 

Lojas de Conveniência 93,7 88,1 80,3 

Total de vendas do grande retalho 291,9 270,7 243,1 

Quadro 10: Vendas por superfícies comerciais; Fonte “FOOD & 

DRINKS” da BCB 

Vendas JPYmn 2013 2014 2015 2016e 

Vegetais frescos 6.071.365 6.144.317 6.342.168 6.555.822 

Peixe e produtos à base de peixe 4.854.404 5.005.756 5.255.881 5,688,605 

Pão, arroz e cereais 4.586.631  4.661.571 4.781.388 4.999.965 

Carne (bovina e de aves) 4.543.250  4.534.291 4.510.572 4.494.517 

Lacticínios 2.422.604 2.452.279 2.498.605 2.586.357 

Frutas frescas e preservadas 2.407.095  2.473.780 2.583.489 2.774.677 

Pastelaria 1.738.110 1.761.158 1.797.404 1.865.276 

Total de vendas de comida 36.002.054  36.334.308 36.920.255 37.916.671 

Quadro 11: Vendas do grande retalho; Fonte “FOOD & DRINKS” da BCB 
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Feiras Internacionais  

Foodex Japan – maior exposição de produtos alimentares em toda a Ásia. Este 

evento é uma grande oportunidade para conhecer potenciais parceiros de muitos 
outros países para além do Japão. 

7 a 10 de Março de 2017 

Wine & Gourmet Japan – Feira especializada em vinhos, cervejas, bebidas 

espirituosas e produtos gourmet. Os eventos paralelos incluem vários seminários, 
degustações, vinhos, competições e painéis de discussão entre outros. 

12 a 14 de Abril de 2017 

Supermarket Trade Show - Feira internacional dirigida a compradores dos 

supermercados, é organizada anualmente pela New Supermarket Association of 
Japan. 

15 a 17 de Fevereiro de 2017 

7. CONCLUSÕES 
O Japão revela-se uma das maiores economias mundiais, com elevada densidade populacional e 

onde os consumidores apresentam um elevado poder de compra. O consumo é largamente sofisticado 

e com grande apetência para os produtos inovadores estrangeiros, percecionando-se várias 

oportunidades de investimento no setor agroalimentar no Japão. 

As perspetivas económicas para o setor agroalimentar demonstram sinais de estagnação, devido à 

saturação do mercado e ao envelhecimento e decréscimo da população. O crescimento industrial irá 

favorecer empresas que são mais ativas e mais adaptáveis face às mudanças nos padrões de 

consumo, nomeadamente na crescente procura por produtos saudáveis, e pela procura de lojas de 

conveniência.   

8. CONTACTOS ÚTEIS 

Embaixada do Japão em 
Portugal 

Morada: Av. da Liberdade, nº 245, 6º 1269-033 Lisboa Tel.: +351 213 110 560 
| Fax: +351 213 543 975 E-mail: consular@lb.mofa.go.jp  
Website: http://www.pt.emb-japan.go.jp 

Embaixada de Portugal no 
Japão  

Morada: Kamiura Kojimachi Bldg. 5F 3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 
102-0083 - Japan Tel.: +81 3 5212 7322 | Fax: +81 3 5226 0616 E-mail: 
geral@portugal.jp.net Website: http://www.embaixadadeportugal.jp/pt 

Aicep Portugal Global  
Morada: Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa Tel.: +351 217 909 500 
Email: aicep@portugalglobal.pt Website: http://www.portugalglobal.pt 

Aicep - Embaixada de 
Portugal em Tóquio 

Morada: Kamiura Kojimachi Buildg. 4F, 3-10-3 Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 
102-0083 - Japan Tel.: +81 3 3511 2871 | Fax: +81 3 3511 2887 E-mail: 
aicep.tokyo@portugalglobal.pt 

Japan External Trade 
Organization (JETRO) 

Morada: Ark Mori Building, 6F 12-32 Akasaka 1-chrome, Minato-ku Tokyo 
107-6006 – Japan Tel.: +81 3 3582 5511 Website: www.jetro.go.jp/en/  

 


