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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

A indústria local de laticínios está se desenvolvendo, mas não o suficiente 
para atender a demanda crescente  
Após um escândalo no qual foi encontrado leite contaminado com melamina, em 2008, a China 
passou por uma reforma liderada pelo governo, que apoiou o desenvolvimento da indústria local 
de laticínios. Em 2019, o país foi o quinto maior produtor de leite não pasteurizado do mundo, 
mas a quantidade continua sendo insuficiente para atender à crescente necessidade dos 
consumidores locais por laticínios, especialmente leite em pó, creme de leite, queijo e manteiga. 
Portanto, a China ainda importa um grande volume de laticínios do exterior.  

As importações cresceram, principalmente da Nova Zelândia e da Austrália 
A reestruturação da indústria de laticínios pelo governo levou ao fechamento de muitas fazendas 
consideradas abaixo dos padrões. Isso resultou na queda da produção local e no aumento de 
importações da Nova Zelândia, da Austrália, dos Estados Unidos e dos países da União Europeia. 
Com a revisão tarifária do governo em 2020, as importações de laticínios da Nova Zelândia, do 
Chile e da Islândia estão sujeitas à tarifa zero, enquanto a Austrália está sujeita a tarifas de 5% a 
8%. Os laticínios do Brasil estão sujeitos a tarifas regulares de Nação Mais Favorecida, que vão de 
6% a 20%.  

Urbanização e aumento da conscientização sobre a saúde continuam 
impulsionando o consumo de laticínios  
O consumo de laticínios na China atingiu US$4,3 bilhões em 2019, com taxa de crescimento médio 
anual de 7% desde 2016, impulsionado pela crescente urbanização e nível de renda, pela 
conscientização dos consumidores sobre a saúde e pelos estímulos do governo local para o 
desenvolvimento da indústria de laticínios. Em 2020, a Covid-19 resultou em uma ligeira 
desaceleração nas vendas de leite em pó e manteiga devido à interrupção da cadeia de 
suprimentos. No entanto, com o enfraquecimento da pandemia e a suspensão das restrições de 
circulação, as vendas vêm se recuperando e devem ter crescimento médio anual de 7% até 2023, 
atingindo US$5,5 bilhões. A demanda por leite em pó enriquecido, por lanches nutritivos feitos de 
queijo e por manteiga para cozinhar em casa deve sustentar o crescimento no período de 
projeção. O constante desenvolvimento dos sistemas da cadeia fria no transporte e em varejistas 
também facilitará o acesso aos laticínios.  

Para vencer players nacionais, parceiros de distribuição confiáveis são 
fundamentais  
Importantes players da categoria de leite em pó, Nestlé e Yili lideram a participação no mercado 
de laticínios em geral, uma vez que o leite em pó corresponde a quase 70% das vendas totais desse 
mercado. Savencia e Fonterra ficam logo atrás, com as vendas de queijo e manteiga das marcas 
Milkana e Anchor, respectivamente, bem como com uma pequena participação nas vendas de 
leite em pó e creme de leite. Entre as cinco maiores fabricantes de laticínios, quatro são 
estrangeiras e apenas uma nacional, a Yili. No entanto, o mercado não é controlado por empresas 
estrangeiras, pois a participação combinada dessas empresas é de apenas 24%, tornando-o 
altamente fragmentado com empresas locais. A escolha de parceiros de distribuição confiáveis é 
fundamental para adentrar supermercados e hipermercados. O cross-border e-commerce (ou 
comércio eletrônico internacional), por meio de gigantes locais, pode auxiliar as empresas 
estrangeiras a transpor barreiras linguísticas, culturais, empresariais e de transporte.  

 

Rafael Gratao
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Empresas brasileiras devem priorizar o queijo e a manteiga para atender às 
necessidades imediatas de varejo e foodservice 
Para o futuro próximo, o queijo e a manteiga oferecerão boas oportunidades para exportadoras 
estrangeiras. Embora os valores atuais de consumo em relação a todo o mercado de laticínios 
sejam menores (23% e 5%, respectivamente), eles devem apresentar crescimento médio anual 
mais rápido até 2023 (16% e 7%, respectivamente). Os queijos para crianças devem ser 
priorizados, aproveitando sua popularidade crescente como um lanche nutritivo. A manteiga 
estará em alta demanda pela tendência criada nas redes sociais de cozinhar em casa. O mercado 
de foodservice1 também oferece grandes oportunidades para queijo e manteiga, impulsionado 
pela expansão dinâmica de franquias ocidentais e casas de chá modernas. Embora a concorrência 
com marcas nacionais seja acirrada, as exportadoras brasileiras podem posicionar 
estrategicamente o leite em pó como um “suplemento nutricional enriquecido” voltado para a 
“saúde preventiva” de forma a atrair o interesse dos consumidores locais em nutrição, tendo pais, 
idosos e gestantes ou lactantes como foco principal. 

 
  

 

 

 
1Foodservice refere-se ao setor de preparação de refeições fora do lar, como cafés / bares, restaurantes, cafeterias, 
self-service e bancas / quiosques de rua. 

Rafael Gratao
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2. AMBIENTE DE MERCADO2 
2.1. INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 

Resumo demográfico 

 A população chinesa chegou a 1.395,4 milhões em 2019 e espera-se que apresente 
crescimento de 1,1% até 2023, quando deve atingir o total de 1.410,8 milhões de 
pessoas. A China possui a maior população do mundo, seguida pela Índia, que em 2019 
possuía 1.326,6 milhões de habitantes. 

 A despeito da “política de filho único” ter sido abandonada em 2015, a taxa de fertilidade 
caiu ligeiramente, de 1,3 em 2016 para 1,1 filho por mulher em 2019, devendo 
estabilizar-se em 1,2 nos próximos anos. O tamanho médio dos domicílios chineses 
apresenta tendência de queda, passando de 3,0 pessoas em 2016 para 2,8 em 2023. 

 A população também demonstra tendência de envelhecimento, passando de uma idade 
mediana atual de 38,8 para 40,1 anos em 2023. Entre os motivos para isso, está o declínio 
no número de nascimentos. Atualmente, a faixa etária com maior fatia do total é a de 
meia-idade (40-59 anos), que representou 36,5% da população em 2019. 

 Com mais de 50 grupos étnicos vivendo na China, o país é extremamente diverso 
etnicamente. O grupo étnico Han representa 91,7% da população e mostra estabilidade 
nessa proporção. O aumento da imigração após rápido desenvolvimento econômico 
desde o final dos anos 1970 aumentou a diversidade. Apesar disso, os estrangeiros 
representam apenas 0,06% da população total. 

 A China passou por um vertiginoso processo de êxodo rural a partir da década de 1980, 
quando menos de 20% da população vivia em cidades. Em 2012, a população urbana 
ultrapassou a rural pela primeira vez. Em 2019, a parcela urbana correspondia a 59,6% 
da população e é projetada em 63,3% para 2023. A classe média é um motor importante 
para expansão dos bens de consumo e serviços nas grandes cidades do país. Atualmente, 
os maiores centros urbanos estão localizados na costa leste da China, sendo Xangai e 
Pequim os maiores, com 24,2 e 21,8 milhões de habitantes, respectivamente. 

  

 

 

 
2 As informações detalhadas nesse relatório foram atualizadas até a data de setembro de 2020. Os dados econômicos 
foram impactados pela pandemia da Covid-19 e refletem este evento.  

China 2016 2019 2023 

População total (milhões) 1.374,6 1.395,4 1.410,8 

Idade mediana da população (anos) 38 38,8 40,1 

Taxa de fertilidade (filhos por mulher) 1,3 1,1 1,2 

Número de domicílios (milhões) 459,6 480,2 503,6 

Tamanho médio das famílias (pessoas) 3 2,9 2,8 

Domicílios de classe média (%) 21,5 21,6 21,5 

População urbana (%) 56,1 59,6 63,3 

Fonte: Euromonitor 
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2.2. DADOS ECONÔMICOS 

Resumo econômico e de negócios 

 A economia chinesa deve completar 2020 com forte desaceleração devido à pandemia da 
Covid-19. A demanda doméstica foi duramente afetada devido ao isolamento social, 
enquanto a oferta foi impactada pela falta de mão de obra e pelos distúrbios nas cadeias 
de suprimento. Após crescimento de 6,1% em 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) deve 
crescer apenas 1,2% e 2020, seguido de retomada de 7,9% em 2021 e normalização em 
torno de 5% nos anos seguintes. 

 Após anos seguidos de aumento real do PIB acima de 10% ao ano na primeira década do 
século XXI, a China vinha crescendo em torno de 7% desde 2015. A desaceleração está 
associada ao alto endividamento público, que passou de 44,1% do PIB em 2016 para 52% 
em 2019 e 65% em 2020.  

 A renda familiar média disponível anual apresenta tendência de aumento entre 2016 a 
2023, tendo superado a marca dos US$10 mil em 2014 e chegando a US$12.804,1 em 2019. 
Estima-se que a pandemia tenha suavizado, mas não impedido o crescimento da renda. As 
despesas dos consumidores diminuíram principalmente em setores como varejo, 
hospitalidade, transporte e entretenimento. Há preocupação com o aumento do 
endividamento com cartão de crédito e débito. A dívida das famílias chega a 106% da renda 
disponível. 

 O desemprego de 4% em 2019 deve manter-se no mesmo patamar em 2020. Embora em 
função da pandemia haja pressão sobre empresas pequenas e médias com menores 
reservas financeiras, não é provável que as empresas maiores demitam trabalhadores; 
porém, a manutenção de pessoal adicional pode ameaçar a lucratividade e aumentar o 
endividamento privado. 

 A entrada de investimento estrangeiro direto vinha crescendo desde 2014 e teve um leve 
declínio em 2018, voltando a aumentar no ano seguinte, com US$141.225 milhões em 
2019. O declínio está relacionado à desaceleração econômica e às tarifas comerciais 
impostas pelos Estados Unidos ao país, o que desestimula a instalação de novas empresas 
na China. Contudo, a partir de 1º de janeiro de 2020, entrou em vigor na China a nova Lei 
de Investimento Estrangeiro, a qual promove, protege e dá mais transparência regulatória 
ao capital estrangeiro, além de reforçar o compromisso da China com a atração de 
investimentos. 

 

 

China 2016 2019 2023 

Crescimento do PIB (%) 7,3 6,1 5,2 

Renda familiar média disponível anual (US$) 11.120,5 12.804,1 14.795,1 

Inflação (%) 2 2,9 2,5 

Facilidade de Fazer Negócios (posição no ranking) 80° 46° N/A 

Índice de Competitividade Global (0 a 100) 71 73,9 N/A 

Índice de Confiança Empresarial (0 a 100) 50,3 49,7 N/A 

Entrada de Investimento Estrangeiro  
(milhões de US$) 

137.228,4 141.225 N/A 

Fonte: Euromonitor 



  
 

 
  

 

 
Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados 8

2.3. AMBIENTE DO MERCADO DE LATICÍNIOS 

A China está entre as líderes mundiais na produção de leite não pasteurizado, mas a 
demanda por importações continua em alta 

Em 2019, a China foi a quinta maior produtora mundial de leite não pasteurizado, logo atrás da 
Índia, dos Estados Unidos, do Paquistão e do Brasil, de acordo com o relatório do mercado de 
laticínios de 2019 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). No 
entanto, a China ainda importa um grande volume de produtos lácteos, principalmente da Nova 
Zelândia, da Austrália, dos Estados Unidos e, dos países da União Europeia.  

Até 2008, a produção local de leite não pasteurizado da China ultrapassava amplamente o volume 
de importação. No entanto, as importações de laticínios começaram a aumentar rapidamente a 
partir daquele ano, quando o escândalo do leite contaminado com melamina tornou-se público. 
Na ocasião, mais de 20 fabricantes locais adulteraram os alimentos adicionando melanina ao leite 
líquido e à fórmula infantil, com o objetivo de aumentar o nível de proteína e serem aprovados 
nos testes de controle de qualidade. Como resultado, mais de 50 mil bebês foram hospitalizados 
e seis morreram com pedras nos rins.  

Desde então, o governo chinês iniciou um processo de reestruturação na indústria de laticínios e 
implantou medidas rigorosas de segurança para sua produção. Isso levou à paralisação ou fusão 
de inúmeras pequenas fazendas que careciam de instalações de produção confiáveis e de 
especialização. O governo concentrou-se na modernização do setor de laticínios, incentivando as 
pequenas fazendas a se unirem e formarem cooperativas maiores, a fim de aumentar a 
produtividade e a automação, reduzindo custos.  

Durante o período de reestruturação, a produção local de leite não pasteurizado na China 
desacelerou e estagnou-se enquanto as importações aumentaram bruscamente. O acordo de livre 
comércio de 2018 entre a China e a Nova Zelândia também impulsionou o aumento de 
importações de laticínios na China.  

A indústria local de laticínios amadurece, mas o queijo e a manteiga dependem das 
importações  

Para impulsionar a indústria local de laticínios, o governo chinês lançou uma série de planos. Em 
2019, por exemplo, para superar o escândalo da melamina, o Ministério da Indústria e Comércio 
divulgou a revisão da sua Política para a Indústria de Processamento de Laticínios, que detalhava 
as regulamentações sobre a nova construção e expansão de empresas de processamento de 
laticínios. Em 2016, foi lançado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Indústria de Laticínios 
(2016 a 2020), que visava a “estabelecer, até 2020, uma indústria de laticínios desenvolvida em 
nível mundial”, prescrevendo, ainda, que “até 2020, cada gota de leite produzida na China será 
tão segura quanto em qualquer país do mundo”. 

Dessa forma, os produtores locais de laticínios têm aumentado sua constante participação de 
mercado e reconquistado a confiança do consumidor na concorrência com marcas estrangeiras. 
Desde 2019, duas gigantes locais, Inner Mongolia Yili Industrial Group (“Yili”) e China Mengniu 
Dairy (“Mengniu”), abarcam juntas 46% da participação total no mercado de laticínios, com 
eficiência de vendas de leite e iogurte. Embora ambas estivessem envolvidas no escândalo da 
melanina em 2008, elas têm apresentado constante evolução e aumentaram sua participação 
combinada de mercado, que em 2010 foi de 34%. Essas empresas também buscam expansão no 
exterior: em 2019, a Yili adquiriu uma cooperativa de laticínios da Nova Zelândia, a Westland Milk 
Products, para garantir suprimento de leite não pasteurizado de alta qualidade e acesso a recursos 
avançados de produção. A Mengniu, por sua vez, assumiu a empresa australiana de fórmulas 
infantis Bellamy’s para atender à demanda das mães chinesas por alimentos seguros e confiáveis.  

Rafael Gratao
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No entanto, o foco das empresas locais está em grande parte voltado para leite e iogurte. A 
produção local de queijo e de manteiga é insignificante, pois a maior parte do leite não 
pasteurizado é destinada à produção de leite, e as instalações e tecnologias de processamento de 
queijo e de manteiga são subdesenvolvidas. Dessa forma, as importações de queijo e manteiga 
têm aumentado rapidamente nos últimos anos. Além disso, o fluxo crescente do mercado de 
foodservice na China bem como a crescente tendência de cozinhar em casa estão aumentando a 
demanda por essas duas categorias. Os consumidores muitas vezes acreditam que as manteigas 
estrangeiras são mais saborosas do que a manteiga produzida no país.  

Iogurte e leite líquido são os produtos lácteos mais consumidos 

Em 2019, a China foi o segundo maior mercado consumidor de laticínios em volume, logo atrás 
dos Estados Unidos. De fato, embora o consumo per capita dos consumidores em volume ainda 
esteja muito abaixo dos Estados Unidos (22 quilogramas por ano na China e 65 quilogramas por 
ano nos Estados Unidos), ele cresce de forma moderada desde 2008, enquanto o dos Estados 
Unidos diminui. Os principais impulsionadores do crescimento do consumo de laticínios na China 
são o aumento do nível de renda dos consumidores, o aumento da conscientização sobre a saúde 
e a entrada de alimentos e de bebidas ocidentais.  

Os produtos lácteos mais consumidos entre os chineses são iogurte e leite líquido. O leite em pó 
está entre os cinco laticínios mais consumidos na China, mas o volume total do consumo equivale 
apenas a 3% do volume de leite líquido. A popularidade do iogurte tem disparado nos últimos anos 
devido ao grande interesse dos consumidores chineses por probióticos, os quais tornaram-se uma 
sensação entre os consumidores chineses por seus benefícios na digestão, alívio de sintomas de 
intolerância à lactose e melhora da saúde intestinal. Durante o período da Covid-19, o interesse 
por probióticos continuou crescendo, pois os consumidores acreditam que a saúde intestinal é 
importante para reforçar o sistema imunológico.  

Com o desenvolvimento dos sistemas de logística da cadeia fria, a demanda dos consumidores por 
iogurte fresco e gelado está se expandindo. Nas cidades de Categoria 1 e 2, que são zonas de maior 
desenvolvimento econômico, os consumidores preferem os iogurtes gelados aos iogurtes em 
temperatura ambiente, pois consideram aqueles melhores fontes de lactobacilos vivos. O público-
alvo dos iogurtes gelados são consumidores preocupados com a saúde e com o corpo e 
interessados em praticar exercícios físicos ou em fazer dietas de emagrecimento. 

Queijo, manteiga, creme de leite e nutrição esportiva crescem de forma gradativa  

O consumo, em volume, de queijo, manteiga e creme de leite é baixo, pois não são ingredientes 
comuns na culinária chinesa. No entanto, a crescente popularidade dos estabelecimentos de 
foodservice ocidentais, das casas de chá modernas e da tendência de cozinhar em casa aumentou 
também a demanda por esses três produtos. Além disso, os palitos de queijo para crianças 
tornaram-se muito populares como lanches nutritivos por seu alto teor de cálcio. Queijos frescos 
e não processados, como cheddar, parmesão e gouda, não eram bem aceitos pelos clientes locais 
devido ao cheiro forte, mas ganham força entre os consumidores de influência ocidental como um 
lanche saudável.  

A nutrição esportiva ganhou destaque nos últimos anos, impulsionada pelo interesse explosivo 
dos consumidores chineses em esportes e exercícios físicos. De acordo com as estatísticas de 
venda da Tmall (principal marketplace de e-commerce da China), a proteína em pó, incluindo a 
proteína do soro do leite (whey protein), é um dos produtos mais vendidos em nutrição esportiva. 
No entanto, a nutrição esportiva ainda é pouco procurada devido à incompreensão de muitos 
consumidores sobre o assunto, os quais também não possuem conhecimento suficiente dos 
principais ingredientes.  

Rafael Gratao
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Apesar do alto índice de pessoas com intolerância à lactose, o consumo de leite deve 
aumentar 

Na China, cerca de 90% das pessoas são intolerantes à lactose, condição ainda mais comum entre 
os idosos que não consumiram produtos lácteos ao longo de suas vidas.  

O nível de intolerância à lactose pode ser diferente de pessoa para pessoa, pois consumir pouco 
leite pode ajudar no desenvolvimento da tolerância. Portanto, pessoas que têm consumido leite 
com moderação tendem a ter algum nível de tolerância à lactose. Existem vários métodos 
recomendados por especialistas para aliviar os sintomas de intolerância à lactose, como evitar o 
consumo de leite com o estômago vazio ou beber uma pequena quantidade de leite várias vezes 
ao dia. Os produtos lácteos com baixo teor de lactose, como iogurte, queijo e leite zero lactose, 
também são recomendados.  

No entanto, a intolerância à lactose não diminuirá o consumo crescente de laticínios na China. O 
governo local apoia de forma proativa o desenvolvimento do setor de laticínios, já que o leite é 
uma ótima fonte de nutrientes, como cálcio, proteína, vitamina D e ferro. A China, país com 
extenso território e grande população, ainda enfrenta problemas de deficiência nutricional. Os 
profissionais da saúde também apoiam essa ação do governo, distribuindo orientações 
nutricionais oficiais que recomendam o uso de produtos lácteos no dia a dia. Além desses 
profissionais, hospitais e clínicas também estão sendo treinados para explicar aos pais os 
benefícios do leite para os filhos.  

O consumo de laticínios por estrangeiros está concentrado em cidades desenvolvidas 

De acordo com o órgão governamental que administra a entrada de especialistas estrangeiros na 
China, havia mais de 900 mil estrangeiros no país em 2019, o equivalente a apenas 0,06% da 
população local. Portanto, o consumo de laticínios por estrangeiros equivale a uma parte pequena 
do consumo nacional geral, concentrando-se em cidades desenvolvidas, principalmente em 
Xangai, onde encontra-se 24% da população estrangeira total nacional.  

Os estrangeiros preferem canais de varejo físicos, como supermercados, em vez de e-commerce, 
devido à barreira linguística: como a maioria das plataformas de e-commerce locais estão 
disponíveis apenas em chinês, eles encontram dificuldade em navegar na página de compras e em 
entender o pedido, o pagamento ou as formas de entrega. Portanto, seu consumo concentra-se 
em hipermercados e supermercados físicos, principalmente os mais sofisticados, que costumam 
ter uma grande variedade de produtos importados.  

As lojas de varejo representam a maior parte das vendas, mas o mercado de foodservice 
não fica atrás  

Os supermercados são o maior canal de vendas de laticínios, seguidos de pequenos varejistas 
independentes e hipermercados. O leite líquido e o leite em pó produzidos no país são os 
principais laticínios vendidos em pequenos varejistas independentes. Maiores canais de vendas 
de queijo, manteiga e outros produtos lácteos (leite condensado e creme de leite), os 
supermercados contam com redes de lojas e logística bem desenvolvidas na China e 
estabelecimentos localizados principalmente em bairros residenciais. Além disto, seus 
refrigeradores e freezers são bem preparados para armazenar adequadamente os produtos 
lácteos frescos. Os hipermercados também são um canal de vendas considerável, mas, devido ao 
grande tamanho de cada ponto de venda, muitas vezes ficam distantes de bairros residenciais e, 
portanto, menos acessíveis aos consumidores.  

Algumas fabricantes de produtos lácteos preferem o mercado de foodservice aos canais de varejo. 
Por exemplo, menos de 10% do total de vendas em volume de iogurte e leite são realizadas no 
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mercado de foodservice. Por outro lado, queijo, manteiga e outros produtos lácteos (leite 
condensado e creme de leite) geram cerca de 90% do total de vendas em volume desse canal. 
Portanto, os fabricantes desses produtos visam cada vez mais ao mercado de foodservice e 
colaboram para criar novos produtos que utilizam queijo, manteiga e outros laticínios. Os 
profissionais do mercado de foodservice estão abertos a novas receitas para atrair os 
consumidores com cardápios interessantes, enquanto os consumidores em geral não estão muito 
cientes do uso potencial desses laticínios em sua culinária diária. Os gerentes de restaurantes 
cooperam com os fabricantes para incluir ingredientes ocidentais como queijo e manteiga na 
cozinha chinesa local, como molho de queijo com camarão para ensopados (hotpots), bolinhos 
recheados com queijo e palitos de massa frita com queijo.  

O e-commerce oferece grandes oportunidades para marcas estrangeiras de laticínios  

Apesar de ser um canal ainda pequeno, o e-commerce cresce de forma significativa com relação 
às vendas de laticínios, pois os fabricantes buscam cada vez mais o marketing online, fazendo 
parceria com influenciadores digitais para vender produtos lácteos por transmissão ao vivo.  

Além disso, os serviços de cross-border e-commerce (ou comércio eletrônico internacional), como 
Tmall Global e JD Global, fornecem serviços simples de logística e gerenciamento intermediário 
para ajudar os exportadores estrangeiros a vender produtos diretamente aos consumidores 
chineses com o mínimo de complicação comercial, evitando a barreira linguística e a busca por 
parceiros logísticos locais. Os importadores paralelos independentes, chamados daigous, também 
administram seus negócios de compras online por meio marketplaces online ou redes sociais, 
apresentando produtos estrangeiros exclusivos e difíceis de encontrar na China.   
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3. COMÉRCIO INTERNACIONAL 
3.1. IMPORTAÇÕES 

A China importa produtos lácteos majoritariamente da Nova Zelândia, que correspondeu a 31,3% 
do valor importado em 2019. O principal código comprado pela China foi o SH 1901.10 
(Preparações para alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho), que concentrou 
34,3% do valor no mesmo ano, importado principalmente dos Países Baixos. O Brasil não se 
destaca como país de origem de produtos lácteos, sendo o 33° em valor em 2019, com 0,1% do 
total. Como um todo, os códigos sob escopo deste relatório vêm apresentando alto crescimento 
nas importações, com uma taxa de crescimento médio anual de 21,3% entre 2016 e 2019. 

Resumo das Importações da China – Principais Produtos Importados – 20193 

Posição Código SH 
Participação nas 
importações (%) 

Valor importado  
(US$ milhões) 

Principal 
país de 
origem 

1° 1901.10 34,3% 5.329,8 Países Baixos 
2° 2106.90 20,1% 3.116 Estados Unidos 
3° 0402.21 14% 2.176 Nova Zelândia 
4° 0401 7,1% 1.101,2 Nova Zelândia 
5° 0402.10 5,6% 871,5 Nova Zelândia 
6° 0404 3,9% 607,6 Estados Unidos 
7° 1901.90 3,1% 475 Nova Zelândia 
8° 0405 3% 466,6 Nova Zelândia 
9° 3502.20 2% 305,5 Estados Unidos 
10° 1806.90 1,3% 207,3 Itália 
Outros 10 códigos SH 5,6% 870,1 - 

 Total 20 códigos SH 100% 15.526,7 Nova Zelândia 

Fonte: Trade Map 

Código SH 1901.10 concentrou 34,3% das importações em 2019 

 O principal código importado pela China em 2019 foi o SH 1901.10 (Preparações para 
alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho), com US$5.329,8 milhões 
ou 34,3% do total. O código tem como principal origem os Países Baixos e teve taxa de 
crescimento médio anual de 20,2% entre 2016 e 2019. 

 O segundo principal código importado em 2019 foi o SH 2106.90 (Outras preparações 
alimentícias), com US$3.116 milhões ou 20,1% do total, tendo como principal origem os 
Estados Unidos. Entre 2016 e 2019, apresentou taxa de crescimento médio anual de 28,2%. 

 O código SH 0402.21 (Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em 
peso, de matérias gordas superior a 1,5%, concentrados, não adocicados) foi o terceiro 
mais importado em 2019, com US$2.176 milhões ou 14% do total. Com uma taxa de 
crescimento médio anual de 27,3% entre 2016 e 2019, sua principal origem foi a Nova 
Zelândia. 

 O quarto código foi o SH 0401 (Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar 
nem de outros edulcorantes), com US$1.101,2 milhões ou 7,1% do total em 2019. A Nova 

 

 

 
3 Uma lista com os códigos SH e suas definições pode ser encontrada nos anexos deste relatório. 
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Zelândia também foi o principal país de origem deste código, que registrou uma taxa de 
crescimento médio anual de 19,9% no período de 2016 a 2019. 

 O quinto código de maior valor em 2019 foi o SH 0402.10 (Leite em pó, grânulos ou outras 
formas sólidas, concentrados ou adocicados, com um teor, em peso, de matérias gordas <= 
1,5%), com US$871,5 milhões ou 5,6% do total. Esse código foi o que apresentou a maior 
taxa de crescimento médio anual, de 30,1%, dentre os cinco códigos principais e também 
teve origem principal na Nova Zelândia. 

Resumo das Importações da China - Principais Países de Origem - 2019 

Posição País Participação nas 
importações (%) 

Valor 
importado (US$ 
milhões) 

Principal 
código 
importado pela 
China 

1° Nova Zelândia 31,3% 4.852,6 0402.21 
2° Países Baixos 12,7% 1.964,8 1901.10 
3° Austrália 10,1% 1.573,5 2106.90 
4° Estados Unidos 7,2% 1.110,9 2106.90 
5° Alemanha 7,1% 1.099 1901.10 
6° Irlanda 6,2% 955,8 1901.10 
7° França 5,6% 864,6 1901.10 
8° Dinamarca 2,8% 440,7 1901.10 
9° Tailândia 1,7% 263,8 2106.90 
10° Japão 1,5% 235,9 2106.90 
33° Brasil 0,1% 9,4 2106.90 
Outros 91 países 13,9% 2155,9 - 
Total 102 países 100% 15.526,7 1901.10 

Fonte: Trade Map 

Mais de um terço das importações chinesas provêm da Nova Zelândia 

 A Nova Zelândia figura como principal exportador dos códigos dentro do escopo deste 
relatório. Em 2019, o país oceânico exportou US$4.852,6 milhões ou 31,3% do total para a 
China. O código SH 0402.21 (Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, 
em peso, de matérias gordas superior a 1,5%, concentrados, não adocicados) foi o mais 
exportado. No período analisado (2016 a 2019), o somatório das importações com origem 
na Nova Zelândia dos 20 códigos SH analisados apresentou uma taxa média de crescimento 
anual de 28,5%. 

 Os Países Baixos foram o segundo maior país de origem dos códigos importados pela China 
em 2019, com US$1.964,8 milhões ou 12,7% do total. O código SH 1901.10 (Preparações 
para alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho) foi o mais importado 
pela China. O somatório das importações dos 20 códigos analisados com origem nos Países 
Baixos registrou uma taxa média de crescimento anual de 17% entre 2016 e 2019. 

 A Austrália posiciona-se em terceiro lugar como origem das importações chinesas, com 
US$1.573,5 milhões ou 10,1% do total em 2019. O código SH 2106.90 (Outras preparações 
alimentícias) foi o mais importado. As importações com origem na Austrália evoluíram a 
uma taxa média de crescimento anual de 30,5%, a maior dentre os cinco principais países. 

 Em quarto lugar, os Estados Unidos foram responsáveis por US$1.110,9 milhões ou 7,2% 
do total em 2019. O código SH 2106.90 (Outras preparações alimentícias) foi o mais 
importado. O somatório do valor importado dos 20 códigos SH sob análise evoluiu a uma 
taxa média de crescimento anual de 14,5% entre 2016 e 2019. 
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 O Brasil figura como 33° país de origem dos produtos lácteos dentro do escopo deste 
relatório, como US$9,4 milhões ou 0,1% do total em 2019. O código SH 2106.90 (Outras 
preparações alimentícias) foi o mais importado pela China com origem no Brasil. As 
importações dos 20 códigos SH analisados com origem no Brasil evoluíram a uma taxa 
média de crescimento anual de 13,2% entre 2016 e 2019. 

 

3.2. PRODUÇÃO LOCAL 

A produção local de leite em pó fica aquém das importações devido à consolidação das 
fazendas leiteiras 

 Em 2019, a produção nacional foi responsável por 48% (cerca de 930 mil toneladas)4 do 
volume anual total de leite em pó na China, enquanto as importações corresponderam a 
52% desse volume (cerca de 1.015 mil toneladas). A comparação no período de 2017 a 
2019 revela um grande descompasso entre um e outro, já que em 2017 a proporção entre 
a produção interna e as importações era, respectivamente, de 58% e 42%.  

 A queda da produção local deve-se à reestruturação e à consolidação contínua das 
fazendas de leite não pasteurizado, as quais constituem um setor altamente fragmentado. 
Desde o escândalo da melanina no leite em pó em 2008, o governo chinês vem 
fortalecendo as regulamentações e investigando as práticas de produção das fazendas. 
Mais recentemente, em 2018, o governo disponibilizou o documento “Laudos sobre a 
Promoção da Revitalização da Indústria de Laticínios e Garantia da Qualidade e Segurança 
dos Produtos Lácteos”, por meio do qual fazendas de grande escala com instalações abaixo 
dos padrões estabelecidos foram forçadas a fechar, o que levou a uma queda geral da 
produção.  

 Essa consolidação, no entanto, faz parte da iniciativa a longo prazo do governo chinês de 
modernizar o sistema de produção local. O governo incentiva fazendas leiteiras de grande 
escala e cooperativas a aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos negócios de 
cada fazenda. Como resultado, o número total de fazendas está diminuindo enquanto o 
número de vacas está aumentando de forma proporcional. Ainda assim, o setor 
agropecuário ainda está fragmentado, pois a consolidação e o aumento da escala de 
produção  de uma fazenda requerem um alto custo, como a compra a granel de forragem 
comercial para gado. Portanto, os pequenos agricultores estão cautelosos em fazer 
grandes investimentos. 

 As principais bases regionais para a produção local são as regiões chamadas de “Três 
Nortes”: Nordeste, Norte e Noroeste da China. De acordo com o Plano Nacional de 
Desenvolvimento de Laticínios (2009 a 2013), essas regiões foram designadas como bases 
principais para o desenvolvimento de fazendas de grande escala devido ao seu clima 
moderado, logo, adequado para a criação de gado. O leite em pó foi priorizado como um 
dos principais produtos lácteos, para garantir sua qualidade e segurança. As empresas 
nacionais líderes no setor de laticínios, Yili, Feihe, Mengniu e Sanyuan, instalaram suas 
bases de produção nas regiões do norte. As províncias nessas regiões incluem Heilongjiang, 

 

 

 
4 “Leite em pó” refere-se não apenas ao leite em pó (a subcategoria pesquisada neste relatório, que é fórmula em 
pó pré-embalada, de acordo com a definição de categoria da Euromonitor), mas também ingredientes-base para 
iogurtes, produtos de panificação, leite reconstituído e fórmula infantil. O termo é utilizado devido à cobertura do 
produto da fonte de dados.  
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Mongólia Interior, Hebei, Xinjiang, Shandong e Henan. Em 2012, 73% de todo o gado 
leiteiro da China se encontravam nessas províncias.  

 A produção local de leite em pó representa, em volume, apenas 3% de todo o leite na 
China, ante os 97% do leite líquido. Já no volume de importações ocorre o contrário: 
sobressai o leite em pó comparado ao leite líquido (53% e 47%, respectivamente). Isso 
porque o leite não pasteurizado produzido no país é amplamente alocado para a fabricação 
de produtos lácteos líquidos, como leite fresco, leite UHT, bebidas lácteas e iogurtes, 
enquanto o maior volume de importações de leite em pó se deve à fórmula infantil. 
Portanto, apenas uma pequena parte do leite não pasteurizado no país é usada para leite 
em pó pré-embalado. Essa forte inclinação para produtos lácteos líquidos também reflete-
se nos valores em venda dos canais de varejo: em 2019, as vendas de produtos lácteos 
líquidos foram 14 vezes maiores do que as de leite em pó e continuam a aumentar, de 
acordo com a pesquisa anual de laticínios da Euromonitor. Espera-se que, até 2023, o leite 
em pó permaneça em desvantagem em relação aos produtos líquidos, pois os 
consumidores chineses acreditam que o leite líquido e os iogurtes contêm mais nutrientes 
do que o leite em pó e, portanto, distanciam-se dos derivados deste último.  

Alta demanda de importação de queijo devido ao baixo fornecimento de leite não 
pasteurizado 

 Em 2019, a produção nacional foi responsável por 23% (cerca de 30 mil a 40 mil toneladas) 
do volume total de queijo disponível por ano na China, enquanto as importações, por 77% 
(cerca de 110 mil a 119 mil toneladas).  

 O volume da produção local continua baixo devido à quantidade insuficiente de leite não 
pasteurizado para processamento de queijo. Como a maior parte do fornecimento de leite 
não pasteurizado é alocada para a produção de leite líquido e leite em pó, menos de 1% 
de todo o leite é utilizado para a produção de queijo. Portanto, o consumo total em volume 
ainda é baixo: 0,1 quilograma de consumo per capita, comparado, por exemplo, aos 18 
quilogramas nos Estados Unidos. 

 Devido a esse baixo consumo, os produtores têm receio de investir em instalações de 
processamento avançado e deste modo permanecem com operações reduzidas. O volume 
de consumo de queijo em todo o país ainda é baixo, pois limita-se aos consumidores 
urbanos, que muitas vezes são expostos a culinárias ocidentais. Portanto, os produtores 
hesitam em se comprometer com custos irrecuperáveis com o receio de que seus negócios 
não possam sustentar um aumento de consumo que acontecerá a longo prazo. 

 No entanto, a demanda por queijo aumenta à medida que a urbanização se expande em 
todo o país. A chegada de franquias mundiais de hambúrguer, pizza e taco levaram ao 
rápido surgimento de consumo de queijo na China. O volume da produção local não 
consegue atender à crescente necessidade de consumo, o que elevou aceleradamente o 
volume de importação nos últimos dez anos. A Shanghai Milkground Tech, por exemplo, 
fabricante nacional líder da marca de queijo para crianças Milkground, importa leite não 
pasteurizado da Austrália para apoiar sua produção de queijo. A Shanghai Gaofu Longhui 
Foods, outra líder de vendas, renomada por sua marca Suki, faz parceria com fábricas na 
Alemanha, nos Países Baixos e na Áustria como Fabricante de Produtos Originais (Original 
Equipment Manufacturer - OEM) e importa os produtos para venda na China. Como o país 
ainda carece de instalações de produção avançada e tecnologias para atender à crescente 
demanda, as importações de queijo devem aumentar de forma significativa até 2023. 

 O governo chinês também vem adotando medidas para aprimorar a produção local de 
queijo. No Plano Nacional de Desenvolvimento de Laticínios (2009 a 2013), o queijo 
desidratado é priorizado como um dos principais produtos lácteos nas regiões dos “Três 
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Nortes”. As tecnologias de processamento de queijo ainda são subdesenvolvidas devido à 
baixa produção. No entanto, o governo deve envidar mais esforços para aprimorar as 
instalações de produção com o objetivo de aumentar o consumo atual per capita de queijo, 
de 0,1 quilograma para 0,3 quilograma, conforme sugerido pelo poder público.  

As importações de manteiga aumentam para sustentar o volume da insuficiente 
produção local 

 Em 2019, a produção nacional foi responsável por 10% (cerca de 10 mil toneladas) do 
volume total de manteiga disponível por ano na China, enquanto o volume das 
importações, por 90% (cerca de 86 mil toneladas).  

 Durante o período de 2016 a 2019, as vendas, em valor, de manteiga nos canais de varejo 
tiveram uma taxa de crescimento médio anual de 13% com o surgimento de cafés e 
padarias e da tendência de cozinhar em casa. No entanto, a produção local de manteiga 
ainda é subdesenvolvida e não apresenta crescimento dinâmico. Isso porque a manteiga 
não é um ingrediente de uso frequente na culinária chinesa e, por isso, as principais 
empresas nacionais raramente atuam nessa categoria. A falta de tecnologia para a 
fabricação em grande escala dificulta o desenvolvimento da produção local.  

 Algumas marcas locais, como a Bright, costumavam ser populares entre os consumidores. 
No entanto, à medida que as importações aumentaram nos últimos anos, elas perderam 
sua participação no canal de varejo para marcas estrangeiras como Anchor e Président. Os 
consumidores preferem o produto importado ao local, pois sentem que as manteigas 
estrangeiras deixam os alimentos mais saborosos.  

 A importação de manteiga deve crescer ainda mais até 2023, prevalecendo sobre o volume 
de produção local, pois o mercado de foodservice deve expandir sua participação no 
consumo em relação ao volume total. Na China, a contribuição do mercado foodservice em 
relação ao volume total de vendas de manteiga saltou de 66% para 72% entre 2016 a 2019 
e deve chegar a 77% até 2023.  

 Até mesmo as marcas chinesas locais devem beneficiar-se cada vez mais com a prática de 
importar manteigas em barras e reembalá-las com suas marcas locais. Isso ocorre por uma 
questão de custo, pois os produtos importados pelo sistema de fabricação em grande 
escala podem ser mais baratos do que a produção local. Além disso, devido à quantidade 
limitada de leite não pasteurizado para a produção de manteiga, o custo do ingrediente 
para produção local é alto. A Shanghai Gaofu Longhui Foods, por exemplo, faz parcerias 
com fabricantes estrangeiras, atuando como Fabricante de Produtos Originais para 
produzir sua manteiga em outro país, importá-la para a China e embalá-la usando a marca 
Suki, de sua propriedade.  

O mercado de leite condensado atinge a maturidade, ao passo que aumentam a 
produção e as importações de creme de leite 

 O sistema de produção local de leite condensado está bem consolidado, já que o produto vem 
sendo utilizado há algum tempo para o preparo de bebidas e pratos chineses. Até mesmo a 
fabricante estrangeira Nestlé opera suas próprias instalações de produção de leite 
condensado e creme de leite na China. A empresa é a maior produtora de leite condensado 
no país, responsável por mais de 50% da participação nos canais de varejo. Outras empresas 
líderes, como Panda, Fengxing e Dongtai, também operam várias linhas de produção 
avançadas nas províncias de Zhejiang, Guangzhou e Guangdong.  

 O fornecimento atual de leite condensado na China é suficiente para atender à demanda local, 
sem alta demanda por importações. O produto já atingiu a maturidade do mercado, 
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apresentando um lento crescimento médio anual de 1% de 2016 a 2019, pois os consumidores 
estão cortando seu uso pela fama de pouco saudável e migrando para o consumo de leite 
fresco. Ao contrário de outras categorias lácteas, o desenvolvimento contínuo do mercado de 
foodservice não ajuda a impulsionar a demanda por leite condensado, pois o seu volume de 
vendas corresponde a apenas 11% de todas as vendas, com lento crescimento médio anual 
de 2% de 2016 a 2019. Essa demanda decrescente pelo produto deve continuar até 2023.  

 A produção de creme de leite no país é liderada por duas empresas estrangeiras, Nestlé e 
Fonterra, que operam centros de produção locais e juntas detêm mais de 50% da participação 
no varejo, bem como por players locais menores, como a Shanghai Qiaoxing Enterprise 
Management. Entretanto, houve um crescimento das importações nos últimos anos, com a 
rápida expansão de redes internacionais de cafés e novas franquias de casas de chá, 
principalmente a Heytea e a Nayuki, que vêm ganhando popularidade entre os consumidores 
com suas bebidas à base de chá com cobertura de creme de leite.  

3.3. EXPORTAÇÕES 

A China é um importador líquido dos produtos lácteos sob o escopo deste relatório, visto que as 
importações chegaram a mais de quatro vezes o valor das exportações no ano de 2019. Existe alta 
concentração em um único código (SH 2106.90 - Outras preparações alimentícias), com quase 
metade das exportações, e também em um principal destino, Hong Kong, que absorveu cerca de 
um quarto do total exportado pela China. Contudo, tal fluxo possivelmente se trata de 
reexportação e os outros países que importam da China possuem relevância mais equilibrada 
entre si. 

Resumo das Exportações - Principais Produtos Exportados – 2019 

Posição Código SH Participação  nas 
exportações (%) 

Valor 
exportado (US$ 
milhões) 

Principal país 
de destino 

1° 2106.90 48% 1.758,8 Hong Kong 

2° 2103.90 30,7% 1.122,2 Tailândia 

3° 1901.10 10,7% 391,8 Hong Kong 

4° 1806.90 6,2% 226,7 Hong Kong 

5° 1901.90 2,7% 97,6 Venezuela 

6° 0401 0,6% 21,3 Hong Kong 

7° 0405 0,2% 9 Filipinas 

8° 0403 0,2% 8,8 Hong Kong 

9° 0402.99 0,1% 4,4 Hong Kong 

10° 0402.21 0,1% 3,4 Hong Kong 

Outros 10 códigos SH 0,2% 8,9 - 

Total 20 códigos SH 100% 3.652,9 Hong Kong 

Fonte: Trade Map 

Os dois códigos principais concentraram 78,8% das exportações em 2019 

 O principal código exportado pela China em 2019 foi o SH 2106.90 (Outras preparações 
alimentícias), com US$1.758,8 milhões ou 48% do total em 2019. Esse código teve taxa de 
crescimento médio anual de 14,4% entre 2016 e 2019 e seu destino principal foi Hong 
Kong. 

 O código SH 2103.90 (Maionese e outros condimentos e temperos compostos) foi o 
segundo código em valor, com US$1.122,2 milhões ou 30,7% em 2019. Somado ao código 
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SH 2106.90, corresponde a quase 80% das exportações. Esse código teve taxa de 
crescimento médio anual entre 2016 e 2019 de 13% e destinou-se principalmente à 
Tailândia. 

 Em terceiro lugar, o código SH 1901.10 (Preparações para alimentação de crianças 
acondicionadas para venda a retalho) representou US$391,8 milhões ou 10,7% do total em 
2019. A taxa de crescimento médio anual desse código foi de 128,4%, mas partiu de uma 
base menor em 2016. Hong Kong também foi o principal destino. 

 Em quarto lugar, o código SH 1806.90 (Outros chocolates e preparações alimentícias 
contendo cacau) teve valor o exportado de US$226,7 milhões ou 6,2% do total do ano de 
2019,  e Hong Kong foi seu principal destino Esse foi o único código, dentre os cinco 
maiores, com taxa de crescimento médio anual negativa, uma queda de 5,7%. 

Resumo das Exportações da China - Principais Países de Destino – 2019 

Posição País Participação nas 
exportações (%) 

Valor 
exportado (US$ 
milhões) 

Principal 
código 
exportado pela 
China 

1° Hong Kong 25% 928,9 1901.10 

2° Estados Unidos 9,7% 354,6 2106.10 

3° Tailândia 7,7% 282,6 2103.90 

4° Malásia 6,1% 222,8 2103.90 

5° Coreia do Sul 5,2% 191,4 2103.90 

6° Japão 4,4% 162,1 2106.90 

7° Filipinas 3,6% 129,8 2106.90 

8° Austrália 2,7% 98,1 2106.90 

9° Indonésia 2,4% 87,8 2106.90 

10° Cingapura 2,4% 86,8 2106.90 

40° Brasil 0,3% 10 2106.90 

Outros 169 países 30,1% 1097,9 - 

Total 180 países 100% 3.652,9   

Fonte: Trade Map 

Com exceção de Hong Kong, exportações chinesas têm destino pulverizado 

 Em 2019, Hong Kong absorveu 25% ou US$928,9 milhões das exportações chinesas dentre 
os códigos analisados. O principal código importado foi o SH 1901.10 (Preparações para 
alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho). A taxa de crescimento 
médio anual das exportações totais dos 20 códigos SH da China para Hong Kong foi de 34% 
entre 2016 e 2019. 

 Os Estados Unidos foram o segundo principal destino das exportações chinesas em 2019, 
com US$354,6 milhões ou 9,7% do total. O código SH 2106.10 (Concentrados de proteínas 
e substâncias proteicas texturizadas) foi o mais importado pelo país. Entre 2016 e 2019, as 
exportações dos 20 códigos SH da China aos Estados Unidos evoluíram a uma taxa de 
crescimento médio anual de 6,5%. 

 Em terceiro lugar, a Tailândia absorveu US$282,6 milhões ou 7,7% do total exportado pela 
China em 2019, tendo o código SH 2103.90 (Maionese e outros condimentos e temperos 
compostos) como o principal. A Tailândia foi o país com maior crescimento entre 2016 e 
2019 dentre os cinco maiores destinos: 39% de taxa de crescimento médio anual para o 
somatório dos 20 códigos SH sob análise. 
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 A Malásia figura como quarto país de destino em 2019, com US$222,8 milhões ou 6,1%. O 
código SH 2103.90 (Maionese e outros condimentos e temperos compostos) foi o principal 
importado pelo país com origem na China. A Malásia teve taxa de crescimento médio anual 
de 24,8% no período para o somatório dos 20 códigos SH sob escopo. 

 Em quinto lugar, a Coreia do Sul absorveu 5,2% ou US$191,4 milhões das exportações 
chinesas em 2019. O código SH 2103.90 (Maionese e outros condimentos e temperos 
compostos) foi o mais importado. Foi o único país com taxa de crescimento médio anual 
negativa dentre os cinco maiores importadores: -0,3% entre 2016 e 2019. 

 O Brasil, por sua vez, foi o 40° país de destino, com US$10 milhões ou 0,3% do total em 
2019. O código SH 2106.90 (Outras preparações alimentícias) foi o mais exportado pela 
China ao Brasil, mas a taxa de crescimento médio anual das exportações chinesas registrou 
queda de 0,7% entre 2016 e 2019. 

•  

3.4. ACORDOS COMERCIAIS5 

Atualmente, a China possui 14 acordos de livre comércio e dois Acordos de Estreitamento das 
Relações Econômicas e Comerciais com Hong Kong e Macau, bem como outros acordos comerciais 
em negociação. Dentre eles, os seguintes acordos comerciais são os mais relevantes para o 
presente estudo: 

Acordo de Livre Comércio entre a China e a Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) 

 O Acordo de Livre Comércio entre a China e a Associação de Nações do Sudeste Asiático 
entrou em vigor em julho de 2005, e abrange a China e os dez Estados membros da 
Associação de Nações do Sudeste Asiático: Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia, Brunei, 
Cingapura, Camboja, Laos, Vietnã e Mianmar.  

 Segundo o texto do Acordo de Livre Comércio, a China iniciou a relação em 2005, com o 
início da redução das tarifas sobre produtos de seis países membros: Filipinas, Indonésia, 
Malásia, Tailândia, Brunei e Singapura, e zerou as tarifas em 1º de janeiro de 2010. Para os 
outros quatro países membros, Camboja, Laos, Vietnã e Mianmar, as tarifas começaram a 
ser reduzidas a partir de julho de 2005 e só foram totalmente desgravadas em 2015. Com 
a medida, todos os produtos lácteos importados dos países da Associação de Nações do 
Sudeste Asiático para a China estão sujeitos à tarifa zero desde 2020. 

 Em novembro de 2015, o Acordo foi atualizado buscando ampliar a abertura do mercado 
de serviços, e aprimorar o nível de cooperação técnica e econômica. Com relação ao 
comércio de mercadorias, ambas as partes simplificaram ainda mais o procedimento de 
desembaraço aduaneiro, comprometendo-se a fornecer às empresas dos dois lados um 
serviço mais eficiente. Quanto à cooperação técnica e econômica, China e ASEAN 
concordaram em aprofundar-se em mais de dez campos, como agricultura, informação e 
transporte, e em incorporar o cross-border e-commerce como um novo tema.  

 Com o desenvolvimento da zona de livre comércio, a China também criou a Exposição 
China-ASEAN, como uma plataforma de cooperação para empresas da China e da 
Associação de Nações do Sudeste Asiático. A Vinamilk, por exemplo, principal empresa de 

 

 

 
5  As informações relativas aos acordos comerciais devem ser consideradas até a data de setembro de 2020. 



  
 

 
  

 

 
Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados 20

laticínios vietnamita, encerrou seus acordos prévios com distribuidoras locais na China, e 
entrou oficialmente no mercado chinês por meio da Exposição China-ASEAN. 

Plano de Ajuste Temporário de Tarifas de Importação de 2020 

 Com início em janeiro de 2020, a Comissão de Tarifas Aduaneiras da China apresentou uma 
nova fase de redução de tarifas de importação. A nova fase baseia-se em acordos 
comerciais ou de tarifas comerciais que países tenham com a China. Foram beneficiados 
países que assinaram com Pequim um acordo comercial bilateral, ou Acordo de Comércio 
da Ásia-Pacífico, a saber: Nova Zelândia, Peru, Costa Rica, Suíça, Islândia, Singapura, 
Austrália, Coreia do Sul, Geórgia, Chile e Paquistão. Nos casos em que as tarifas de nação 
mais favorecida são mais baixas ou equivalentes às convencionadas, elas são 
implementadas de acordo com as disposições de acordos relevantes, caso contrário, são 
aplicadas as tarifas mais baixas.  

 As tarifas de importação provisórias, previstas nesse ajuste temporário, seriam aplicadas a 
859 produtos, incluindo os lácteos. Não seriam cobrados, por exemplo, impostos de 
importação do Chile, da Nova Zelândia e da Islândia, contrapondo-se às tarifas de 6% a 20% 
sobre os produtos lácteos de nações mais favorecidas, que afetam o Brasil. Ainda assim, 
seriam cobradas da Austrália tarifas impostas pelo Acordo de Livre Comércio entre a China 
e a Austrália (4% a 8%), possivelmente como uma ação precursora do atual aumento da 
tensão comercial entre os dois países. No momento, a China enfrenta uma disputa 
comercial cada vez mais intensa com a Austrália, proibindo as importações de carne bovina 
de determinadas fábricas australianas e impondo novas tarifas antidumping sobre a 
cevada australiana.  

 Em geral, a redução temporária da tarifa contribuirá para aumentar a importação de 
produtos lácteos, em ascensão na China, atendendo à crescente demanda por produtos 
estrangeiros. Isso também demonstra a vontade da China de abrir seu mercado e 
beneficiar os parceiros estrangeiros.  

Acordo Econômico e Comercial entre Estados Unidos e China - Primeira Fase 

 Em janeiro de 2020, a China e os Estados Unidos assinaram o Acordo Econômico e 
Comercial - Primeira Fase. O Acordo abrange uma série de setores e temas, como: 
propriedade intelectual; transferência de tecnologia; comércio de alimentos e produtos 
agrícolas; serviços financeiros; políticas macroeconômicas e moeda; expansão do comércio 
e resolução de conflitos.   

 Como parte do acordo, a China concordou em aumentar suas compras de produtos e 
serviços dos Estados Unidos em pelo menos US$200 bilhões nos próximos dois anos, um 
aumento com relação às importações anteriores de 2017 (US$185 bilhões). Em troca, os 
Estados Unidos decidiram reduzir as tarifas impostas de 15% a 7,5% sobre os produtos da 
Lista A, a qual soma US$300 bilhões, em vigor desde fevereiro de 2020. A China também 
reduziria pela metade, de 10% para 5%, as tarifas sobre certos produtos dos Estados 
Unidos, a partir de fevereiro de 2020, incluindo produtos lácteos.  

 Além das questões tarifárias, o Acordo também resultou em importantes avanços em 
questões não tarifárias que impactam o comércio de laticínios dos Estados Unidos: 

o Simplificação das etapas de registro de produtos e instalações, e não usar mais a 
inspeção no local como pré-requisito para autorização de fábricas de laticínios ou 
de leite em pó para fórmula infantil; 
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o Facilitação do percurso normativo das exportações americanas de fórmulas 
infantis e leite líquido (incluindo leite com período de validade prolongado) para 
a China; 

o Permissão de que o leite com período de validade prolongado, produzido nos 
Estados Unidos, seja importado e vendido na China como leite pasteurizado; 

o Garantia de total transparência e justiça processual com relação à proteção de 
salvaguardas para termos genéricos (também conhecidos como nomes comuns), 
direitos de marcas registradas, bem como acesso justo ao mercado para 
exportações de uma empresa que conta com marcas registradas (ou com a 
prática equivalente a termos genéricos nos Estados Unidos). 

o Compromisso de aumento de compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, 
incluindo laticínios. 

 No entanto, uma formalização específica para que a China cumpra com seu compromisso 
de aumentar a quantidade de compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo 
laticínios, ainda não ocorreu. Além disso, o cronograma e os detalhes da negociação da 
Fase Dois permanecem indeterminados.  

Abertura do mercado chinês para laticínios brasileiros 

 Desde 2019, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
do Brasil, 24 empresas brasileiras estão autorizadas a exportar produtos lácteos, incluindo 
leite em pó, queijo e leite condensado, para a China. Antes desse anúncio, nenhuma 
empresa brasileira tinha tal autorização. As 24 empresas são: 

o Laticínios São João 

o Itambé Alimentos (Goiânia) 

o CCGL - Cooperativa Central Gaúcha 

o Nutrifont Alimentos  

o Itambé Alimentos (Sete Lagoas) 

o Celles Cordeiro Alimentos 

o Itambé Alimentos (Uberlândia) 

o Laticínios Tirolez (Lins) 

o Aurea Indústria e Comércio 

o Polenghi Indústrias Alimentícias 

o Mococa Produtos Alimentícios 

o Laticínios Bela Vista 

o Alibra Ingredientes 

o Sooro Concentrado Indústria de Produtos Lácteos 

o Frimesa Cooperativa Central 

o Laticínios J.L. 

o Laticínios Tirolez (Tiros, MG) 

o Laticínios Tirolez (Arapuá, MG) 

o Lactalis do Brasil (Ijuí) 

o Lactalis do Brasil (Teutônia) 
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o Cooperativa Consulati 

o Cooperativa dos Suinocultores de Encantado 

o Itambé Alimentos (Guanhães) 

o Schreiber Foods do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE DE MERCADO 
4.1. TAMANHO DE MERCADO – DESEMPENHO HISTÓRICO E FUTURO 
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 O aumento do padrão de vida e a conscientização sobre a saúde aumentam o consumo 
de laticínios entre os consumidores chineses: com o contínuo desenvolvimento 
econômico e a rápida urbanização, os consumidores chineses atualmente desfrutam do 
crescimento da renda e investem cada vez mais na saúde, escolhendo como parte 
indispensável do consumo diário os laticínios, os quais são especialmente populares com 
crianças e idosos por seu alto valor nutricional. Em 2019, a demanda por laticínios 
aumentou devido à peste suína africana. Como na ocasião a produção de carne suína caiu 
drasticamente, os consumidores optaram por laticínios como uma fonte alternativa de 
proteína animal.  

 O consumo por estrangeiros é limitado a algumas cidades e províncias: o consumo de 
produtos lácteos, em volume, por estrangeiros é baixo em todo o país, pois a população 
expatriada representa apenas 0,06% de toda a população da China. Os expatriados 
concentram-se em cidades e províncias maiores, como Xangai e Guangdong, portanto, o 
consumo de laticínios por estrangeiros é limitado a determinadas áreas. Com relação aos 
produtos, os estrangeiros preferem manteiga, queijo e laticínios desidratados, como leite 
em pó, soro em pó e concentrados da proteína do soro do leite (whey protein). Eles 
preferem canais de compra física aos online devido à barreira linguística nas plataformas 
chinesas de e-commerce. As compras são mais concentradas em hipermercados e 
supermercados de alto padrão, como Sam’s Club, Ole’ e City Shop, que oferecem uma série 
de mercadorias importadas e estão localizadas principalmente em cidades desenvolvidas, 
como Xangai e Pequim.  

 As marcas fazem parcerias com influenciadores digitais para promover seus produtos no 
canal e-commerce por intermédio de transmissão ao vivo: o surto da Covid-19 forçou os 
consumidores a limitar suas idas a lojas físicas. As plataformas de e-commerce, como 
Tmall.com, JD.com e Xiaohongshu (esta última também conhecida como RED), tornam-se 
cada vez mais populares pela entrega eficiente de produtos frescos. A recomendação dos 
influenciadores digitais tem grande peso na decisão de compra dos consumidores, pois a 
China enfrentou inúmeros escândalos relacionados a produtos falsificados e à segurança. 
Eles costumam fazer promoções de produtos por meio de transmissão ao vivo em sites de 
e-commerce, incentivando as compras instantâneas. Li Jiaqi e Viya são importantes 
influenciadoras na China e costumam atrair milhões de pessoas com as transmissões ao 
vivo no site Tmall.com. Durante o 11.11 Global Shopping Festival, evento organizado pela 
empresa Alibaba em 2019, as influenciadoras geraram quase US$2,9 bilhões em vendas. 

2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*
Produtos Lácteos 3.513,5 3.791,4 4.034,0 4.323,9 4.564,8 5.033 5.341,3 5.635,1

Tamanho de mercado - Produtos Lácteos (US$ milhões)

Fonte: Euromonitor 
*Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023. 
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Em maio de 2020, Li Jiaqi, em parceria com uma empresa de laticínios coreana, a Maeil, 
realizou uma promoção ao vivo de uma bebida de café com leite (Barista Rules Lactose-
Free Lower-Sugar Espresso Latte) e vendeu 200 mil unidades em cinco minutos.  

 A política de abertura do governo chinês e o aumento dos acordos de livre comércio 
impulsionam as importações: por meio de políticas comerciais como o Belt and Road 
Initiative (BRI), um programa de investimento internacional em infraestrutura, todas as 
importações da China, incluindo as de produtos lácteos, têm crescido de forma constante 
desde 2015. A redução tarifária sobre importações de laticínios por meio de acordos de 
livre comércio com Nova Zelândia, Austrália, Chile e Cingapura também atraiu um grande 
número de produtos internacionais para o país, o que criou um cenário competitivo 
dinâmico junto a empresas nacionais do segmento. 

 A produção nacional de laticínios foi revitalizada com o apoio do governo local: como os 
laticínios são uma parte importante da agricultura moderna e da indústria de alimentos, o 
governo demonstra seu apoio desde 2017, por meio do Plano Nacional de 
Desenvolvimento da Indústria de Laticínios e dos Laudos sobre a Promoção da 
Revitalização da Indústria de Laticínios. O governo também apresentou seu 13º Plano 
Quinquenal, que “garantirá que a indústria de laticínios produza produtos seguros e de 
qualidade”. O sistema de supervisão de segurança e qualidade da cadeia da indústria de 
laticínios ficou fortalecido: de acordo com os Relatórios de Qualidade da Indústria de 
Laticínios da China de 2016 a 2019, mais de 99% das amostras de produtos lácteos são 
aprovadas na supervisão e inspeção nacional desde 2015, perfazendo a taxa mais alta da 
história. Os avanços tecnológicos em esterilização e cadeia fria também popularizaram o 
leite UHT e o leite pasteurizado de forma considerável. O mercado de leite UHT expande-
se de forma significativa desde que a China introduziu pela primeira vez a tecnologia de 
esterilização UHT, em 2000. E com o desenvolvimento da logística da cadeia fria, desde 
2008, o mercado de leite pasteurizado também começou a aumentar de forma 
considerável. 

 Restaurantes que servem “brunch”, bem como cafés e casas de chá serão os principais 
estabelecimentos de foodservice para laticínios: a demanda por esses locais está 
tornando-se popular, já que os produtos lácteos são escolhidos principalmente para o café 
da manhã e chá da tarde pelos consumidores chineses. Manteiga e queijo são utilizados 
como ingredientes principais em receitas de “brunch”, enquanto vários cafés e casas de 
chá usam grandes quantidades de creme de leite e leite condensado. Marcas como 
Fonterra formam parceria com os canais de foodservice para introduzir esses produtos ao 
mercado chinês. 

A rápida urbanização, o desenvolvimento da cadeia de suprimentos e a presença de 
alimentos e bebidas modernos impulsionarão o consumo de laticínios na China 

• Apesar da Covid-19, as vendas de laticínios na China devem crescer de forma sólida a 
longo prazo, impulsionadas pela urbanização e pelo desenvolvimento econômico 
contínuos: em 2020, a Covid-19 e a interrupção de importações e exportações e do 
abastecimento local de laticínios impactaram negativamente as vendas gerais dos canais 
de varejo chineses. No entanto, espera-se que as vendas se recuperem a partir de 2021, já 
que a urbanização acelerada aumentará o poder de compra dos consumidores. A China já 
atingiu uma taxa de urbanização de 60,6% em 2019, ultrapassando a meta estabelecida 
originalmente no 13º Plano Quinquenal, que pretendia atingir 60% em 2020.  

• A conscientização dos consumidores sobre a nutrição enriquecida aumentará o consumo 
de laticínios: à medida que aumentam a renda e a conscientização, os consumidores ficam 
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mais dispostos a consumir produtos lácteos enriquecidos, buscando maior teor de 
nutrientes e fórmulas de fácil absorção ou digestão.  

• A cadeia fria e o desenvolvimento da distribuição darão aos consumidores acesso 
onipresente aos laticínios: com o progresso contínuo na cadeia fria e a expansão de 
supermercados, lojas de conveniência e lojas de bairro de todos os tamanhos, os 
consumidores poderão facilmente satisfazer suas necessidades nutricionais de maneira 
conveniente, segura e saudável.  

• As famílias de grandes mercados rurais devem consumir mais laticínios, impulsionadas 
pelas iniciativas do governo: de acordo com o Relatório de Qualidade da Indústria de 
Laticínios Chinesa de 2019, o consumo per capita foi de cerca de 100 gramas/dia, muito 
abaixo da recomendação nacional diária, de 300 gramas/dia. O consumo nas áreas rurais 
é ainda menor do que nas cidades. Portanto, o governo chinês continua a definir políticas 
para aumentar a produção nacional, e a indústria começa a explorar o segmento chamado 
“Xiachen Market” ( 下沉市场 , literalmente “mercado de baixa”, o qual refere-se a 
“consumidores em áreas rurais e cidades ou distritos menos desenvolvidos”) para 
aumentar a presença dos laticínios. A rápida expansão de supermercados e lojas de 
conveniência em áreas rurais também ajudará na sua presença.  

• A disseminação do mercado ocidental de foodservice e o novo cenário de casas de chá 
aumentarão o consumo de laticínios: a crescente presença de restaurantes ocidentais e a 
tendência de cozinhar em casa na China, usando como ingredientes principais manteiga e 
queijo, contribuirão para o consumo de laticínios. A nova tendência de casa de chá 
impulsionada por franquias modernas como HeyTea e Naixue, que fazem bebidas à base 
de chá com uma camada de creme de leite, também aumenta o consumo de laticínios.  

Impulsionadores e Obstáculos 

Impulsionadores e Obstáculos 

Impulsionadores Desenvolvimento do ambiente comercial: a atitude da China em expandir a cooperação 
comercial com vários países por meio de acordos de livre comércio reforça o ambiente no país.  

Preferência dos consumidores por produtos importados: os consumidores estão mais 
dispostos a comprar produtos lácteos importados devido à falta de confiança na qualidade dos 
produtos nacionais. 

Substitutos da proteína animal: a epidemia afeta o fornecimento de carne suína e de aves, 
levando os consumidores a optar por laticínios como substitutos da proteína animal.  

Capacidade logística: o sistema de logística da cadeia fria atende à indústria de laticínios, 
resolvendo as questões relacionadas a temperatura. 

E-commerce: o e-commerce ajuda a eliminar restrições geográficas de vendas, atendendo os 
consumidores de todo o país. 

Obstáculos Apoio do governo a fazendas nacionais: o governo planeja apoiar fazendas leiteiras nacionais 
com seguros e empréstimos, o que pode aumentar a concorrência com exportadoras 
estrangeiras.   

Integração entre empresas de laticínios chinesas: as empresas de laticínios chinesas 
desenvolvem cooperação estratégica e integração entre si. Contudo, há também cooperação 
com empresas de laticínios estrangeiras, o que pode ser uma oportunidade. 

Modernização das fazendas leiteiras nacionais: fabricantes locais altamente mecanizadas e 
cada vez mais eficientes competem com as exportadoras estrangeiras.  

Elevação do padrão de segurança dos consumidores: devido à Covid-19, os consumidores se 
preocupam com os laticínios importados de países com o foco da doença e optam por produtos 
nacionais. 
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Interrupção da cadeia de suprimentos global: a Covid-19 interrompeu a cadeia de suprimento 
internacional e aumentou o custo logístico, o que pode prejudicar a rápida exportação por parte 
de empresas estrangeiras para a China. 

 

4.2. CATEGORIAS 

 

O leite em pó continua em crescimento como suplemento nutricional enriquecido para 
adultos  

O produto possui a maior participação entre as categorias pesquisadas de laticínios, gerando, em 
2019, mais de 65% de todas as vendas em valor e alcançando US$2.885 milhões, com taxa de 
crescimento médio anual de 4% desde 2016. Além disso, a previsão é de crescimento de 3% até 
2023, atingindo US$3.250 milhões. A categoria teve contratempos no início de 2020, quando a 
pandemia interrompeu a cadeia de suprimentos nacional e de importação e atrasou o envio de 
leite em pó para os canais de varejo. No entanto, as vendas recuperaram-se lentamente no 
segundo semestre do ano, conforme as restrições relacionadas à Covid-19 foram suspensas e os 
canais de varejo, reabertos.  

Na China, um dos maiores grupos de consumidores de leite em pó são pais com crianças, 
adolescentes e estudantes universitários, que precisam de nutrientes enriquecidos. Comparado 
ao leite fresco, o leite em pó é mais barato e fácil de conservar em longo prazo (no mínimo um 
mês), portanto, mais acessível para um grupo mais amplo de consumidores. Gestantes e lactantes 
configuram outro grupo importante de consumidores. As empresas de fórmulas infantis visam 
esse grupo como uma extensão de suas fórmulas existentes e promovem o leite em pó 
enriquecido com cálcio como suplemento para gestantes.  

Por último está o grupo de idosos, altamente visado nos últimos anos com a classificação de 
produtos de “nutrição do adulto”. Com a desaceleração da taxa de natalidade no país, as empresas 
de fórmulas infantis voltaram-se para o segmento adulto e produzem leite em pó com a 
classificação de “suplemento nutricional”. Os idosos, dada sua dieta rica em vegetais, mas 
deficiente em proteína animal, sofrem com a desnutrição. Portanto, os consumidores muitas 
vezes compram o leite em pó como um suplemento proteico para idosos.  

A população de idosos na China aumentou de 10% em 2016 para 12% em 2019 e deve chegar a 
14% em 2023. Assim, espera-se que a demanda dos consumidores chineses por leite em pó 
voltado para idosos cresça ainda mais. Para aproveitar ao máximo essa demanda, as empresas 

2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Outros produtos lácteos (Leite
condensado e creme de leite) 164,9 172,5 178,4 182,4 178,9 192,1 198,4 205,0

Manteiga 138,3 162,6 180,0 195,6 203,9 220,7 238,4 257,1

Queijo 660,8 771,1 879,3 1.060,5 1.269,6 1.514,0 1.719,7 1.923,5

Leite em pó 2.549,5 2.685,2 2.796,4 2.885,3 2.912,4 3.106,0 3.184,8 3.249,5

Tamanho de mercado - Produtos Lácteos (US$ milhões)

Fonte: Euromonitor 
* Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023. 
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devem atualizar estrategicamente seu produto de uma simples fonte de proteína a um 
“suplemento enriquecido” para atender à demanda de consumidores por saúde preventiva.  

Após o escândalo do leite em 2008, os chineses perderam a confiança na qualidade do leite em pó 
nacional e, embora esteja sendo recuperada aos poucos por meio de regulamentações mais 
rigorosas do governo, muitos consumidores ainda preferem produtos estrangeiros por uma 
questão de segurança. Assim, algumas das principais marcas de leite em pó, em valor de vendas, 
apresentam características estrangeiras, como Nestlé (da Suíça) e Devondale, da Saputo (da 
Austrália). A líder de vendas, Yili, é uma empresa nacional, mas posiciona com sucesso sua marca 
como de alta qualidade e premium, usando suas instalações de processamento de leite na Nova 
Zelândia como alavanca de marketing.  

Em relação ao processamento de leite, algumas marcas estrangeiras possuem instalações locais: 
a Nestlé opera fábricas nas províncias de Heilongjiang e Shandong, e a Fonterra nas províncias de 
Hebei e Shanxi. Outras marcas são processadas na Austrália e enviadas para a China, como a 
Devondale e a Maxigenes. As principais empresas nacionais, como Yili, Feihe International e 
Mengniu, possuem fábricas de processamento no “cinturão de laticínios”, assim denominada a 
região onde o clima é adequado para criação de gado e produção de leite, compreendendo 
Mongólia Interior, Xinjiang, Hebei e Nordeste (incluindo as cidades de Mishan, Daqing, Suihua e 
Zhaodong, na província de Heilongjiang). 

Em relação aos canais de distribuição, 95% das vendas em volume de leite em pó são realizadas 
no varejo, enquanto apenas 5% no mercado de foodservice. Os supermercados são os canais mais 
populares entre os consumidores mais jovens: o leite em pó está entre as principais opções para 
idosos, e os supermercados oferecem uma grande variedade de pacotes de presentes durante o 
Ano Novo Chinês (a maior época festiva na China). Por outro lado, os idosos costumam comprar 
leite em pó em pequenos varejistas independentes devido ao hábito de comprar em mercados 
tradicionais.  

O e-commerce também cresce de forma acelerada para a compra de leite em pó, à medida que 
as marcas abrem lojas oficiais em plataformas líderes, como Tmall.com e JD.com, para atingir 
diretamente os consumidores. Em 2019, a marca australiana de leite em pó Maxigenes fez 
parceria com a famosa influenciadora digital Viya para uma transmissão ao vivo no Tmall.com e 
vendeu 125 mil unidades, um recorde de vendas para uma única transmissão ao vivo. Com o 
objetivo de atender a marcas estrangeiras não instaladas na China, Alibaba Group e JD Group (os 
operadores dos sites Tmall.com e JD.com) fundaram Tmall Global e JD Global, respectivamente, 
plataformas de cross-border e-commerce para que tais marcas possam fornecer seus produtos 
diretamente aos consumidores chineses.  

Cresce a demanda por queijo para lanches para crianças e para a culinária de fusão  

O queijo, a segunda maior categoria de vendas em valor nos canais de varejo entre os produtos 
lácteos pesquisados, representou quase 25% das vendas em 2019, alcançando US$1.061 milhões. 
O produto teve uma taxa de crescimento médio anual de 17% desde 2016, impulsionada 
principalmente por sua popularidade crescente como um lanche nutritivo para crianças. O forte 
crescimento manteve-se em 2020 mesmo com a pandemia da Covid-19, e a categoria deve 
apresentar taxa de crescimento médio anual de 16% até 2023, alcançando US$1.924 milhões.  

Queijos processados como pastas, fatiados e do tipo palito geraram 74% do total de vendas dos 
canais de varejo em 2019, contra 26% dos queijos não processados. O segmento mais popular e 
de sucesso é o de queijos como lanche para crianças em fatias e em palito. O sabor é leve, muitas 
vezes complementado por sabores de frutas como manga, morango e pêssego e enriquecido com 
cálcio e nutrientes em uma embalagem divertida e atrativa. Os públicos que compreendem os 
chamados millennials e geração Z estão abertos para explorar diversos suplementos nutricionais. 
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O consumo de queijo para crianças cresceu de forma significativa e consolidou-se como alimento 
rico em nutrientes.  

O queijo natural não processado também ganha força com a ascensão do estilo de vida urbano 
moderno e com a perda de hábitos alimentares tradicionais. Consumidores da elite ocupados com 
viagens ao exterior e novas experiências são influenciados pela cultura alimentar ocidental e estão 
dispostos a adotar o queijo como um lanche. O cheiro forte e possivelmente desagradável do 
queijo não processado tende a prejudicar seu consumo por um grupo maior de consumidores 
chineses. No entanto, à medida que a conscientização sobre a saúde aumenta, os proprietários 
das marcas posicionam o produto como um lanche natural, em embalagens em formato pequeno 
e individual, com ênfase também no alto teor de proteína. 

Os queijos também são populares entre as minorias étnicas chinesas que vivem nas províncias de 
Yunnan, Xinjiang e Mongólia Interior por sua fácil conservação em longo prazo e alto valor calórico. 
No entanto, essas minorias possuem seus próprios métodos tradicionais de produção de queijo e, 
portanto, é improvável que comprem produtos de marca.  

Entre os queijos para crianças, as marcas Milkana (da Savencia), Milkground (da Shanghai 
Milkground Food Technology) e Bright (do Grupo Bright Food) são populares por seus palitos de 
queijo em embalagens ilustradas com personagens de desenhos animados. As gigantes nacionais 
Mengniu e Yili também entraram no segmento em 2019 para aproveitar a forte demanda.  

Com relação à participação dos canais na distribuição, o mercado de foodservice representa mais 
de 70% do total de vendas, ante os 30% dos canais de varejo. Nesse sentido, as marcas de queijo 
dedicam-se a estabelecer relações de cooperação estáveis e de longo prazo com empresas do 
mercado de foodservice, como Domino’s Pizza, Haidilao Hotpot, Yoshinoya e Family Mart, que 
estão sempre em busca de novas receitas e muitas vezes incluem o queijo em seu cardápio 
tradicional. Isso chama a atenção dos consumidores chineses e os motiva a recriar esses pratos 
em casa. Dessa forma, as empresas como Fonterra exploram ativamente o mercado de 
foodservice para incluir o queijo nos pratos chineses tradicionais, como molho de queijo com 
camarão para ensopados (hotpots), bolinhos recheados com queijo e palitos de massa frita com 
queijo.  

Referente aos canais de varejo, os supermercados lideram as vendas de produtos importados. No 
entanto, o e-commerce vem crescendo desde 2019 por sua variedade de marcas de queijo dos 
tipos convencional ao especializado e pela entrega em domicílio, cada vez mais rápida. Mesmo 
durante o período da Covid-19, o forte crescimento do e-commerce foi mantido, à medida que os 
consumidores adotavam a comida caseira como hobby, assistindo às redes sociais chinesas e às 
plataformas de vídeo como a Bilibili. Vídeos de influenciadores que mostram receitas de bolinhos 
de queijo são muito populares entre a geração Z e acabam por impulsionar as vendas.  

Vendas de manteiga no varejo aumentam devido à tendência de cozinhar em casa, mas 
o foodservice continua impulsionando a maior parte das vendas 

Embora a manteiga represente uma participação pequena nas vendas dos canais de varejo entre 
os produtos lácteos pesquisados, seu consumo cresce cada vez mais, com um aumento de 4% para 
5% entre 2016 a 2019, atingindo US$196 milhões em 2019. Em 2020, as vendas de manteiga nos 
canais de varejo diminuíram devido ao atraso nas importações causado pela Covid-19, mas o 
crescimento de 4% no varejo foi mantido devido à tendência de cozinhar em casa. Desde que 
foram instauradas as restrições relacionadas à pandemia, os confeiteiros começaram a fazer 
vídeos online ensinando receitas famosas como o croissant de chocolate zang zang bao e 
postando-os nas redes sociais e nas plataformas de e-commerce Xiaohongshu (também conhecida 
como RED) e Bilibili. O conteúdo online está motivando os consumidores a cozinhar em casa e 
aumentando as vendas de manteiga no varejo.  
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Muitos preferem comprar manteiga em vez de margarina, pois acreditam que a margarina não é 
saudável por seu teor de gorduras trans. Enquanto alguns mercados de foodservice ainda usam 
margarina por questão de custo, as vendas de margarina nos canais de varejo têm diminuído 
bastante nos últimos anos. O posicionamento de baixo preço das margarinas é menos eficaz para 
atrair consumidores, uma vez que a crescente conscientização dos consumidores sobre a saúde 
desempenha um papel fundamental na decisão de compra. O conteúdo culinário em várias 
plataformas de mídia também estimula os consumidores a prestar atenção à qualidade dos 
alimentos e a substituir a margarina pela manteiga. 

Os consumidores de manteiga tendem a ser mulheres millennials e da geração Z que estão 
familiarizadas com o conteúdo digital e são as principais compradoras de eletrodomésticos. Os 
consumidores em cidades desenvolvidas como Pequim, Xangai e Shenzhen também são mais 
receptivos aos alimentos de estilo ocidental. 

As vendas de manteiga nos canais de varejo são quase todas dominadas por duas empresas 
estrangeiras, Fonterra e Lactalis, que representam quase 80% da participação no mercado com 
suas respectivas marcas Anchor e Président. Quase todas as marcas de manteiga na China são 
importadas: a Fonterra e a Lactalis importam produtos diretamente do exterior e os distribuem 
por meio de representantes nacionais. Até mesmo a líder nacional Shanghai Gaofu Longhui adota 
uma abordagem de Fabricante de Produtos Originais, em parceria com fábricas estrangeiras para 
a produção e importação de manteigas para a China. Apenas a Bright Food Group produz manteiga 
nas suas fábricas em Xangai. Como a manteiga é considerada um produto ocidental, as 
importações são consideradas de alta qualidade, produzidas por métodos bem estabelecidos. 
Além disso, as gigantes locais prestam mais atenção às categorias principais, como leite e iogurte 
prontos para beber, e tendem a alocar menos recursos para a manteiga, levando a um 
reconhecimento limitado das marcas nacionais.  

Com relação à distribuição total do canal, as vendas de manteiga no mercado de foodservice são 
altíssimas, representando 72% do total em volume no ano de 2019, ante os 28% das vendas dos 
canais de varejo. A Fonterra é líder na expansão do mercado de foodservice: a empresa opera seu 
próprio canal de distribuição diretamente para o mercado de foodservice, ignorando os 
representantes de distribuição local para atender à demanda do mercado por meio de um 
fornecimento maior e mais rápido. Essa estratégia ajudou a reduzir o ciclo de compras das 
empresas de foodservice de quase três meses para três dias. A gigante nacional, Yili, conhecida 
pelo leite pronto para beber, também participa com frequência de feiras gastronômicas com seus 
novos produtos, manteiga e creme de leite, demonstrando sua ambição de aproveitar a 
oportunidade. Como os volumes do mercado de foodservice são significativamente maiores do 
que os dos canais de varejo, a Yili lançou o tamanho único, de 454 gramas, sem versões menores, 
destinado aos consumidores finais do varejo.  

Entre os canais de varejo, os supermercados lideram as vendas de produtos importados, seguidos 
pelo e-commerce. As crescentes plataformas omnichannel estão se tornando populares para 
compras de alimentos, pois permitem fazê-lo sem contato físico. Um exemplo dessas plataformas 
é a Freshippo, varejista de supermercado de alimentos frescos, que oferece compras na loja física 
e online ou serviços de entrega de 30 a 120 minutos. Os consumidores podem encontrar uma 
grande variedade de marcas populares de manteiga, como Président, Anchor e Suki, no aplicativo 
Hema.  

A demanda por leite condensado diminui, enquanto aumenta a por creme de leite para 
culinária  

Leite condensado e creme de leite têm a menor participação das vendas nos canais de varejo entre 
os produtos lácteos pesquisados: de 5%, atingindo US$182 milhões em 2019, com taxa de 
crescimento médio anual de 3% desde 2016. O baixo crescimento deve-se à diminuição na 
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demanda por leite condensado, que representa mais de 70% das vendas no varejo de outros 
produtos lácteos, uma vez que os consumidores o consideram adoçado de forma artificial e 
prejudicial à saúde.  

O leite condensado tem registrado evolução lenta nos últimos anos, com taxa de crescimento 
médio anual de 1,3% desde 2016, atingindo US$133 milhões em 2019. Era, antes, muitas vezes 
utilizado para fazer o café tradicional, mas com a expansão das cafeterias especializadas e a 
elevação da renda da população, os consumidores mais jovens preferem desfrutar de café recém-
coado ou leite fresco como opção mais saudável, além de ser condizente com a cultura do café 
que está na moda. Some-se a isso o predomínio de sachês de café solúvel 2 em 1 ou 3 em 1, que 
já incluem leite em pó, e a demanda por leite condensado viu-se prejudicada. O seu consumo é 
maior nas regiões do sul da China, como Xangai, Jiangsu, Zhejiang e Guangzhou, pois a população 
dessas regiões prefere o sabor doce devido ao hábito convencional de utilizar açúcar na culinária. 

As vendas de creme de leite, por outro lado, crescem à taxa média anual de 10% desde 2016. 
Alcançaram US$50 milhões em 2019 e devem apresentar crescimento médio anual de 8% até 
2023, atingindo US$67 milhões, impulsionado pela tendência crescente de cozinhar em casa. Com 
o surgimento de comunidades para compartilhamento de receitas online, como a Xiachufang, os 
consumidores têm muito mais acesso a receitas de culinária e confeitaria do que tinham 
antigamente. Esse conteúdo online ajuda a impulsionar as vendas de creme de leite nos canais de 
varejo. O principal grupo de consumidores de creme de leite são millennials, geração Z e mulheres 
quase adultas, que estão antenadas no mundo digital e muitas vezes expostas ao conteúdo online. 
Dito isso, a culinária é uma atividade ocasional e, portanto, o valor de vendas dos canais de varejo 
de creme de leite ainda é pequeno, apenas metade das vendas de leite condensado e menos de 
30% do total de vendas dos canais de varejo de outros produtos lácteos. 

O mercado de foodservice representa a maior parte do total de vendas de creme de leite: mais de 
94% delas são geradas de restaurantes, cafeterias e padarias, enquanto os canais de varejo 
contribuem com apenas 6%. Devido às restrições de circulação impostas no início de 2020, houve 
grande desaceleração nas vendas de creme de leite no mercado de foodservice. No entanto, no 
período da previsão, esse mercado deve tornar-se mais significativo do que o canal de varejo no 
que diz respeito às vendas de creme de leite, impulsionado pela constante expansão do cenário 
de cafés e sobremesas na China.  

Com relação ao cenário competitivo de canais de varejo, a líder de vendas de leite condensado e 
creme de leite é a Nestlé, que, apesar de ser estrangeira, tem bases de produção na China para 
fabricação desses produtos. A empresa é a maior produtora de leite condensado no país, 
derrotando os principais concorrentes locais como Zhejiang Panda Dairy Products, Guangzhou 
Fengxing Dairy e Guangdong Dongtai Dairy. A Zhejiang Panda Dairy Products, segunda maior líder 
de vendas de leite condensado e produtora de creme de leite, vende seus produtos 
principalmente por meio de distribuidoras e plataformas de e-commerce.  

No mercado de foodservice, o creme de leite é vendido no tamanho mais comum de embalagens 
de 1 litro. Já nos canais de varejo, as marcas Nestlé, Anchor (Fonterra) e Président (Lactalis) são 
disponibilizadas em embalagens menores de 200 ou 250 mililitros para consumidores individuais, 
enquanto o leite condensado geralmente está disponível em latas de 350 e 185 gramas, bem como 
em sachês de 12 a 20 gramas.  
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4.3. CONCORRENTES 

Produtos lácteos – Participação de mercado das cinco principais concorrentes (%) 

 

 Players importantes da categoria de leite em pó, Nestlé e Yili lideram a participação no 
mercado de laticínios em geral, uma vez que o leite em pó corresponde a quase 70% das 
vendas totais desse mercado. Savencia e Fonterra ficam logo atrás com as vendas de queijo 
e manteiga das marcas Milkana e Anchor, respectivamente, bem como com uma pequena 
participação nas vendas de leite em pó e creme de leite. As vendas da Saputo são 
exclusivamente impulsionadas pela marca de leite em pó Devondale.  

 A Nestlé gera vendas em várias categorias de laticínios (leite em pó, leite condensado e 
creme de leite), enquanto a Yili está voltada para leite em pó. Colaboram para o 
desempenho líder de vendas da Nestlé o fornecimento estável de leite não pasteurizado 
da produção local e da fábrica de processamento. Esta opera desde 1990 na cidade de 
Shuangcheng, capital da província de Heilongjiang, no cinturão de laticínios do Nordeste 
da China. A empresa deve permanecer como líder de vendas no período de previsão, uma 
vez que anunciou em 2020 um plano de investimento de US$58 milhões para modernizar 
sua capacidade de produção em Shuangcheng e garantir o fornecimento sustentável de 
leite não pasteurizado.  

 O forte desempenho da Yili é impulsionado pela alta confiança dos consumidores locais na 
marca, que foi conquistada por meio de uma ampla gama de produtos de leite e iogurtes. 
A empresa opera vários locais de produção nos principais cinturões de laticínios no norte 
da China (nas regiões de Xinjiang, Heilongjiang e Mongólia Interior), bem como em outras 
regiões, como Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Pequim, entre outras. A Yili é a única 
empresa na China com seu próprio instituto de pesquisa e patentes de laticínios, o qual 
desenvolve centenas de novos produtos a cada ano, como leite em pó hipoalergênico e 
leite zero lactose.  

 Das cinco principais empresas, a Fonterra tem uma presença de vendas considerável nas 
categorias de queijo, manteiga, leite em pó e creme de leite, com as marcas Anchor e 

Fonte: Euromonitor 
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Anlene. A empresa garantiu o fornecimento local de leite não pasteurizado por meio de 
seus próprios centros agrícolas no norte da China, localizados no condado de Yutian, 
província de Hebei, e no condado de Ying, província de Shanxi. Seu terceiro centro está 
sendo desenvolvido em Shandong, no leste da China, em parceria com a companhia 
americana de produtos farmacêuticos Abbott. O desempenho de vendas da Savencia e da 
Saputo é principalmente impulsionado pela marca de queijos Milkana e pela marca de leite 
em pó Devondale, respectivamente.   

Equipe de suporte local, grandes distribuidoras e produtos de alta qualidade 
determinam o sucesso 

 As empresas líderes possuem fábricas de produção local, filiais ou empresas afiliadas na 
China para garantir um abastecimento sustentável de leite não pasteurizado e ampla 
distribuição em toda a China. Algumas delas também possuem centrais de atendimento ao 
cliente para responder rapidamente às dúvidas dos consumidores no idioma local.  

 
1) Nestlé 

Localização: Pequim, China 

Telefone: +86 (0) 10 8434 7888 

Ano de fundação: 1986 

Vendas anuais (US$): 461,3 milhões (em 2018)  

Setores atendidos: laticínios, alimentos para bebês, sorvetes e sobremesas congeladas 

Principais produtos: leite em pó, leite condensado, creme de leite 

Site: https://www.nestle.com.cn/  

 

2) Yili  

Localização: Hohhot, Mongólia Interior, China 

Telefone: +86 (0) 471 3350 092 

Ano de fundação: 1993 

Vendas anuais (US$): 392,6 milhões (em 2018) 

Setores atendidos: laticínios, alimentos para bebês, sorvetes e sobremesas congeladas 

Principais produtos: leite em pó 

Site: https://www.yili.com/cms/index; https://www.yili.com/en/index 

 

3) Savencia 

Localização: Xangai, China (Sinodia, afiliada de distribuição local da Savencia) 

Telefone: +86 (0) 21 6072 8700 

Ano de fundação: 2015 

Vendas anuais (US$): 209,8 milhões (em 2018) 

Setores atendidos: queijo, creme de leite 

Principais produtos: queijo, creme de leite 

Site: https://www.sinodis.com, http://www.milkana.com.cn/ 

 

4) Fonterra 
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Localização: Xangai, China 

Telefone: +86 (0) 21 6133 5999 

Ano de fundação: 2005 

Vendas anuais (US$): 179,1 milhões (em 2018) 

Setores atendidos: laticínios, alimentos para bebês 

Principais produtos: manteiga, queijo, leite em pó, creme de leite 

Site: https://www.fonterra.com/cn/en.html  

 

5) Saputo 

Localização: Sem escritório local; produto enviado diretamente da Austrália.  

Telefone: +1 514 328 6662 

Ano de fundação: 2012 

Vendas anuais (US$): 119,3 milhões (em 2018) 

Setores atendidos: laticínios  

Principais produtos: leite em pó 

Site: https://www.saputo.com/; https://www.mgcl.com.au/; https://www.devondale.com.cn/ 

A categoria de leite em pó é liderada por uma empresa nacional, enquanto as outras 
categorias são lideradas por produtoras estrangeiras 

Posição Leite em pó Queijo Manteiga Outros 

produtos 

lácteos (leite 

condensado e 

creme de 

leite) 

1 Yili Savencia Fonterra Nestlé 

2 Nestlé Bel Groupe Lactalis Panda Dairy 

3 Saputo Fonterra Gaofu Longhui Fonterra 

4 Feihe Lactalis Bright Food Fengxing Dairy 

5 Mengniu Dairy Kraft Heinz - Dongtai Dairy 

Yili e Nestlé lideram vendas de leite em pó com fornecimento consistente de leite não 
pasteurizado 

A Yili e a Nestlé mantiveram suas vendas de leite em pó de forma consistente desde 2008, 
somando juntas mais de 25% da participação de mercado. Ambas as empresas operam fazendas 
locais para fornecimento estável de leite não pasteurizado. A Yili beneficia-se do alto 
reconhecimento de sua marca entre os consumidores locais e de um forte apoio do governo. Em 
2019, a Nestlé tirou proveito da crescente influência dos canais online, já que sua marca de leite 
em pó Nido foi recomendada pela atriz chinesa Qi Wei em uma rede social popular e na plataforma 
de e-commerce Xiaohongshu. A marca de leite em pó Yiyang da Nestlé também conquistou os 
idosos desde seu lançamento em 2016, com o bordão “leite em pó para reabastecer as mentes 
sêniores”.  

Savencia lidera as vendas de queijos, mas perde participação para marcas mais novas 

A Savencia lidera as vendas de queijo com sua marca Milkana, posicionando-a como um lanche 
nutricional destinado principalmente às crianças. No entanto, outras empresas como Bel Group, 



  
 

 
  

 

 
Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados 34

Kraft Heinz e Shanghai Milkground Food Technology estão tomando sua participação com as 
marcas La Vache Qui Rit, Kraft e Milkground, respectivamente. A marca local Milkground, 
principalmente, está caindo no gosto das crianças, com palitos de queijo, queijos com pedaços de 
frutas e queijos com sabor de bacalhau. A fabricante da Milkground era originalmente fornecedora 
de pequenas padarias e pizzarias do mercado de foodservice, mas lançou o produto para 
consumidores do varejo em 2012. 

Fonterra lidera vendas de manteiga pelo valor de sua marca e preço competitivo 

A Fonterra, fabricante de laticínios da Nova Zelândia, lidera as vendas de manteiga com 57% da 
participação do mercado com sua marca Anchor. A marca é conhecida entre os consumidores por 
sua constante exposição na mídia sobre colaborações com chefs e com o mercado de foodservice, 
criando receitas que levam manteiga e creme de leite para promover esses laticínios nos Estados 
Unidos entre o mercado de foodservice e os consumidores finais de varejo. Com relação ao preço, 
a Anchor da Fonterra é ligeiramente mais barata do que a Président, da sua concorrente Lactalis: 
a embalagem de 200 gramas da Anchor custa US$6, enquanto a da Président custa US$8.  

A Nestlé lidera categoria de outros produtos lácteos enquanto as empresas locais 
competem com preços baixos  

A Nestlé lidera a venda de outros produtos lácteos, com 50% da participação do mercado, por seu 
alto reconhecimento de marca e forte distribuição de leite condensado e creme de leite. As outras 
cinco líderes do segmento de outros produtos lácteos são todas as fabricantes nacionais com foco 
em leite condensado. A Nestlé e a Panda Dairy, segunda maior empresa em vendas, têm forte 
competitividade no reconhecimento da marca, enquanto o restante do setor de leite condensado 
é bastante fragmentado, dividido em participantes locais com uma concorrência de baixo preço.  
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4.4. DISTRIBUIÇÃO E PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

 Produtores internacionais vendem produtos lácteos na China de duas maneiras, 
sobretudo: pela instalação de bases de produção no país, fabricando e distribuindo 
localmente por meio de representantes ou distribuidores (ex.: Nestlé China, Savencia 
Group); e pela exportação de produtos do país de origem para seus escritórios na China ou 
para revendedores de importação e distribuição por meio de uma rede de revendedores e 
distribuidores em todo o país. Os produtores internacionais podem buscar cooperação 
com importadores ou distribuidores chineses, pesquisando informações nos sites do 
Escritório Econômico e Comercial do Consulado-Geral da República Popular da China no 
seu respectivo país. 

 Os maiores produtores locais operam instalações de distribuição construídas por eles 
mesmos. A Nestlé, por exemplo, instalou mais de 40 centros de distribuição na China para 
abastecer revendedores ou distribuidores ou abastecer diretamente as lojas de canais de 
varejo em todo o país.  

 A logística para produtos lácteos é rigorosa com relação aos requisitos de temperatura e 
do sistema de cadeia fria. O setor de logística da cadeia fria na China cresce devido ao 
aumento do consumo e da demanda por commodities como laticínios. As gigantes da 
indústria intensificam esforços para fortalecer a capacidade da cadeia fria enquanto as 
maiores empresas de e-commerce e de logística formam parceria para instalar armazéns 
próprios da cadeia fria e expandir seus serviços de entrega no país. A plataforma chinesa 
de e-commerce Tmall, por exemplo, fez parceria com a Fonterra no setor de logística da 
cadeia fria de leite pasteurizado. A JD.com, outra empresa de e-commerce, também faz 
parceria com a Mengniu para fornecimento de logística da cadeia fria para os sorvetes da 
empresa. 

Fase 1: Produtores para Distribuidores 

Fase 2: Distribuidoras para Varejistas/Mercado de Foodservice 

Margens: 
 8% - 12% 

Fase 3: Consumidores finais 

Varejistas 

Supermercados 

(38%) 

Hipermercados 

(12%) 

E-commerce 

(6%) 

Outros canais 

(44%) 

Foodservice 

Margens: 
 5% - 20% 

Produtores Locais (51%) 

Distribuidores 

Importadores (49%) 
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 Uma vez que os produtos são distribuídos para lojas dos canais de varejo ou para o 
mercado de foodservice, os varejistas geram 55% do total de vendas em volume de 
laticínios, ante os 45% do mercado de foodservice. Entre os varejistas, os supermercados 
são os líderes de vendas em valor graças à sua ampla rede de pontos de venda e sistema 
confiável de refrigeradores e freezer para laticínios.  

 
Principais canais de distribuição  

Supermercados 
Formam o maior canal de vendas no varejo; amplamente disponíveis em 
áreas urbanas e rurais próximo a comunidades residenciais. 

Hipermercados 
Existem várias empresas locais e internacionais na China, as quais no 
entanto estão perdendo vendas para pequenos varejistas modernos, como 
lojas de conveniência. 

E-commerce 
As vendas no e-commerce crescem rapidamente à medida que as 
empresas de laticínios formam parcerias com marketplaces online 
terceirizados para abrir suas lojas oficiais. 

Mercado de foodservice 
Sua participação nas vendas encontra-se em constante expansão, 
impulsionada pelo desenvolvimento dinâmico do cenário gastronômico. 

Supermercados 

 Entre os canais de varejo, os supermercados geram o maior número de vendas de laticínios 
na China, representando 38% do total. É o canal mais popular para cada categoria 
pesquisada – leite em pó, queijo, manteiga e outros produtos lácteos (leite condensado e 
creme de leite), visto que os consumidores o consideram como um destino completo de 
compras com várias opções de laticínios. Os supermercados na China são principalmente 
empresas locais, sendo as líderes Linhua e Yonghui, bem como o supermercado de e-
commerce Freshippo.  

 Eles estão amplamente disponíveis em todo o país, tanto em centros urbanos quanto em 
áreas rurais, com uma extensa rede de pontos de venda e costumam ficar próximos a 
comunidades residenciais, sendo, portanto, um canal conveniente para os consumidores 
fazerem compras. Alguns supermercados têm presença geográfica nacional e outros 
concentram-se em regiões específicas. O Lianhua e o Yonghui, por exemplo, estão 
disponíveis em todo o país, mas o China Resources Suguo concentra-se principalmente nas 
províncias de Jiangsu, Anhui, Shandong, Hubei e Henan, no leste e centro da China; e o G-
Mart apenas na província de Jiangsu. A Freshippo, marca de supermercado omnichannel 
do gigante do e-commerce Alibaba, concentra-se mais em cidades desenvolvidas como 
Xangai, Pequim e Shenzhen, fornecendo serviços de click-and-collect (compra online e 
retirada em loja). 

 Cada supermercado possui seu próprio departamento de compras para laticínios. É 
elaborada uma lista de requisitos para a aquisição de produtos lácteos, a qual então é 
comparada entre vários distribuidores quanto a preço, volume, pagamentos e serviços 
pós-venda. As cadeias de supermercados possuem seus próprios registros de 
distribuidores ou revendedores para cada categoria de produto. Assim, os distribuidores 
ou revendedores incluídos têm melhores chances de entrar no processo de comparação 
final. 

 Alguns supermercados concentram-se principalmente na oferta de produtos importados, 
como por exemplo as franquias de supermercados estrangeiros de alto padrão City Super, 
City Shop e Olé, localizadas em áreas centrais de cidades desenvolvidas, como Xangai e 
Pequim. Os consumidores estrangeiros preferem comprar laticínios nesses supermercados 
devido à maior opção de produtos importados.  
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Hipermercados 

 Os hipermercados representam 12% de todas as vendas de laticínios entre os canais de 
varejo. Na China, eles estão frequentemente localizados em lugares afastados ou são lojas 
âncoras em shoppings centers. Em comparação aos supermercados, os hipermercados 
estão localizados em áreas distantes de comunidades residenciais devido ao seu maior 
tamanho. Existem diversas redes de hipermercados locais e internacionais na China, como 
RT Mart, Walmart, Carrefour, Tesco, Auchan, China Resources Vanguard e Renrenle. A 
maioria desses canais instalou pontos de venda em todo o país. 

 Assim como os supermercados, os hipermercados também possuem seu departamento de 
compras de produtos lácteos. Grandes hipermercados administram sua própria logística, 
fornecendo cadeia fria para distribuidores no transporte de produtos lácteos. 

 A participação nas vendas dos hipermercados diminui ano após ano, devido à competição 
acirrada do setor de e-commerce, em rápido crescimento, bem como de pequenos 
varejistas modernos, como lojas de conveniência, localizadas perto de comunidades 
residenciais.  

Mercado de foodservice 

 O mercado de foodservice representa 45% de todas as vendas em volume de produtos 
lácteos (incluindo vendas dos canais de varejo). As vendas são impulsionadas por creme de 
leite, queijo e manteiga. Para creme de leite, em especial, quase 95% do total de vendas 
em volume são oriundas do mercado de foodservice. No período histórico, o mercado de 
foodservice expandiu sua participação nas vendas entre os varejistas, impulsionado pelo 
desenvolvimento dinâmico do cenário gastronômico. Os restaurantes, principalmente à la 
carte, devem apresentar o maior aumento de valor até 2023: marcas líderes como Pizza 
Hut e Haidilao Hotpot, que já possuem 1.927 e 650 pontos de venda em todo o país, 
respectivamente, devem expandir sua rede ainda mais para aumentar sua presença entre 
os consumidores locais. As redes de cafeterias e casas de chá especializadas também 
devem apresentar uma taxa de crescimento médio anual de 30% de vendas em valor até 
2023: Starbucks, HeyTea, Nayuki, que possuem 4.282, 398 e 236 lojas, respectivamente, 
em todo o país, continuam aumentando seu alcance.  

 As franquias do mercado de foodservice costumam assinar contratos de longo prazo com 
distribuidores para obterem preços mais baixos e qualidade estável. Em restaurantes e 
hotéis, um departamento de compras dedicado administra o processo de aquisição, 
discutindo suas necessidades com o departamento de alimentação ou com os chefs. As 
matérias-primas lácteas para produtos de panificação e chás são fornecidas pela sede das 
redes de confeitarias e casas de chá.  

E-commerce 

 O e-commerce desempenha um papel cada vez mais importante no total de vendas de 
produtos lácteos. Embora atualmente seja responsável por apenas 6% das vendas nos 
canais de varejo, sua participação saltou de 4% em 2016, registrando uma taxa de 
crescimento médio anual de cerca de 20% para todas as categorias de laticínios desde 
aquele ano. No período de previsão, o cross-border e-commerce (ou comércio eletrônico 
internacional) deve crescer de maneira significativa, correspondendo a cerca de 10% a 20% 
de todo o e-commerce na China, com taxa de crescimento médio anual de 40 a 60% desde 
2016.  

 No país, existem basicamente duas formas de venda por e-commerce: 1) desenvolvimento 
de um site próprio de e-commerce ou 2) uso de marketplaces online terceirizados. As 
empresas de laticínios preferem usar marketplaces online terceirizados devido à enorme 
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concentração de consumidores. Os sites oficiais são apenas para fins de marketing e as 
empresas inclusive costumam listar suas páginas em plataformas terceirizadas nesses sites. 
A Mengniu, por exemplo, fornece links para páginas de seus produtos lácteos nos quatro 
maiores marketplaces de e-commerce do país para que as compras possam ser realizadas 
instantaneamente pelos consumidores.  

 As empresas de laticínios podem criar sua própria loja oficial nos marketplaces de e-
commerce ou podem apenas fornecer seus produtos para serem vendidos e gerenciados 
pelo próprio marketplace. As gigantes do e-commerce operam seus próprios centros de 
logística em todo o país e até mesmo no exterior, fornecendo suporte a empresas 
estrangeiras. A JD.com, por exemplo, opera sua rede de logística em todo o país em três 
camadas: centros de abastecimento, centros de distribuição e armazéns, firmando 
parcerias com empresas de logística globais como a DHL para transporte internacional. A 
empresa também lançou o “Programa 211”, um serviço de entrega no mesmo dia para 
pedidos enviados antes das 11h e um serviço de entrega no dia seguinte para pedidos 
enviados antes das 23h.  

O cross-border e-commerce abre infinitas possibilidades para produtores de laticínios 
no exterior 

 Na China, o hábito de compras online é amplamente difundido em todo o país. Mesmo em 
áreas rurais remotas, os consumidores recorrem ao e-commerce para comprar produtos 
que não estão disponíveis em suas regiões. Esse hábito foi reforçado em 2020, devido à 
Covid-19. As empresas de laticínios também estão aproveitando a expansão do e-
commerce por meio de transmissões ao vivo realizadas por influenciadores digitais: a 
empresa coreana de laticínios Maeil e a marca australiana de leite em pó Maxigenes 
firmaram parceria com Li Jiaqi e Viya, duas populares influenciadoras, e registraram altas 
vendas devido a tais transmissões.  

 As duas maiores empresas de e-commerce na China são o Alibaba Group (www.Tmall.com) 
e o JD Group (www.JD.com). Ambas operam nos modelos B2C (empresa para o 
consumidor) e B2B2C (empresa para empresa para o consumidor). Por meio do modelo 
B2B2C, empresas estrangeiras podem negociar via cross-border e-commerce, contanto que 
apresentem licença comercial estrangeira. O Alibaba e o JD Group, por exemplo, operam 
suas plataformas cross-border e-commerce Tmall Global e JD Worldwide, respectivamente, 
nas quais comerciantes estrangeiros podem criar lojas próprias ou registrar-se para vender 
produtos diretamente aos clientes chineses. A Freshippo, primeira marca de 
supermercado omnichannel móvel do Alibaba, também oferece um serviço semelhante 
para comerciantes estrangeiros, exigindo licença comercial e sanitária. De acordo com o 
rastreador online de preços Via da Euromonitor International, o preço médio em 2019 por 
SKU (stock keeping unit6) de leite em pó foi de US$14,4, de queijo foi de US$7,9, de 
manteiga foi de US$6,6, de leite condensado foi de US$2,1 e de creme de leite foi de US$3,7 
nas plataformas das maiores empresas.  

 A Xiaohongshu (também conhecida como RED) é uma plataforma de rede social e e-
commerce que combina conteúdo gerado pelo usuário, avaliações de produtos e compras. 
É altamente popular entre as mulheres da geração Z e fornece principalmente o serviço 
B2C. As vendas na Xiaohongshu são principalmente impulsionadas por avaliações de 
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produtos e recomendações de influenciadores que colaboram com as marcas. A Nestlé 
também administra um “departamento” da marca de fórmulas infantis NAN para 
comunicação de marketing voltada para mães jovens.  

 A Kaola é o marketplace de cross-border e-commerce nº 1 adquirido pelo Alibaba Group 
em 2019 como parte da expansão do serviço cross-border e-commerce do grupo. Fórmulas 
infantis, produtos nutricionais e alimentos embalados estão entre suas principais 
categorias de produtos. A empresa fornece um conjunto completo de serviços de logística 
e armazenamento internacional, pagamento internacional, financiamento da cadeia de 
suprimentos, operações online e promoção de marca, que auxiliam comerciantes 
estrangeiros a transpor barreiras linguísticas, culturais e de transporte. É conhecida por ter 
o maior armazém alfandegário da China e ampla rede de fornecedores de logística 
terceirizados que garantem entregas no menor tempo possível.  

Exemplos de empresas que distribuem produtos lácteos na China 
Empresa Site Telefone  

JD Global (JD Group) https://corporate.jd.com/forPartners +86 (0)10 5954 7000 

Tmall Global (Alibaba) https://about.tmall.com/tmallglobal/opening_a_store +86 (5) 71 8502 2088 

Shanghai Qiao Kitchen 
Trading Company 

http://www.shqiaochu.com/index.html 
 

+86 (0)21 5986 8651 

Pacific Dairy https://pacificdairy.com/en +86 (0)21 6436 6630 

Keying http://www.keying-ec.com/ +86 (0)21 6183 7618 

Angliss http://www.angliss.vip/ +86 (0)21 6071 2300 

Angel https://en.angelyeast.com/, https://www.fornature.com/ +86 (0)71 7637 0393 
Hon Ceres N/A +86 (0)21 6485 6108 

Shanghai Peili Food N/A +86 (0)21 5721 9590 

Shanghai Beipin N/A +86 (1)86 2187 8091 

Eventos do Setor 

 Exposição Internacional de Importações da China (China International Import Expo - CIIE): 
exposição anual sobre importações em nível nacional para vários setores de diversos países 
e empresas. Realizada desde 2018, visa atrair funcionários do governo, comunidades 
empresariais, expositores e compradores profissionais do mundo inteiro para explorar o 
mercado chinês. O evento deve ocorrer em Xangai entre os dias 5 a 10 de novembro de 
2020 e até 30 de junho 2.076 empresas de 111 países haviam confirmado participação, 
dentre as quais 719 participarão do setor de exposição de alimentos e produtos agrícolas, 
que incluiu muitas empresas de laticínios. 

 Fórum Global de Laticínios nos Setores de Alimentos e Hospitalidade da China (Food & 
Hospitality China - FHC): feira internacional exclusivamente para as principais empresas de 
importações e estrangeiras, fabricantes de marcas internacionais na China ou 
representantes de marcas estrangeiras, integrando o conceito de alta qualidade às 
necessidades de saúde dos consumidores. O evento é realizado anualmente em Xangai e 
atraiu 3.500 empresas de 48 países e regiões em 2019, com mais de 100 mil potenciais 
compradores. A edição de 2020 deve ocorrer em Xangai entre os dias 10 a 12 de novembro. 

 DFE China (Exposição Internacional de Produtos Lácteos, Sorvetes e Equipamentos de 
Tecnologia de Processamento de Xangai): exposição internacional realizada anualmente 
em Xangai para empresas nacionais e internacionais de laticínios, fornecendo uma 
plataforma para exibição de produtos lácteos e tecnologia. Durante a exposição, haverá a 
Cúpula Mundial do Leite (International Dairy Summit), que foca vários aspectos que 
preocupam as empresas internacionais, como a situação dos laticínios da China, políticas 
leis e regulamentos de alimentos importados. A DFE atraiu centenas de expositores, 
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fábricas e fornecedores de laticínios de 40 países, além de muitos compradores 
profissionais da indústria de laticínios. O evento ocorreu em Xangai entre os dias 20 a 22 
de outubro de 2020. 

 Conferência Internacional da Indústria de Laticínios da China (China International Dairy 
Industry Conference - CIDIC): conferência internacional para a participação de autoridades 
chinesas, fabricantes de laticínios nacionais e internacionais, empresas de comércio, 
empresas de tecnologia e equipamentos, grandes redes de supermercados e empresas 
reconhecidas de e-commerce. O evento fornece uma plataforma para compartilhamento 
de tecnologia e conhecimento e é realizado anualmente em Pequim. Ainda não há data 
programada para a próxima edição. 

 Exposição Internacional de Laticínios (International Dairy Expo): exposição internacional 
para empresas de laticínios locais e estrangeiras; frequentemente realizada na província 
de Heilongjiang, uma das maiores bases de produção de laticínios da China. O evento 
normalmente abrange setores de exposição de processamento e consumo de laticínios, 
marcas de produtos lácteos, equipamentos técnicos, entre outros. O último evento foi 
realizado entre os dias 25 a 27 de abril de 2019 e ainda não há data programada para a 
próxima edição. 

Tarifas, Impostos sobre Valor Agregado (IVA) e Preços 

 A tarifa chinesa sobre produtos importados do Brasil varia de 6% a 20%. O Brasil não 
exportou a maioria dos 20 códigos SH presentes no escopo deste relatório em 2019. 

 Todos os produtos importados, incluindo laticínios, estão sujeitos ao imposto sobre valor 
agregado (IVA), que caiu de 10% para 9% na China em abril de 2019. 

Preços e impostos de importação por código SH: 

Código 
SH 

Preço médio do 
produto 
brasileiro 
(US$/t) 

Preço médio do 
produto geral 
(US$/t) 

Imposto 
sobre 
importações 
para o 
Brasil 

Imposto sobre 
importações 
para o 
principal 
exportador 

0401 Não aplicável7 1.237 15% Nova Zelândia (0%) 

040210 Não disponível4 2.536 10% Nova Zelândia (0%) 

040221 Não disponível4 3.277 10% Nova Zelândia (0%) 

040229 Não disponível4 10.700 10% Austrália (5%) 

040291 Não disponível4 1.768 10% Países Baixos (10%) 

040299 Não disponível4 1.468 10% Austrália (5%) 

0403 Não disponível4 1.744 10% a 25% Alemanha (10 a 20%) 

0404 Não disponível4 1.340 6% a 20% 
Estados Unidos (6% a 
20%) 

0405 Não disponível4 5.452 10% Nova Zelândia (0%) 

040610 Não disponível4 3.967 12% Nova Zelândia (0%) 

040620 Não disponível4 4.658 12% Nova Zelândia (0%) 

040630 Não disponível4 5.510 12% Nova Zelândia (0%) 

040640 Não disponível4 8.409 15% Dinamarca (15%) 

 

 

 
7 A definição “não aplicável” indica que o Brasil não exportou qualquer produto do código SH relevante em 2019.  
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040690 Não disponível4 4.712 12% Nova Zelândia (0%) 

180690 3.500 7.904 8% Itália (8%) 

190110 Não disponível4 14.958 15% Países Baixos (15%) 

190190 Não disponível4 6.172 10% Nova Zelândia (0%) 

210390 8.667 2.608 12% Coreia do Sul (10,4%) 

210690 62.698 10.501 12% Estados Unidos (12%) 

350220 Não disponível4 9.918 10% Estados Unidos (10%) 

 

4.5. OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Promover o leite em pó como suplemento enriquecido para saúde  

Oportunidades e Desafios 

Oportunidades Alta demanda de leite em pó enriquecido: os exportadores brasileiros devem posicionar 
estrategicamente seu leite em pó como suplemento enriquecido para saúde preventiva. 

Baixa barreira de entrada do mercado: o mercado fragmentado, sem player dominante, 
pode dar espaço para a entrada de novas empresas. 

Alta confiança nas importações: os exportadores brasileiros devem aproveitar a confiança 
dos consumidores chineses nas importações de leite em pó para garantir qualidade e 
segurança. 

Desafios Desenvolvimento da produção local: o forte impulso do governo para estimular a compra 
de produtos lácteos locais apresenta ameaça de concorrência para as importações. 

Pouco conhecimento sobre o leite em pó brasileiro: os produtos lácteos da Austrália e da 
Nova Zelândia estabeleceram forte reputação e popularidade entre os importados. 

Medidas estritas de segurança local: o governo chinês exerce fiscalização rigorosa sobre as 
importações brasileiras devido à preocupação da Covid-19, chegando a suspender 
mercadorias. 

A presença de leite em pó é alta entre todos os segmentos de consumo, representando quase 70% 
do total de vendas em valor de produtos lácteos. À medida que a conscientização dos 
consumidores aumenta com relação à saúde, as marcas existentes de leite em pó promovem 
ativamente seus produtos como “suplemento nutricional enriquecido” para “saúde preventiva”. 
Players locais como a Yili e estrangeiros da Austrália e da Nova Zelândia se destacam em 
posicionamento da marca, visando adolescentes, gestantes ou lactantes e, principalmente, idosos. 
Os novos concorrentes do mercado devem observar esta tendência de “leite em pó enriquecido” 
para não ficar para trás da atual concorrência de mercado.  

Com relação à concorrência, o mercado está fragmentado, sem players responsáveis por uma 
parte dominante nas vendas. As marcas nacionais e estrangeiras entram constantemente no 
mercado de leite em pó para aproveitar o alto volume de consumo dos consumidores chineses. 
Esse cenário competitivo dinâmico tende a motivar os consumidores a explorar várias opções de 
marcas. Os novos concorrentes do mercado devem explorar a busca dos consumidores por 
“novidades”, diferenciando suas atividades de marketing das marcas existentes.  

Alguns players locais estão se saindo bem no mercado de leite em pó, ficando lado a lado com as 
marcas importadas. Yili, Mengniu e Feihe ganharam boa reputação entre os consumidores 
chineses ao reformar o processo de produção e as medidas de segurança desde o escândalo do 
leite contaminado com melamina em 2008. O preço médio de seus produtos gira em torno de 
US$15,7 o quilo. 
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A marca brasileira de laticínios Itambé foi introduzida no mercado de leite em pó da China em 
2017 pela Brazil Center, uma representante comercial com foco em produtos brasileiros. Os 
produtos receberam avaliações positivas dos consumidores no marketplace de e-commerce por 
serem saborosos. Portanto, o leite em pó brasileiro provou ter seu diferencial competitivo em 
questão de qualidade e sabor, mas ainda existem desafios para se destacarem no mercado chinês 
devido à forte concorrência, em meio à grande quantidade de marcas estrangeiras de leite em pó. 

Para exportar leite em pó para a China, as empresas brasileiras devem atestar a qualidade do seu 
produto e promover a segurança no processo de fabricação em relação aos concorrentes. Em meio 
à Covid-19, a alfândega da China está aplicando medidas rigorosas sobre as importações 
brasileiras, solicitando informações sobre os exportadores de produtos agrícolas e comerciais após 
a divulgação de notícias de casos de Covid-19 encontrados entre funcionários de frigoríficos. As 
importações de carne de três fábricas brasileiras foram temporariamente proibidas a partir de 
julho de 2020. Além disso, desde o escândalo da melamina no leite em 2008, a China tem sido 
especificamente rigorosa quanto à segurança do leite em pó e aos padrões elevados de supervisão 
e dos regulamentos. 

Embora os consumidores chineses tenham preferência por produtos estrangeiros, isso não 
significa que comprarão qualquer produto que venha do exterior, especialmente pela melhoria na 
qualidade do leite em pó local. Assim, seria útil empregar o marketing de conscientização da marca 
com relação à segurança, qualidade e excelente benefício nutricional por meio de redes sociais 
como a Xiaohongshu e a Sina Weibo, já que os chineses estão sempre conectados no celular e as 
redes sociais desempenham um papel fundamental em seu cotidiano.  

Escolher parceiros de distribuição confiáveis também é fundamental. Em comparação com 
varejistas físicos como supermercados e hipermercados, as plataformas de e-commerce são um 
canal de baixo risco e baixo custo para novos concorrentes do mercado. O Alibaba (com a 
Tmall.com) e o JD Group (com a JD.com), dois gigantes do e-commerce na China, fornecem 
equipes de profissionais e de logística no mundo inteiro, auxiliando as empresas estrangeiras a 
transpor barreiras linguísticas, culturais, empresariais e de transporte. O envolvimento com esses 
dois gigantes do e-commerce ajudará os exportadores brasileiros a entender melhor o cenário 
atual na China. 

Priorização do queijo para crianças para aproveitar a tendência de lanches nutritivos  

Oportunidades e Desafios 

Oportunidades Queijo para crianças como lanche nutritivo: os exportadores brasileiros devem priorizar os 
palitos de queijo para crianças para aproveitar de sua alta popularidade. 

Volume de produção local insuficiente: a escassez de leite não pasteurizado e de tecnologia 
para fabricação de queijo resulta em carência do abastecimento local, a qual os 
exportadores podem atender. 

Queijo natural como substituto premium do leite em pó: o alto teor de proteína no queijo 
natural não processado pode atrair os consumidores idosos com alto poder aquisitivo que 
costumam consumir leite em pó. 

Desafios Baixo consumo de queijo per capita: o consumo difere por região devido aos hábitos 
alimentares variados e preços acessíveis, o que pode prejudicar o sucesso dos exportadores 
em todo o país. 

Odor e sabor diferentes das marcas chinesas locais: a adaptação é necessária para atender 
ao gosto dos consumidores locais. 

Crescente concorrência entre os players locais: players locais como Milkground ameaçam 
marcas estrangeiras com sabor atrativo para os consumidores locais, como queijo frutado e 
achocolatado. 
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A demanda por queijo cresce rapidamente – o consumo vem se expandindo de forma consistente 
ano após ano, e o crescimento de dois dígitos deve se manter-se até 2023. Por ser a segunda maior 
categoria de vendas em valor nos canais de varejo entre os produtos lácteos, o consumo já é 
considerável e os exportadores devem aproveitá-lo, priorizando o queijo para crianças, que é uma 
tendência nacional e cresce rapidamente como lanche nutricional. Além disso, os queijos em fatias 
e palitos também são os preferidos de jovens com vida profissional agitada, como alternativa leve 
para refeições caseiras.  

O mercado de queijo é dominado por marcas estrangeiras da França, da Nova Zelândia e dos 
Estados Unidos, devido ao rápido aumento do volume de importações para atender à crescente 
demanda dos consumidores. A marca brasileira de queijo Tirolez também foi introduzida na China 
pela representante local Brazil Center. Vários produtos da marca foram disponibilizados, incluindo 
cream cheese light para atingir o público adulto que se interessa por dietas saudáveis. Com o 
aumento do consumo de queijo como um lanche quente, o pão de queijo brasileiro também 
tornou-se tendência desde que chegou nas cafeterias locais, que foram atendidas pela fabricante 
brasileira de pão de queijo Forno de Minas em 2019. A empresa adaptou o pão para ser menos 
salgado de modo a atender à preferência dos consumidores locais.  

Os exportadores brasileiros devem considerar a adaptação de seus produtos para atender às 
preferências locais, como queijo com baixo teor de sódio para adultos ou com sabor de fruta para 
crianças. Considerando que as marcas nacionais de queijo devem tornar-se competitivas com 
odores e sabores adequados ao público local, a adaptação do sabor é necessária para que os 
produtores estrangeiros possam atrair rapidamente os clientes chineses.  

Como uma oportunidade a longo prazo, os exportadores brasileiros também devem dar atenção 
ao queijo natural não processado (por exemplo, cheddar, camembert, parmesão, blue cheese), 
que está ganhando força entre os consumidores da elite e ocupados. Ele também é considerado 
mais saudável do que o queijo processado, pois é menos industrializado e não contém aditivos 
artificiais. À medida que a conscientização dos consumidores aumenta com relação à saúde, os 
exportadores devem posicionar o queijo não processado como lanche “natural”. Destacando o 
alto teor de proteína no queijo, as marcas serão capazes de atrair os consumidores idosos com 
maior poder aquisitivo que costumam consumir leite em pó.  

Os distribuidores locais geralmente compartilham os canais de distribuição de produtos com 
queijo e iogurtes devido aos requisitos de logística semelhantes. Os produtos com queijo também 
possuem data de validade mais longa do que os iogurtes, variando de seis a 12 meses. Isso significa 
que os distribuidores não precisam abrir novos canais de distribuição para o queijo e podem 
economizar seu custo logístico, bem como gerar retornos elevados. Portanto, os distribuidores 
que já administram negócios na categoria de iogurte ou possuem capacidade logística de cadeia 
fria geralmente já estão preparados para distribuírem também os queijos.  

Parceria com o mercado de foodservice para impulsionar o consumo de manteiga entre 
players de alimentos e bebidas e consumidores do varejo  

Oportunidades e Desafios 

Oportunidades Potencial no mercado de foodservice: os exportadores devem priorizar o mercado de 
foodservice para aproveitar sua rápida expansão dentro e fora da China. 

Cozinhar em casa torna-se novo hobby dos consumidores: o consumo doméstico de 
manteiga cresce graças à tendência das celebridades de cozinhar em casa e postar na 
internet. 

Colaboração com o mercado de foodservice para desenvolver receitas famosas: o 
desenvolvimento de novas receitas e produtos com o mercado de foodservice aumentará o 
uso de manteiga entre players de alimentos e bebidas e consumidores. 
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Desafios Mercado altamente consolidado: Fonterra e Lactalis detêm mais de 70% do mercado, 
restringindo o acesso de novos concorrentes. 

Pouco conhecimento sobre a manteiga brasileira: os produtores devem planejar 
estratégias em longo prazo para criar o reconhecimento da marca e vencer a concorrência 
contra os players dominantes. 

 Potenciais ameaças de pandemia para foodservice: com a preocupação de que possam 
surgir novos tipos de pandemia, os exportadores devem planejar estratégias diversificadas 
de canal. 

O mercado de foodservice representa 70% do total de vendas em volume de manteiga na China, 
proporção que deve aumentar para quase 80% até 2023, impulsionada pelo desenvolvimento 
dinâmico do mercado de foodservice e pelo surgimento de franquias ocidentais de alimentos e 
bebidas.  

Assim, os exportadores de manteiga devem priorizar o canal de foodservice para aproveitar o 
crescimento, firmando parcerias com redes estrangeiras em rápida expansão, como Pizza Hut e 
Papa Johns, bem como com as redes internacionais de padarias 85°C, Paris Baguette e Chez Choux. 
As redes locais de casas de chá populares por seus pãezinhos macios, como a LeLeCha e a Nayuki, 
também possuem grande potencial de vendas. Em janeiro de 2020, a Nayuki revelou seu plano de 
expansão para o Japão. Como as franquias chinesas estão cada vez mais atentas à expansão para 
o exterior, a parceria consolidada com essas franquias abrirá oportunidades para que produtoras 
brasileiras possam exportar para outros países além da China.  

A manteiga também mantém potencial de crescimento entre os consumidores finais dos canais 
de varejo. Conforme os vídeos caseiros de culinária ganham força nas redes sociais especialmente 
desde o início da pandemia da Covid-19, os consumidores estão se arriscando em receitas do 
momento como o zang zang bao, um croissant com cobertura de chocolate e chocolate em pó. 
Enquanto a manteiga representa apenas 5% do total de vendas em valor de laticínios, a 
urbanização está levando os consumidores a adotar a tendência da culinária ocidental. Assim, os 
produtores brasileiros devem exportar manteiga para a China antes que a concorrência no 
mercado se intensifique.  

A colaboração com o mercado de foodservice para desenvolver receitas famosas também ajudaria 
os produtores brasileiros de manteiga a prosperar. De fato, o popular croissant zang zang bao foi 
introduzido pela primeira vez pela rede LeLeCha e imediatamente copiado por várias outras casas 
de chá. A parceria com o mercado de foodservice para desenvolver uma receita do momento 
levará a um alto consumo de manteiga, bem como à expansão das vendas do produto nos canais 
de varejo, uma vez que os consumidores estão recriando esse produto em casa. O croissant 
tornou-se a sensação do momento não só na China, mas também na Malásia, onde 20% da 
população é chinesa.  

Conquistar uma participação significativa no mercado, em curto prazo, não será fácil para os novos 
concorrentes, pois o mercado está altamente consolidado pelas duas mega players Fonterra e 
Lactalis. Suas respectivas marcas, Anchor e Président, são consagradas entre os consumidores 
chineses e dominam, juntas, quase 80% do mercado de canais de varejo. A Fonterra também 
domina o setor de fornecimento para o mercado de foodservice. Dessa forma, os exportadores 
brasileiros devem planejar as estratégias de participação em longo prazo. A construção da marca 
é fundamental, pois os chineses não estão familiarizados com a manteiga brasileira. Sua atração 
pela Anchor e pela Président deve-se ao fato de estas serem marcas consagradas e consideradas 
de boa qualidade. Portanto, consolidar o reconhecimento da marca e a confiança na sua qualidade 
é fundamental para ganhar a preferência dos consumidores chineses.   
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5. LEIS E REGULAMENTAÇÕES 
5.1. AUTORIDADES RELEVANTES 

A Administração Estatal para Regulação de Mercado (State Administration for Market Regulation 
- SAMR), a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China (General 
Administration of Customs of the People’s Republic of China - GACC) e o Ministério do Comércio 
da República Popular da China (Ministry of Commerce People’s Republic of China - MOFCOM) são 
as autoridades relevantes referentes à indústria de laticínios na China. Cada uma possui uma 
função diferente na definição de normas e regulamentos, e no monitoramento das indústrias. 

Administração Estatal para Regulação de Mercado (State Administration for Market 
Regulation - SAMR) 

 A SAMR é a autoridade governamental da China responsável por regulamentar a 
concorrência no mercado, os monopólios, a propriedade intelectual, a segurança de 
medicamentos e alimentos, entre outros aspectos. 

 Sob sua autoridade estão agrupadas as regulamentações do mercado que anteriormente 
eram compartilhadas por três entidades distintas: Administração Geral de Supervisão de 
Qualidade, Inspeção e Quarentena da República Popular da China (General Administration 
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ), Administração de Alimentos e 
Medicamentos da China (China Food and Drug Administration - CFDA) e Administração 
Estatal da Indústria e Comércio (State Administration of Industry and Commerce - SAIC). 

 A SAMR segue as políticas e medidas já definidas pela antiga AQSIQ, e estabelece unidades 
de gestão de segurança alimentar e produção de alimentos, para supervisionar as 
principais questões alimentares, inspeções de amostragem, entre outros quesitos, na 
indústria de laticínios. As fabricantes estrangeiras que exportam laticínios para a China 
devem registrar-se na SAMR para obter um número de registro exclusivo. A SAMR também 
é responsável pelo recolhimento coletivo de produtos defeituosos, e emite requisitos 
especiais para importações de fórmulas infantis acerca de prazo de validade e embalagem. 
O produto não é aceito se o prazo da data de inspeção até a data de validade for inferior a 
três meses. Por questão de segurança, a China proíbe estritamente a reembalagem de 
fórmulas infantis importadas. 

 Informações de contato: +86-10-88650000 

Administração Geral de Aduanas da República Popular da China (General 
Administration of Customs of the People’s Republic of China - GACC)  

 A GACC é a agência aduaneira do governo chinês responsável pela segurança, inspeção e 
quarentena para importação e exportação de laticínios, bem como pela avaliação 
alfandegária e cobrança de impostos, além de compilação de estatísticas comerciais. 

 Ela implementa políticas de gestão para inspeção, quarentena e supervisão de produtos 
lácteos. Em caso de incidente de segurança alimentar que possa afetar as importações para 
a China, ou em caso de problemas graves de segurança alimentar encontrados nos 
alimentos importados, a GACC comunica ou envia medidas de controle no prazo 
estabelecido em seus regulamentos. 

 A agência também emite anúncios públicos sobre requisitos de inspeção e quarentena 
para importações de laticínios, como as categorias de importações, requisitos de 
quarentena, requisitos de embalagem/rotulagem, entre outros. Os requisitos para 
embalagem ou rotulagem, em especial, indicam que os produtos lácteos devem ser 
embalados em materiais que atendam às normas chinesas relevantes, conforme abaixo:  
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o A embalagem externa do lote importado deve ser identificada nos idiomas chinês 
e inglês, e conter especificações, país de origem (incluindo o estado, província ou 
cidade), destino de exportação, nome do produto, peso, nome do fabricante, 
número de registro, número de lote, requisito de armazenamento, data de 
fabricação e data de validade. 

o A embalagem interna do produto de prateleira deve cumprir com as 
regulamentações chinesas relevantes: o rótulo deve indicar país de origem, nome 
do produto, número de registro, nome do fabricante, endereço e informações de 
contato, data de fabricação, data de validade e número de lote. 

 A GACC também é responsável por revisar, aprovar e renovar o registro de produtoras 
estrangeiras. Ela estabelece um sistema de crédito para produtores e exportadores de 
laticínios importados, e proíbe aqueles que fornecem produtos lácteos não qualificados. 
Em casos graves, são impostas multas ou cancelamento da licença. 

 Em julho de 2020, por exemplo, a GACC suspendeu temporariamente as importações de 
dois frigoríficos de suínos pertencentes às empresas JBS e BRF. O motivo da suspensão não 
foi revelado, mas, após o ocorrido, seis frigoríficos brasileiros de bovinos foram proibidos 
de exportar para a China, em meio a preocupações crescentes com os casos da Covid-19 
entre os funcionários dos abatedouros no Brasil. 

 Informações de contato: +86-10-65194114 

Ministério do Comércio da República Popular da China (Ministry of Commerce People’s 
Republic of China - MOFCOM)  

 O MOFCOM é uma agência executiva do Conselho Estatal da China, responsável pela 
formulação da política de comércio exterior, regulamentação de exportação e importação, 
investimentos estrangeiros diretos, defesa do consumidor, concorrência de mercado e 
negociação de acordos comerciais bilaterais e multilaterais da China continental, e por sua 
administração de comércio exterior, de acordo com a Legislação de Comércio Exterior. 

 O MOFCOM rege o relatório de importação e a divulgação de informações de produtos 
agrícolas básicos (leite fresco, leite em pó e soro do leite estão incluídos desde julho de 
2009). É responsável também pela administração da “licença automática de importação”, 
em colaboração com a GACC, que se refere à licença de importação para produtos que 
exigem gestão automática de importação, emitida legalmente pelo órgão emissor 
autorizado pelo Ministério do Comércio. No sistema de licenciamento automático de 
importação, não há limite para o número de licenças de importação a ser emitido para o 
importador, ou seja, o importador poderá importar todos os produtos listados na licença, 
contanto que a licença aplique-se ao produto em questão. Leite e leite em pó estão 
incluídos no Catálogo de Produtos de 2019 para Gestão de Licenças Automáticas de 
Importação. 

 Informações de contato: +86-10-53771360 / 1361 

 

5.2. REQUISITOS DE QUALIDADE, LEGAIS E TÉCNICOS 

 Leis, regulamentações e normas para importações de laticínios na China são 
principalmente estabelecidos de acordo com a Lei de Segurança Alimentar da República 
Popular da China, a Lei de Inspeção de Mercadorias de Importação e Exportação da 
República Popular da China, a Lei da República Popular da China sobre a Quarentena de 
Entrada e Saída de Animais e Plantas, as Regras Especiais do Conselho Estatal para o 



  
 

 
  

 

 
Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados 47

Fortalecimento da Supervisão e Administração da Segurança de Alimentos e Outros 
Produtos, o Regulamento sobre a Supervisão e Administração da Qualidade e Segurança 
dos Produtos Lácteos, entre outros. 

 Com base nas leis e nas regulamentações acima mencionadas, a antiga AQSIQ (agora 
consolidada como SAMR) elaborou uma série de normas de segurança alimentar 
relacionadas a produtos lácteos, inspeção e supervisão de quarentena e medidas de gestão 
para importações e exportações desses produtos, com o objetivo de fortalecer a 
supervisão e a administração das importações e exportações de laticínios. 

Requisitos de Qualidade e Técnicos 

 Os produtos lácteos na China precisam atender às normas nacionais de segurança 
alimentar emitidas pela Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China 
(National Health Commission of the People’s Republic of China - NHC). No total, 66 normas 
abrangem produtos, produção e normas de teste. Seguem abaixo os principais aspectos: 

o Existem 15 normas sobre produtos (11 produtos gerais; quatro fórmulas infantis), 
49 normas sobre métodos de inspeção (39 métodos físicos e químicos; dez 
métodos microbiológicos) e duas normas de especificações de produção. 

 Os 11 produtos gerais são: leite não pasteurizado; leite pasteurizado; leite 
esterilizado; leite modificado; leite fermentado; leite condensado; leite em pó; 
soro do leite em pó e proteína do soro de leite em pó (whey protein); creme de 
leite, manteiga e creme anidro; queijo; e queijo processado.  

 Os quatro produtos para crianças são: fórmula infantil; fórmula para bebês e 
crianças pequenas; alimentos complementares à base de cereais para bebês e 
crianças pequenas; e alimentos complementares enlatados para bebês e crianças 
pequenas. 

 Cada norma do produto possui definições específicas, referências e requisitos 
técnicos sobre questões sensoriais, índice físico-químico, limites de 
contaminantes, requisitos de ingredientes, limites de micotoxinas, limites de 
microrganismos, aditivos alimentares e suplementos nutricionais, limites de 
resíduos de pesticidas e resíduos de medicamentos veterinários. 

o Os limites de micotoxinas e de contaminantes em produtos lácteos devem 
atender aos requisitos das normas nacionais GB 2761 e GB 2762. 

o O limite de aflatoxina B1 em pó, em alimentos para bebês e crianças pequenas, é 
de 0,5μg/kg; o de aflatoxina M1, em laticínios e produtos lácteos, é de 0,5μg/kg. 

o O limite de chumbo no leite e em produtos lácteos (exceto leite não pasteurizado, 
leite pasteurizado, leite esterilizado, leite fermentado, leite modificado, leite em 
pó e soro de leite em pó não dessalinizado) é de 0,3 mg/kg. 

o O índice limite de chumbo em leite não pasteurizado, leite pasteurizado, leite 
esterilizado, leite fermentado e leite modificado é de 0,05mg/kg e 0,5mg/kg para 
leite em pó e soro de leite em pó não dessalinizado. 

o O índice limite de mercúrio, arsênio e cromo em leite não pasteurizado, leite 
pasteurizado, leite esterilizado, leite modificado e leite fermentado é de 
0,01mg/kg, 0,1mg/kg e 0,3mg/kg, respectivamente. O limite de arsênio e cromo 
no leite em pó é de 0,5mg/kg e 2mg/kg. 

o O nitrito não deve exceder 0,4mg/kg e 2mg/kg no leite não pasteurizado e no leite 
em pó, respectivamente. 
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o A quantidade de resíduos de pesticidas deve cumprir com a norma GB 2763 e com 
outros regulamentos e anúncios nacionais relevantes. 

o Os rótulos nos produtos pré-embalados individuais devem atender à norma Geral 
para a Rotulagem de Alimentos Pré-embalados (GB 7718) e devem observar as 
categorias descritas na norma. 

 Os rótulos dos alimentos pré-embalados devem ser nítidos, com alta visibilidade e 
resistentes para que os consumidores possam identificar e ler o conteúdo com facilidade 
no momento da compra. 

 Todo o conteúdo do rótulo do alimento pré-embalado deve ser de fácil entendimento, 
preciso e com base científica. Não é permitido utilizar texto falso, enganoso ou que viole o 
conhecimento científico de nutrição, ou utilizar tamanho de fonte ou de cor diferente para 
enganar os consumidores. 

 Quando a área máxima da superfície da embalagem, ou do frasco, for maior que 20 
centímetros quadrados, a altura das palavras, símbolos e números no conteúdo do rótulo 
obrigatório não deve ser inferior a 1,8 milímetro. 

 Se todo, ou parte, do conteúdo da rotulagem obrigatória na embalagem, ou no frasco 
interno, puder ser claramente identificado através da embalagem externa, o conteúdo 
correspondente não pode ser repetido na embalagem externa. 

 Se houver outra embalagem externa (ou maior) do lado de fora da embalagem interna (ou 
do frasco) que é entregue diretamente ao consumidor, o conteúdo da rotulagem 
obrigatória pode ser identificado apenas na embalagem externa (ou na embalagem 
grande). 

 O conteúdo da rotulagem obrigatória inclui: nome do alimento, lista de ingredientes, 
declaração quantitativa de ingredientes, conteúdo líquido e conteúdo drenado (sólido), 
nome e endereço do fabricante ou distribuidor, data de fabricação e instruções de 
armazenamento, número padrão do produto, grau de qualidade e outras condições 
especiais. 

 Números de lote, método alimentar, valor calórico e nutrientes não são obrigatórios, e 
podem ser rotulados quando necessário. 

Aspectos aos quais os exportadores brasileiros devem estar atentos  

 As medidas e os procedimentos para produtos lácteos importados na China estão descritos 
em Medidas de Supervisão e Administração da Inspeção e Quarentena de Produtos 
Lácteos Importados e Exportados, anteriormente emitidas pela AQSIQ.  

 O país de origem deve assinar um protocolo antes do envio dos produtos lácteos pelos 
exportadores estrangeiros para a China. 

 De acordo com o Artigo 6 da Medida, todas as empresas estrangeiras de produção de 
alimentos, que exportam produtos lácteos para a China, devem ser registradas nos 
Sistemas de Registro de Importadoras e Exportadores de Alimentos e Cosméticos, ou na 
plataforma alfandegária GACC, para o desembaraço aduaneiro. 

 Antes de enviar os produtos, os exportadores devem apresentar informações devidamente 
documentadas sobre qualidade, quarentena, origem e controle de importação, 
juntamente com o romaneio detalhado e a descrição do material da embalagem, entre 
outros documentos, que são analisados somente após a chegada da remessa no país. 
Portanto, os exportadores devem garantir que todos os documentos estejam completos e 
autenticados para evitar atrasos e custos de armazenamento. 
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 Os exportadores brasileiros devem elaborar os seguintes documentos para importar 
produtos lácteos para a China: 

o Certificado sanitário emitido por autoridades governamentais competentes de países ou 
regiões exportadoras; 

o Registro de produtos agrícolas básicos (para leite fresco, leite em pó e soro do leite); 

o Licença de distribuição de alimentos; 

o Registro do importador; 

o Para produtos lácteos importados pela primeira vez, o relatório de teste referente aos 
itens listados nas normas nacionais correspondentes sobre segurança alimentar; 

o Para produtos lácteos pré-embalados, uma amostra do rótulo original, a versão chinesa 
do rótulo original, uma amostra do rótulo chinês e outros materiais; 

o Licença de Quarentena de Animais e Plantas para produtos lácteos sujeitos a exame de 
quarentena e aprovação. 

 Como os produtos lácteos estão incluídos no Catálogo de Produtos de 2019 para Gestão 
de Licenças Automáticas de Importação, as importadoras devem solicitar uma Licença 
Automática de Importação emitida pelo Ministério do Comércio da República Popular da 
China (MOFCOM). 

 Os procedimentos de inspeção alfandegária e quarentena são os seguintes: 

o Requerimento da aprovação da quarentena na GACC; 

o Requerimento para inspeção alfandegária, pelo envio de documentos exigidos, 
de acordo com a Ordem nº 152-2013 da AQSIQ; 

o A GACC realiza a inspeção, seleciona amostras e as envia ao laboratório 
certificado para teste de conformidade;   

o A importadora, ou a sua representante, solicita a rotulagem na alfândega local, 
apresentando os documentos exigidos; 

o Os produtos conformes são autorizados para importação, e os reprovados, 
rejeitados ou destruídos pela alfândega. 

 Após a entrada dos produtos lácteos na China, a importadora deve armazenar o registro 
de importação e vendas para futura referência, de acordo com as Disposições 
Administrativas sobre Registro de Importação e Venda de Alimentos (Anúncio Nº 55-2012 
da AQSIQ). 

 Como a China reconhece somente marcas registradas dentro de sua própria jurisdição, e 
segue o sistema “first to file” (primeiro a registrar), é fundamental que a entidade 
estrangeira registre a marca no país para protegê-la. O registro é necessário se a empresa 
deseja evitar invasões de marcas registradas e disputas com falsificadores locais, o que 
pode prejudicar a reputação, levar à perda de clientes e receita, bem como processos 
demorados e dispendiosos. Recomenda-se às empresas estrangeiras registrar os pedidos 
de marca na Administração Nacional da Propriedade Intelectual da República Popular da 
China (Trademark Office of National Intellectual Property Administration - CNIPA) por meio 
de um representante registrado, caso não tenham residência ou sede no país. 

 Todos os alimentos pré-embalados, incluindo produtos lácteos, estão sujeitos aos 
requisitos de rotulagem previstos principalmente nas seguintes normas: 

o Norma Geral para a Rotulagem de Alimentos Pré-embalados (General Standard for the 
Labeling of Prepackaged Foods - GB 7718-2011); 
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o Normas Gerais para a Rotulagem Nutricional de Alimentos Pré-embalados (General Rules 
for Nutrition Labeling of Prepackaged Foods - GB 28050-2011); 

o Rotulagem de Alimentos Pré-embalados para Usos Dietéticos Especiais (Labeling of 
Prepackaged Foods for Special Dietary Uses - GB 13432-2013). 

 Os rótulos de produtos importados exigem as seguintes informações: nome do produto, 
lista de ingredientes, valor calórico e nutrientes, peso líquido, qualificação, instrução de 
uso e grupo da população-alvo, país de origem, nome, endereço e informações de contato 
do agente doméstico, importador ou distribuidor, data de produção e prazo de validade e 
condições de armazenamento. O número de registro da SAMR  também deve ser indicado 
nos rótulos chineses. Em algumas regiões, a SAMR local exige que o nome do fabricante 
apareça no rótulo. 

 Os requisitos de rotulagem para fórmulas infantis importadas são bastante específicos e a 
supervisão é extremamente rigorosa. De acordo com o Anúncio  Nº 133-2013 da AQSIQ, 
os rótulos chineses de fórmulas infantis importadas devem ser impressos nas latas ou 
caixas antes de chegarem no porto. 

 Tarifas e impostos específicos para cada Código SH podem ser consultados no site da 
alfândega da China. 

 Assim que os produtos forem liberados com sucesso na alfândega chinesa, o próximo passo 
é distribuí-los em todo o país. Normalmente, existe uma importadora para cada região 
geográfica (uma cidade e sua área de influência ou o país inteiro) que distribui produtos 
aos varejistas. 
  



  
 

 
  

 

 
Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados 51

6. ANEXOS 
6.1. DEFINIÇÕES, SIGLAS, METODOLOGIA E FONTES CONSULTADAS 

Taxa de câmbio usada para converter yuans chineses em dólares americanos: 

 
US$ (fixa, de 2019) para moeda local 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6,64 6,76 6,62 6,75 6,98 6,86 6,84 6,83 

 

Definições e Siglas 
Termo Definição 

Leite em pó Leite em pó (desidratado) utilizado como substituto do leite fresco, longa 
vida ou leite de cabra. Não inclui fórmula infantil. Produtos de leite em pó 
à base de soja também se encaixam nessa categoria. Também inclui todo 
o segmento de leite em pó para gestantes e lactantes, por vezes 
conhecidos como suplemento para gestantes. As marcas líderes globais 
incluem Nido (Nestlé), Ninho (Nestlé), Klim (Nestlé), Sanlu (Shijiazhuang 
Sanlu Group), Anchor (Fonterra Co-operative Group), Itambé (Itambé SA), 
Peak (Royal Friesland Foods NV). 

Queijo Queijo inclui queijo processado e não processado. O processado inclui 
cremoso (para espalhar/passar) e não cremoso. Observação: os produtos 
substitutos do queijo feitos a partir de outros materiais que não leite, 
cremosos (para espalhar/passar) ou não cremosos, são incluídos na 
categoria de queijo processado. O queijo não processado inclui queijo 
duro e queijo macio. 

Manteiga A manteiga é uma gordura amarela comestível, com ou sem sal, incluindo 
a forma cremosa (para espalhar/passar) e de baixo teor de gordura. A 
composição típica da manteiga é a matéria gorda do leite ou pode ser 
denominada como gordura do leite (80% a 82%) e água (16 a 17%) e o 
restante é composto de: sólidos do leite, coalhada e/ou sal. A manteiga 
cremosa (para espalhar/passar) e de baixo teor de gordura se encaixa 
nessa categoria, no entanto, esses produtos podem conter pequenas 
quantidades de óleo/gordura vegetal. A Lurpak Spreadable, por exemplo, 
tem uma mistura de 75% de manteiga e 25% de gordura vegetal; a Lurpak 
Lighter Spreadable uma mistura de 64% de manteiga e 36% de gordura 
vegetal. Também inclui produtos mistos da manteiga em barra (por 
exemplo, manteiga e óleo de canola, manteiga e margarina), no entanto, 
a manteiga deve ser o componente principal (pelo menos 50%) para que 
possa se encaixar nessa categoria. As marcas líderes globais incluem 
Lurpak (Arla Foods), Kerrygold (Irish Dairy Board), Président (Lactalis), 
Land O’Lakes (Land O’Lakes). 

Outros produtos lácteos Neste relatório, outros produtos lácteos são definidos como creme de 
leite e leite condensado. O creme de leite é um produto lácteo composto 
pela camada mais gordurosa desnatada do topo do leite. Ele pode ser 
utilizado como ingrediente em várias receitas, incluindo sorvetes, sopas, 
molhos, bolos e sobremesas. O leite condensado inclui leite funcional 
puro e aromatizado e outro leite condensado/evaporado. Os produtos 
são semelhantes ao leite condensado/evaporado puro, mas são 
aromatizados. Os sabores mais conhecidos são chocolate e doce de leite 
(caramelo). Observe que o leite condensado/evaporado funcional 
também se encaixa nessa categoria. As marcas líderes incluem Nounou 
(Royal Friesland Foods NV), Frisian Flag (Royal Friesland Foods NV), 
Milkmaid/La Lechera/La Laitière (Nestlé), Indomilk (Australian Indonesian 
Milk Industries PT), Treats (Nestlé), Noulac (Royal Friesland Foods NV). O 
leite condensado/evaporado tem 60% da água removida por evaporação. 
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O leite evaporado é então homogeneizado, resfriado rapidamente, 
fortificado com vitaminas e estabilizantes, embalado e finalmente 
esterilizado. O processo de evaporação concentra naturalmente os 
nutrientes e as calorias, portanto, as versões evaporadas são mais 
carregadas de calorias e mais nutritivas do que as versões frescas. 
Observe que existem variedades de leite evaporado: desnatado, 
semidesnatado e integral. O leite condensado passa por processo 
semelhante, mas menos do que o leite evaporado. Ele também tem 60% 
da água removida, mas diferentemente do leite evaporado, o leite 
condensado tem adição de açúcar. O leite condensado é pasteurizado 
durante o processo de vaporização e o açúcar adicionado torna 
desnecessária qualquer esterilização posterior, pois o açúcar inibe o 
crescimento de microrganismos. Assim, todo o leite condensado puro 
(branco) é adoçado. As marcas líderes globais incluem Carnation (Nestlé), 
Moça (Nestlé), Nounou (Friesland), Eagle (Eagle Family Foods), 
Milkmaid/La Lechera/La Laitière (Nestlé), Bärenmarke (Hochwald 
Nahrungsmittel-Werke GmbH), Frisian Flag (Royal Friesland Foods NV), 
Eagle (Eagle Family Foods), Itambé (Itambé). 

Daigou (代购) Importadoras paralelas (indivíduos ou grupos) que compram mercadorias 
fora da China para clientes na China. 

Xianchen Market (下沉市场) Significa literalmente “mercado de baixa”, mas se refere aos “consumidores 
em áreas rurais e cidades ou distritos menos desenvolvidos”. 

Zang Zang Bao (脏脏包) Significa literalmente “pão sujo”: um croissant de chocolate coberto com 
chocolate em pó e recheado com calda de chocolate. Foi introduzido pela 
casa de chá LeLeCha, na China, e tornou-se a sensação do momento nas 
redes sociais 
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Siglas 
Siglas utilizadas no relatório Definição 

 AQSIQ General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
People’s Republic of China (Administração Geral de Supervisão de Qualidade, 
Inspeção e Quarentena da República Popular da China) 

CFDA China Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e Medicamentos 
da China) 

GACC General Administration of Customs of the People’s Republic of China (Administração 
Geral de Tarifas da República Popular da China) 

MOFCOM Ministry of Commerce People’s Republic of China (Ministério do Comércio da 
República Popular da China) 

NHC National Health Commission of the People’s Republic of China (Comissão Nacional 
de Saúde da República Popular da China) 

SAMR State Administration for Market Regulation (Administração Estatal para Regulação 
de Mercado) 

SAIC State Administration of Industry and Commerce (Administração Estatal da Indústria 
e Comércio) 

CAEXPO CHINA ASEAN Exposition (Exposição China-ASEAN) 

CIIE China International Import Expo (Exposição Internacional de Importações da China)  

FHC Food & Hospitality China (Alimentos e Hospitalidade da China) 

CIDIC China International Dairy Industry Conference (Conferência Internacional da 
Indústria de Laticínios da China) 

BRI Belt and Road Initiative   

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura) 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Associação de Nações do Sudeste Asiático)  

FTA Free Trade Agreement (Acordo de Livre Comércio)  

MFN Most-favored-nation (Nação Mais Favorecida)  

CBEC Cross-border e-commerce (E-commerce internacional)  

B2C Business-to-consumer (De empresa para o consumidor)  

B2B2C Business-to-business-to-consumer (De empresa para empresa)  

CVS Convenience stores (Lojas de conveniência) 
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Códigos SH Pesquisados e Suas Classificações 
Código SH Descrição SH 

SH 0401 Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes. 

SH 0403 Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou 
acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou 
aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau. 

SH 0404 Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; 
produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de 
outros edulcorantes, não especificados nem compreendidos em outras posições. 

SH 0405 Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de 
produtos provenientes do leite. 

SH 0402.10 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, concentrados ou adocicados, com um teor, em 
peso, de matérias gordas <= 1,5%. 

SH 0402.21 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas 
superior a 1,5%, concentrados, não adocicados. 

SH 0402.29 Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas 
superior a 1,5%, adocicados. 

SH 0402.91 Outros leites, cremes de leite, concentrados, não adocicados. 

SH 0402.99 Outros leites, cremes de leite, concentrados, adocicados. 

SH 0406.10 Queijos frescos (não curados), incluído o queijo do soro de leite e o requeijão. 

SH 0406.20 Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo. 

SH 0406.30 Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó. 

SH0 406.40 Queijos de pasta mofada (azul). 

SH 0406.90 Outros queijos. 
SH 1806.90 Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau. 

SH 1901.10 Preparações para alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho. 

SH 1901.90 Outras preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte 
sem cacau ou contendo menos de 40% de cacau em peso. 

SH 2103.90 Maionese e outros condimentos e temperos compostos. 

SH 2106.90 Outras preparações alimentícias. 
SH 3502.20 Lactalbumina, incluídos os concentrados de duas ou mais proteínas de soro de leite, contendo, 

em peso, calculado sobre matéria seca, mais de 80% de proteínas de soro de leite. 
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Metodologia 
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Fontes Consultadas 
Fontes Website 

Bloomberg www.bloomberg.com 

Caixin Global www.caixinglobal.com 

ChemLinked https://food.chemlinked.com/ 

China Briefing www.china-briefing.com 

China Daily www.chinadaily.com.cn 

China FTA Network http://fta.mofcom.gov.cn/english 

China Industry Information Network www.chyxx.com 

China International Import Expo www.ciie.org 

China State Taxation Administration www.chinatax.gov.cn 

China Trade Investment Network www.tradeinvest.cn 

China-ASEAN Expo Bulletin http://eng.caexpo.org/ 

CNN www.cnn.com 

Dairy Global www.dairyglobal.net 

Economic and Commercial Office of the Embassy of the 
People’s Republic of China in New Zealand 

http://nz2.mofcom.gov.cn 

Economic Daily http://paper.ce.cn/ 

Finance Cina http://finance.sina.com.cn/ 

Fonterra www.fonterra.com 

Food and Agriculture Organization of the United Nations www.fao.org 

General Administration of Customers P.R.China www.customs.gov.cn 

General Administration of Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ) 

www.aqsiq.net 

International Trade Centre Trade Map  www.trademap.org 

JD.com www.JD.com 

Jones Day https://www.jonesday.com/en 

Leading Industry Research www.leadingir.com 

Macau Hub https://macauhub.com.mo/ 

Marketing To China https://www.marketingtochina.com/ 

Ministry of Commerce People’s Republic of China www.mofcom.gov.cn 

Ministry of Finance of the People’s Republic of China www.mof.gov.cn 

Naifenzhiku.com https://www.naifenzhiku.com/ 

Naixuecha (Nayuki) https://www.naixuecha.com/ 

National Bureau of Statistics www.stats.gov.cn 

National Health Commission of the People’s Republic of 
China  

www.nhc.gov.cn 

NuFFoods Spectrum Asia www.nuffoodsspectrum.asia 

Office of the United States Trade Representative https://ustr.gov/ 

Reuters www.reuters.com 

Savencia Fromage & Dairy www.savencia-fromagedairy.com 

Sino-Dutch Dairy Development Centre www.sdddc.org 

Sohu.com https://www.sohu.com/ 

South China Morning Post www.scmp.com 
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State Administration for Market Regulation www.samr.gov.cn 

The State Council The People’s Republic of China www.gov.cn 

Tmall.com www.tmall.com 

What’s On Weibo www.whatsonweibo.com 

Xiaohongshu (Red) www.xiaohongshu.com 

Yicai (formerly Chinese Business Network) www.yicai.com 
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7. SOBRE A APEX BRASIL 

 
 

 

 

 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para 
promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para 
setores estratégicos da economia brasileira.  

A Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações 
e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, 
rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras 
internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a 
estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo 
fortalecer a marca Brasil. 

A Apex-Brasil coordena também os esforços de atração de investimentos estrangeiros diretos 
(IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade 
das empresas brasileiras e do país. 
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8. SOBRE A EUROMONITOR 

 
 

 

 

A Euromonitor International é uma das principais empresas de inteligência de negócios e análise 
estratégica sobre o mercado de bens de consumo e serviços no mundo. A empresa conta mais de 
40 anos de experiência no levantamento de dados e publicação de relatórios detalhados sobre o 
mercado em âmbito internacional. 

Além dos serviços especializados de consultoria, a Euromonitor pesquisa sistematicamente e 
anualmente 29 indústrias de consumo massivo e serviços, 80 setores industriais em 100 países e 
setores de recursos naturais em 210 países.  

A companhia tem sede em Londres, com escritórios regionais em Chicago, São Paulo, Cingapura, 
Xangai, Vilnius, Santiago, Dubai, Cidade do Cabo, Tóquio, Sydney, Bangalore, Düsseldorf, Seul, 
Hong Kong, e possui uma rede de mais de 1.000 analistas em todo o mundo. Acompanhe nossas 
análises mais recentes em blog.euromonitor.com. 
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