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1. A Empresa

A Empresa

• Indústria e distribuição de arroz mais antiga em Portugal
- data de fundação: 1920

• PME com estrutura familiar
- 3ª geração na Direcção e 4ª nos quadros

• Localizada no Vale do Mondego, próximo da Figueira da Foz
- área de cultivo de arroz por excelência
• acesso privilegiado à matéria prima proveniente das terras dos
agricultores da região e das terras da família fundadora

• criação de longas e fortes relações com os agricultores da região

- facilidade de acesso terrestre e marítimo (Figueira da Foz: 20 km,
Porto: 150 km e Lisboa: 200 km)

A Empresa
QUOTA DE
MERCADO

3ª / 4º posição do ranking do mercado nacional de arroz
com a marca Pato Real
•

•

Líder no segmento de arroz Carolino

•

As nossas marcas
-

ÁREAS DE
NEGÓCIO

Pato Real, Pato Real Malandrinho e Pato Real Minuto

•

Marcas da distribuição e ajuda alimentar

•

Industrial

Capacidade de produção: 40.000 ton/ano arroz
branqueado
•

PRODUÇÃO
•

Empregados: 58
-

Inovação: 3

Principais Clientes
Presença nas principais cadeias dos canais hipers,
supers, tradicionais e C&C’s
•

PORTUGAL

OUTROS
PAÍSES

Europa: França, Luxemburgo, Suiça
• África: Moçambique
•

Reestruturação e Requalificação 2005-09
Projecto de IDI cujo investimento ultrapassou €8,5 Milhões
Competitividade
•
•

Mercado
Aproximação das apetências
e necessidades dos
consumidores
• Fortalecimento das relações
com fornecedores e clientes

Automação e racionalização
Abertura ao mercado MDD

•

Qualidade
•

-

REPOSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO

Internacionalização
•

Única empresa do sector com
Sistema de Gestão da Qualidade
Integrado, certificado pela SGS
Qualidade (ISO9001)
Ambiente (ISO14001)
Segurança Alimentar (ISO22000)

Inovação

Análise do potencial de
internacionalização e
preparação da empresa

IDI para desenvolver novos produtos
de valor acrescentado à base de arroz
• Recrutamento de técnicos
especializados
• Parcerias com universidades
nacionais e internacionais
•

Marca
Reposicionamento da marca
• Criação de departamento de
marketing e investimento
em comunicação
•

Escola Superior Agrária de Coimbra
Escola Superior de Biotecnologia da
Universidade Católica (Porto)
- Universidade Nacional da Irlanda Colégio de Cork
-

Cultura de Inovação
Competitividade e Diferenciação da Marca
Valor Acrescentado para o Consumidor
Antes 2006

2006

•

Arroz
Branqueado
Agulha
• Carolino
•

Pato Real
GOURMET

Pato Real
NATURAL

Pato Real
NATURAL
•

Extensão da linha
de Arroz
Branqueado

•

Vaporizado
• Basmati
•

•
•

Refeições e
acompanhamentos à
base de arroz prépreparado e desidratado.
Prontas em 10 minutos,
basta adicionar água e
azeite.

LINHA DESCONTINUADA
em 2010
Reformulação em estudo

2012-13

2009

2007

Pato Real
MINUTO
•

•

Refeições completas e
acompanhamentos à
base de arroz Carolino e
Basmati, prontos-acomer. Basta aquecer 2
minutos no Microondas.

Inovação a 3 níveis
- PRODUTO: Único no
mundo por utilizar
arroz Carolino
- PROCESSO
- EMBALAGEM

2014

Pato Real
NATURAL
•

Extensão de linha
Arroz Branqueado

Pato Real
MINUTO
•

Thai Jasmim
Arroz Carnaroli
(Arroz para Risotto)
•
•

Lançamento 2
novas refeições
Pato real Minuto
Arroz do Mar
Arroz Branco
com Feijoada de
Chocos
•
•

•

Em estudo
lançamento
novos produtos

Reconhecimento do Mercado
Prémios e Honras
Pato Real Gourmet
reconhecido como
Sabor do Ano 2008
• Na categoria
Especialidades de
Arroz
• Prova cega a dezenas
de consumidores

Pato Real Gourmet
recebeu o Master da
Distribuição 2008
• Na categoria de
produtos de
Mercearia
• Atribuído pelo TOP
10 dos Retalhistas

Produtos

•

•

•

Embalagens

•

A Empresa

•

Convidada a integrar a Rede
PME Inovação da COTEC
desde 2008 (com o
patrocínio do Presidente da
República)

Gama Pato Real
Minuto reconhecida
como Sabor do Ano
2010

Em parceria com a Ernesto Morgado, a agência
publicitária HPP conquistou, com a gama de embalagens
Pato Real Gourmet, o Grande Prémio no Festival
Internacional de Publicidade e Comunicação em Língua
Portuguesa SINOS’08, na categoria Design, entre 647
trabalhos, candidatos de 4 países.

Proposta pelo BPI e
reconhecida pelo IAPMEI como
PME Líder desde 2008
• Boa performance em termos
de risco financeiro
•

2. Os Produtos

Gama de Produtos
PATO REAL NATURAL

Arroz Branqueado

Marcas da Distribuição e Ajuda Alimentar
Arroz Branqueado
Refeições Prontas e Arroz Pronto

PATO REALMINUTO

INDUSTRIAL

Refeições Prontas e Arroz Pronto

Arroz Branqueado e Subprodutos

2. Os Produtos
Arroz Branqueado

NATURAL

NATURAL
MALANDRINHO
ARROZ CAROLINO

• Origem

100% Nacional, com predominância do Vale do Mondego
• Caracterizado pela elevada capacidade de absorção do sabor,
aroma e cor dos ingredientes com que é cozinhado.
• Especialmente indicado para confeccionar pratos típicos da
gastronomia portuguesa em que o arroz tem um papel
fundamental e onde é importante absorver os condimentos, como
é o caso do tradicional arroz “malandrinho. Ideal para arroz de
marisco, arroz de polvo, arroz de cabidela, arroz de feijão, arroz de
tomate ou arroz doce.
• Também pode ser usado para cozinhar arroz solto muito saboroso,
desde que se controlem bem a quantidade de água e o tempo de
cozedura.
• Disponível em embalagem de formato 1 Kg e 5 Kg, saco 25 Kg e
big bag

NATURAL
ARROZ AGULHA

• Caracterizado

por grãos longos e finos, apresenta elevada
resistência à cozedura.
• Ideal para confeccionar pratos em que o arroz deve apresentar-se
seco, solto e servir como acompanhamento. Fácil de cozinhar,
apresenta excelentes resultados mesmo após refrigeração e
reaquecimento.
• É um arroz bastante flexível, podendo ser usado em todos os pratos
mais soltos ou com mais molho. Indicado para arroz branco, arroz
de legumes, arroz de pimentos, arroz de pato, arroz de bacalhau e
muitas outras receitas, basta apenas um pouco de criatividade!
• Disponível em embalagem de formato 1 Kg e 5 Kg, saco 25 Kg e
big bag

NATURAL
ARROZ VAPORIZADO

• Caracterizado

por grãos de cor ambarina, sabor e aroma
característicos em resultado do processo de vaporização a alta
temperatura do arroz em casca.
• Este processo permite manter algumas propriedades do arroz
integral mesmo após branqueamento, pois conserva no interior do
grão as vitaminas e os sais minerais da película que cobre o grão
de arroz ainda por branquear
• Mais nutritivo, torna-se também mais resistente à cozedura e
portanto mais fácil de cozinhar, garantindo um arroz sempre solto.
Ideal para quem tem pouca experiência na cozinha, para usar em
pratos mais elaborados e de difícil confecção ou ainda quando não
se queira que o arroz absorva muito o paladar dos condimentos
• Disponível em embalagem de formato 1 Kg e 5 Kg

NATURAL
ARROZ BASMATI

• Variedades

autênticas de arroz Basmati
• Origem: Índia
• Caracterizado pelo aroma adocicado, sabor exótico e textura
delicada dos seus grãos longos, finos e soltos. Com paladar e aroma
únicos proporcionados pelo microclima da zona dos Himalaias onde
é produzido, é considerado por muitos como o príncipe dos arrozes
• Ideal para ser servido em pratos orientais como caril, tandoori,
jalfrezi e tikka, também se adapta na perfeição aos sabores
portugueses, transformando qualquer refeição numa verdadeira e
requintada experiência sensorial
• Disponível em embalagem de formato 1 Kg

NATURAL
ARROZ THAI JASMIM

• Variedades

autênticas de arroz Thai Jasmim
• Origem: Tailândia
• Caracterizado por grãos longos e cristalinos, que após a cozedura
apresentam textura suave e sabor delicado
• Naturalmente perfumado, liberta um aroma semelhante à flor de
Jasmim durante a cozedura
• Especialmente indicado para a cozinha asiática mas também muito
apreciado para acompanhar receitas ocidentais menos
condimentadas
• Disponível em embalagem de formato 1kg

NATURAL
ARROZ PARA RISOTTO
CARNAROLI

• Considerado

como o “rei dos arrozes italianos”, o arroz CARNAROLI
é a melhor variedade de arroz para risotto
• Caracterizado por grão largo e perlado, mais longo do que as
outras variedades de arroz para risotto
• Muito apreciado na cozinha de autor, possui a quantidade certa de
amido que permite elevada resistência à cozedura exigida na
preparação de um risotto em que o grão deve ser al dente,sem
deixar de absorver os sabores dos ingredientes com que é
cozinhado e apresentar uma consistência cremosa
• Especialmente indicado para preparar risotto é muito saboroso
noutras receitas típicas italianas: saladas frias de arroz, arancini ou
riso al salto
• Disponível em embalagem de formato 1kg

ARROZ
BRANQUEADO E
POLIDO

QUALIDADE E
SEGURANÇA
ALIMENTAR

DIVERSIDADE NA
OFERTA

PATO REAL NATURAL É..

VARIEDADE E
ORIGEM DAS
SEMENTES
SELECCIONADAS

GARANTIA DE
UNIFORMIDADE
NO
COMPORTAMENTO
DO ARROZ APÓS
COZEDURA AO
LONGO DO ANO

PRODUTO
.. GLÚTENDE
TECNOLOGIAS E
EQUIPAMENTOS
STATE OF THE ART

NATURAL
LOGISTIC INFORMATION

2. Os Produtos
Arroz Pronto e Refeições Prontas-a-Comer
Esterilizadas à base de arroz

PATO REALMINUTO

2

minutos e
está pronto

O MELHOR
ARROZ
• Refeições completas e acompanhamentos

• À base de arroz
- Carolino (Vale Mondego)
- Basmati (Himalaias - Índia)

• Receitas tradicionais portuguesas e
asiáticas (regiões com presença histórica
portuguesa)
• ISENTAS DE GLÚTEN
• Gama rica e variada
- Nutrição
- Sabor

TECNOLOGIA
INOVADORA
a 3 níveis:
PRODUTO
•

PROCESSO

Combinação inovadora de processos físicos,
incluindo a esterilização por calor
PROCESSOS
• PRODUTO
•

Garantia de qualidade e sabor genuíno de
uma refeição fresca
•

Não necessita de refrigeração
EMBALAGEM
• Sem adição de corantes nem conservantes
•

•

Validade de 1 ano à temperatura ambiente

TECNOLOGIA
INOVADORA

PRODUTO >
Pato Real Minuto é ÚNICO NO MUNDO
• PROCESSO
por
utilizar arroz CAROLINO (Japónica)
•

Combinação inovadora de processos físicos,
incluindo a esterilização por calor
PROCESSOS
• PRODUTO
•

Garantia de qualidade e sabor genuíno de
uma refeição fresca
•

Não necessita de refrigeração
EMBALAGEM
• Sem adição de corantes nem conservantes
•

•

Validade de 1 ano à temperatura ambiente

• Valorizar um produto primário, tradicional

e local: o arroz Carolino do Vale do Mondego
• Mais saboroso e adequado à gastronomia

portuguesa pela sua capacidade de
absorção do sabor, aroma e cor dos
ingredientes com que é cozinhado
• Pato Real Minuto solucciona um problema

técnico: a retrogradação do amido
- Controlo da elevada sensibilidade do arroz

Carolino à cozedura e ao processamento térmico
que garante a esterilização do produto sem
deteriorar a qualidade final da refeição (sem que o
arroz pareça empapado!)
• Única Empresa no Mundo a conseguir

utilizar arroz Carolino neste tipo de
refeições!

TECNOLOGIA
INOVADORA

PRODUTO

• ESTERILIZAÇÃO por processamento

térmico
- O produto é confeccionado, embalado e

•

PROCESSO
Combinação inovadora de processos físicos,
incluindo a esterilização por calor
•

PROCESSOS > >
•

PRODUTO

• Pato Real Minuto resulta da combinação

inovadora
• Garantia de processos
qualidade eNATURAIS
sabor genuíno de
uma refeição fresca
Não necessita de refrigeração
EMBALAGEM
• Sem adição de corantes nem conservantes
•

•

Validade de 1 ano à temperatura ambiente

esterilizado a elevada temperatura
- Tecnologia semelhante à utilizada nas conservas
e enlatados
- Resultando num produto microbiologicamente
estável
• Garantia de segurança alimentar SEM

ADICONAR químicos artificiais
- Nem para conservar ...

- ... nem para acentuar sabor ...
- ... nem para controlar a qualidade final do produto

• Conservação a temperatura ambiente, SEM

NECESSIDADE de refrigeração
• VALIDADE DE 1 ANO

DOSES
CONTEÚDOS DA
EMBALAGEM

ACOMPANHAMENTOS
• Peso Líquido: 260g
• 2 Doses (2x130g)
• 2 taças individuais
- Arroz e restantes ingredientes misturados

REFEIÇÕES COMPLETAS
• Peso Líquido: 300g e 350g
• 1-2 Doses
• Tabuleiro com 1 ou 2 compartimentos

- Arroz e restantes ingredientes misturados num
só compartimento
- Arroz num compartimento e o molho e restantes
ingredientes noutro

TECNOLOGIA
INOVADORA

PRODUTO

• ACOMPANHAMENTOS
• Embalagem PP própria para microondas

•

PROCESSO

Combinação inovadora de processos físicos,
incluindo a esterilização por calor
PROCESSOS
• PRODUTO
•

Garantia de qualidade e sabor genuíno de
uma refeição fresca
•

•

Não necessita de refrigeração

EMBALAGEM >

Sem adição de corantes nem conservantes
• Pato Real Minuto com embalagem e filme
inovadores,
mais
prácticos
• Validade de
1 ano
à temperatura ambiente
•

e banho-maria
- Garantia de estanquicidade e segurança

alimentar
• REFEIÇÕES COMPLETAS:
• Embalagem C-PET própria para

microondas, banho-maria e também forno
- Ponto fusão mais elevado: 250º C
- Garantia de estanquicidade e segurança

alimentar
- Embalagem menos espessa e poluente para o
ambiente
• Filme plástico de abertura fácil

O MELHOR
ARROZ

Qualidade e sabor original de uma refeição
fresca, cozinhada em casa
•

• Sem trabalho e sem perder tempo, basta

aquecer 1 a 2 minutos no microondas
• Garantia de uma refeição natural, segura e

saborosa apesar da conservação a
temperatura ambiente
• Em qualquer momento, durante 1 ano!
• Preparado com arroz, receitas e tecnologia

nacional e produzido por uma empresa
nacional

SABOR
ORIGINAL COM
SEGURANÇA

MODO E TEMPO
DE PREPARAÇÃO

PATO REALMINUTO
• Pronto-a-comer, basta aquecer

- MICROONDAS: 2 minutos a ±800W; 1
minuto a 1000W
- BANHO-MARIA: Ferver água. Imergir
durante 15 a 20 min

• Acompanhamentos também podem
ser consumidos frios em saladas, mas o
arroz está mais “al dente” (duro)
• Refeições podem também ser

aquecidas no FORNO
- Pré-aquecer a 180ºC. Aquecer 10 a 15 min

2

minutos e
está pronto

PATO REALMINUTO
REFEIÇÕES COMPLETAS

ARROZ DE TAMBORIL

ARROZ DE POLVO

ARROZ DE BACALHAU

ARROZ DE PATO

ARROZ COM CARNE
À JARDINEIRA

ARROZ BASMATI COM
CARIL DE FRANGO

PATO REALMINUTO

ARROZ DE MILHO

2

minutos e
está pronto

PATO REALMINUTO
Refeições Completas

NOVOS
PRODUTOS
à venda a partir de
Maio

ARROZ DO MAR

ARROZ BRANCO COM FEIJOADA DE CHOCOS

Arroz Branco com peixe, chocos e mexilhões em molho de
tomate

Arroz Branco com chocos e feijão branco em molho de tomate

PATO REALMINUTO

ARROZ DE MILHO

2

minutos e
está pronto

PATO REALMINUTO
ARROZ PRONTO

ARROZ DE MILHO

ARROZ DE COENTROS

ARROZ DE LEGUMES

ARROZ BASMATI

PATO REALMINUTO

ARROZ DE MILHO

2

minutos e
está pronto

VALORIZAÇÃO DE
UM RECURSO
NACIONAL:
ARROZ
CAROLINO

CONVENIÊNCIA

SABOR
GASTRONOMIA
PORTUGUESA

PATO REALMINUTO É..

PRODUTO
NATURAL
ESTERILIZADO
(SEM ADITIVOS
QUÍMICOS)

SEM
NECESSIDADE DE
REFRIGERAÇÃO
VALIDADE: 1 ANO
(TEMPERATURA
AMBIENTE)

QUALIDADE E
SEGURANÇA
ALIMENTAR

PATO REALMINUTO
LOGISTIC INFORMATION

2. Os Produtos
Marcas da Distribuição e Ajuda Alimentar

Marcas da Distribuição e
Ajuda Alimentar
Retalhistas, catering, cantinas,
cadeias de hotel/restaurantes,
hospitais, escolas
•

TARGET

•

Arroz Branqueado
- carolino, agulha, agulha
vaporizado, basmati, thai
jasmim, carnaroli (risotto)

•

Trinca de arroz
- carolino ou agulha

PRODUTOS

Arroz pronto e refeições
prontas
- desenvolvimento de
receitas conforme as
necessidades de cada cliente
•

Formato almofada (1 kg e 5kg)
e fundo quadrado (1kg)
•

EMBALAGEM

Copos (125g x 2), tabuleiros
(300g - 350g) e sacos (2kg 5kg)
•

2. Os Produtos
Industrial

Industrial
TARGET

Clientes industriais (indústria
alimentar, baby food e pet food)
•

•

Arroz Branqueado
carolino, agulha, agulha
vaporizado, basmati, thai
jasmim, carnaroli (risotto)
-

PRODUTOS
•

Subprodutos do arroz
casca, sêmea e trinca de
arroz (carolino ou agulha)
-

Formato almofada, fundo
quadrado, sacas e big bags
•

EMBALAGEM

•

1 kg, 5 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg

3. Contactos

CONTACTOS

Ernesto Morgado, S.A.
Rua Prof. Casimiro de Oliveira, 21, Barra
3090-833 Alqueidão - Figueira da Foz, Portugal
T: (+351) 233 900 800
F: (+351) 233 940 015
E: info@emorgado.pt
www.emorgado.pt

