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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
China lidera produção e consumo globais de produtos apícolas
Há muito, o mel e o própolis são considerados produtos saudáveis pelos chineses. O mel, por
exemplo, é um alimento conhecido por suas propriedades antibióticas e benéficas ao sistema
imunológico. Por esse motivo, o produto tem sido tradicionalmente utilizado em alimentos,
bebidas e medicamentos. Com décadas de dedicação à apicultura, a China se tornou o líder
mundial em consumo e produção de mel e própolis. Embora derivados do mel e do própolis
variem desde os muito baratos (e às vezes falsificados) até os mais caros (importados), a classe
média em expansão tem fomentado a demanda por produtos apícolas em geral, superando a
oferta ano após ano e, com isso, gerando aumento de preços.

Consumidores têm demandado cada vez mais produtos apícolas
estrangeiros
Atualmente, a China é a maior produtora de mel e própolis do mundo, sendo os Estados
Unidos o principal destino de suas exportações. Apesar da grande produção chinesa (473.342
toneladas em 2019), países como Indonésia, Malásia, Nova Zelândia e Austrália são
reconhecidos como importantes fornecedores de determinados produtos apícolas para o país
asiático. Esses quatro países representam 93,9% do total das importações chinesas desses
bens. Ainda que Indonésia e Malásia liderem as exportações, Austrália e Nova Zelândia estão
isentas de tarifas sobre seus produtos apícolas nos termos de acordos de livre comércio
firmados recentemente. Isso lhes possibilitou ampliar a presença de seus produtos na China –
entre 2016 e 2019, o crescimento médio anual de ambos atingiu 10,9% e 8,4%,
respectivamente.

Tamanho do mercado de mel e própolis deve crescer, uma vez que oferta
e demanda seguem influenciadas por preocupações com saúde
O mercado de mel e própolis na China deve atingir US$ 932,7 milhões em 2020, impulsionado
pela demanda crescente por produtos relacionados à saúde. Em que pesem os impactos
econômicos negativos provocados pela Covid-19, o aumento na demanda por alimentos e
suplementos saudáveis derivados de produtos apícolas manterão o crescimento do mercado de
mel e própolis a uma taxa média anual de 7,3% entre 2019 e 2023.
Cabe ressaltar, contudo, que a maioria do consumo de mel da China (em termos de volume) é
atendida pela produção local. Enquanto empresas chinesas disponibilizaram 473.342 toneladas
de mel ao mercado, as importações somaram apenas 4.962 toneladas. Após deduzir as
exportações, de 120.845 toneladas, 352.497 toneladas de mel chinês foram destinadas ao
mercado interno.

A produção chinesa de mel é fragmentada, e a de própolis é pouco
desenvolvida
Os esforços da China ao longo de décadas para desenvolver sua apicultura resultaram em uma
grande, porém fragmentada produção de mel – os cinco principais atores locais respondem por
apenas 25,3% do mercado. Somada à essa baixa consolidação, escândalos de falsificação
envolvendo até mesmo os líderes locais deixaram os consumidores chineses desconfiados de
produtos apícolas pouco conhecidos ou com preços muitos baixos. Simultaneamente, a pouca
relevância dada à produção de própolis no passado ainda gera oportunidades para o
desenvolvimento da categoria. No geral, produtos de mel e própolis são comprados online ou
em supermercados, responsáveis por 65% das vendas desses produtos.
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Produtos apícolas estrangeiros são apreciados por serem autênticos, mas
sua oferta é limitada
Produtos apícolas importados pela China estão pouco presentes na oferta total do país. Estimase que menos de 2% do mercado total, em termos de volume, são atendidos por produtos
estrangeiros. Geralmente, tais produtos de mel e própolis são mais caros que os produzidos
localmente, ocupando um nicho de mercado de produtos de qualidade superior. Para aproveitar
ao máximo as oportunidades do mercado de mel e própolis na China, empresas estrangeiras
devem envidar esforços para estabelecer redes de contato dentro do país, principalmente de
distribuidores e importadores, a fim de alavancar suas vendas e ter acesso a supermercados,
farmácias e lojas especializadas em produtos apícolas. Essas estratégias têm sido exitosas para
certos exportadores: a neozelandesa Comvita, por exemplo, tem uma joint venture na China
para vender seus produtos no mercado chinês, enquanto a australiana Aumake utiliza redes
locais de mídia para comercializar seus produtos.
As oportunidades para exportadores brasileiros de produtos apícolas no mercado chinês seguem
reais, mesmo com a grande produção local e a presença de fornecedores estrangeiros
consolidados. A maioria dos produtores locais compete em um nicho de mercado focado em
produtos baratos e de baixa qualidade, de forma que segmentos de qualidade média a premium
se encontram desassistidos. Ademais, produtos de mel e própolis de alta qualidade são
preferidos por consumidores chineses – que pagam até dez vezes mais por mel e própolis
estrangeiros que por seus similares produzidos nacionalmente. Entre as práticas recomendadas
aos produtores brasileiros estão a promoção do mel brasileiro como produto totalmente
orgânico e puro, e sua certificação por sistema local, como o Fator Original Manuka (Unique
Manuka Factor – UMF) da Nova Zelândia.
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2. AMBIENTE DE MERCADO1
2.1 INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS
Resumo demográfico
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

• A população chinesa chegou a 1.395,4 milhões em 2019, e espera-se que apresente
crescimento médio de 0,3% ao ano 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 até 2023. O tamanho médio dos domicílios chineses apresenta tendência de queda,
passando de 3,0 em 2016 para 2,8 membros por domicílio 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 a maior fatia do total é a de
meia-idade (de 40 a 59 anos), que representou 36,5% da população em 2019.
• Com mais de 50 grupos étnicos vivendo na China, o país é extremamente diverso em
termos culturais. A etnia Han representa 91,7% da população e mostra estabilidade nessa
proporção. O aumento da imigração e o rápido desenvolvimento econômico desde o final
dos anos 1970 contribuíram positivamente para essa diversidade. Apesar disso, os
estrangeiros representam apenas cerca de 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 da oferta de 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.
• Considerada o epicentro da pandemia de Covid-19, a China operou em um modelo de
restrições e isolamentos rígidos e obteve sucesso no controle da disseminação da doença.

1

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.
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O número de casos foi de aproximadamente 90 mil e o de mortes, da ordem de 5 mil. A
província de Hubei, onde está localizada a cidade de Wuhan, especulada como a fonte
inicial da disseminação, foi aquela que apresentou maior número de mortes e casos
(aproximadamente 70% de todos os casos do país e 90% das mortes).

2.2 DADOS ECONÔMICOS
Resumo econômico
China

2016

2019

2023

Crescimento do Produto Interno Bruto (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/D

Índice de Competitividade Global (0 a 100)

71

73,9

N/D

Índice de Confiança Empresarial (0 a 100)

50,3

49,7

N/D

Entrada de Investimento Estrangeiro
(milhões de US$)

137.228,4

141.225

N/D

Fonte: Euromonitor

• A economia chinesa deve completar 2020 com forte desaceleração devido à pandemia de
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% em 2020, seguido de retomada de 7,9% em 2021 e normalização em torno de 5%
nos anos seguintes até 2023.
• Ainda assim, o crescimento abaixo de 10% é considerado uma desaceleração em relação à
primeira década do século XXI, a qual 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 de 2016 a 2023,
tendo superado a marca dos US$10 mil em 2014 e chegando a US$12.804,10 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 a
pandemia gere pressão sobre pequenas e médias empresas com menores reservas
financeiras, não é provável que companhias maiores demitam trabalhadores. De todo modo,
essa manutenção de pessoal pode ameaçar a lucratividade e aumentar o endividamento
privado.
• A entrada de investimento estrangeiro direto vinha crescendo entre 2014 e 2018. No ano
seguinte o fluxo de IED voltou a aumentar, atingindo US$141 bilhões. 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 no país oriental 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.
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2.3 AMBIENTE DO MERCADO DE MEL E PRÓPOLIS
A indústria apícola chinesa cresceu rapidamente, mas carece de inovação
Empresas chinesas de produtos apícolas cresceram rapidamente nos últimos anos, ampliando
sua receita e a variedade e qualidade de seus produtos. Em 2019, havia mais de mil delas no
país, das quais mais de 300 mantinham capacidade de produção de larga escala. Um fator
relevante para o crescimento do setor nos últimos anos foi a implementação da Lei sobre
Cooperativas de Agricultores Especializados pelo governo chinês em 2007. Essa reforma
abrandou as condições necessárias para agricultores formarem cooperativas especializadas,
facilitando sua fundação. Desde então, cooperativas apícolas desfrutam de rápido
desenvolvimento – ultrapassando as 700 em 2019.
A criação do Sistema de Padrões de Mel (Honey Standard System) e seu contínuo
aprimoramento aumentaram a qualidade dos produtos apícolas disponíveis na China, e o setor
tem se baseado cada vez mais em ciência. Melhorias tecnológicas também contribuíram para o
avanço da indústria apícola chinesa, principalmente na província de Zhejiang. Diversas
colaborações com universidades locais, como a Faculdade de Zootecnia, resultaram em
inovações como colmeias inteligentes (com uso de sensores) e códigos QR ligados a colmeias
individuais, que permitem a rastreabilidade da produção.
De todo modo, esse desenvolvimento não ocorreu, até o momento, em toda a cadeia.
Empresas apícolas locais seguem enfrentando problemas recorrentes relacionados à venda de
produtos semelhantes e à falta de marcas conhecidas. Ademais, muitas carecem de formas
inovadoras de comercialização de mel, resultando em produtos com pouco valor agregado.

O mel é um alimento popular e bastante conhecido por seus benefícios à saúde na
China
O mel é um alimento tradicional e importante para os chineses, com seu consumo remontando a
milhares de anos. Na China, a maioria das famílias consome mel in natura com diversos
alimentos e medicamentos, atingindo 0,26 quilograma per capita em 2019. Mesmo com esse
histórico, o consumo chinês segue abaixo daquele dos Estados Unidos (0,77 quilograma per
capita em 2018). Para comparação, o consumo per capita brasileiro foi de 0,063 quilograma em
2018.
O consumo de mel na China aumentou ao longo dos anos devido aos benefícios do produto,
componente importante na decisão de compras dos consumidores locais. As despesas do
público com produtos para a saúde e atendimento médico como proporção da renda
disponível têm aumentado anualmente, de 2,4% em 2010 para 3,4% em 2019, demonstrando
uma maior disposição para gastos com produtos de cuidado pessoal. O mercado de saúde do
consumidor na China deve ter crescimento médio anual de 3,1% entre 2019 e 2023, um
indicador das prioridades da população local em termos de consumo.
Qualidade e origem são as principais preocupações dos consumidores
A classe média chinesa anseia por produtos de alta qualidade e está disposta a pagar mais caro
por eles. Contudo, escândalos envolvendo marcas como a Tong Ren Tang, relatados em diversos
meios de comunicação, lançaram luz sobre a prática da venda de mel falsificado, bem como de
própolis adulterado. Essa realidade foi reportada também pela organização AgriFutures
Australia.
Os métodos mais comuns de adulteração de produtos apícolas na China incluem a mistura do
mel finalizado com adoçantes sem mel (como frutose) e a alimentação de abelhas com água com
açúcar. Os esforços das autoridades chinesas no combate às falsificações de mel tiveram
resultados questionáveis, e várias fontes oficiais de notícias, como a People’s Daily, continuam
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relatando casos de produtos apícolas classificados oficialmente como mel, mas misturados com
xarope de açúcar.
Também foi revelado que própolis adulterado é amplamente difundido no mercado interno
chinês. Em 2010, quando um desses escândalos foi revelado, as vendas locais enfrentaram
redução estimada em cerca de 50%. A partir de então, fontes públicas, como o Global Times,
observaram que as vendas do produto nacionalmente estavam próximas de alcançar 1.000
toneladas, enquanto a produção era de cerca de 300 toneladas.
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3. COMÉRCIO INTERNACIONAL
3.1 IMPORTAÇÕES
Apesar de ter ampla produção local, a China também importa produtos apícolas para abastecer a
alta de demanda interna, especialmente no segmento de produtos de maior qualidade e preço
médio. Em 2019, o país importou US$417,7 milhões de três códigos SH6 relacionados ao setor:
SH 0410.00 - Outros produtos comestíveis de origem animal; SH 0409.00 - Mel natural; e SH
1521.90 - Ceras de abelhas ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados.
Dentre esses três códigos, destaca-se o SH 0410.00 (Outros produtos comestíveis de origem
animal), que em 2019 correspondeu a 79,1% das importações chinesas, em valor. Além disso,
existe forte concentração em relação aos países de origem, com Indonésia, Malásia e Nova
Zelândia somando 91,3% do valor total importado em 2019. Contudo, é importante destacar que
o código SH 0410.00 não inclui apenas produtos apícolas. As importações no geral tiveram
evolução positiva, com crescimento médio anual de 41,6% entre 2016 e 2019.

Resumo das Importações – Principais Produtos Importados pela China – 2019
Posição

Código SH

Participação (%)
das importações

Valor importado
(US$ milhões)

Principal país de origem

1°

0410.00

79,1%

330,6

Indonésia

2°
3°

0409.00
1521.90

20,3%
0,5%

84,9
2,2

Nova Zelândia
Alemanha

Total

3 códigos SH

100%

417,7

Indonésia

Fonte: Trade Map

Código SH 0410.00 - Outros Produtos Comestíveis de Origem Animal concentra 79,1%
das importações
• Considerando os códigos abordados neste relatório, o mais importado pela China em 2019 foi
o SH 0410.00 (Outros produtos comestíveis de origem animal), com US$330,6 milhões ou 79,1%
do total. Originadas majoritariamente da Indonésia, as compras de produtos classificados
nesse código tiveram um crescimento médio anual de 65,7% entre 2016 e 2019.
• O segundo código mais importado foi o SH 0409.00 (Mel natural), com 20,3% do total ou
US$84,9 milhões em 2019. Comprado principalmente da Nova Zelândia, o produto
apresentou crescimento médio anual de 5,3% entre 2016 e 2019.
• O terceiro e último código foi o SH 1521.90 (Ceras de abelhas ou de outros insetos e
espermacete, mesmo refinados ou corados), que correspondeu a apenas 0,5% do valor
importado em 2019, US$2,2 milhões. Com origem principalmente na Alemanha, o código
teve um crescimento médio anual de 11,2% entre 2016 e 2019.
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Resumo das Importações – Principais Países de Origem – 2019
País

Participação (%)
das importações

1°

Indonésia

52,7%

2°

Malásia

3°

Nova Zelândia

4°

Austrália

5°

Brasil

6°
7°

Posição

Valor importado
(US$ milhões)

Principal código importado pela
China
220

0410.00

23,9%

100

0410.00

14,7%

61,2

0409.00

2,6%

11

0409.00

1,1%

4,6

0410.00

Tailândia

0,9%

3,9

0409.00

Taiwan

0,6%

2,4

0410.00

8°

Alemanha

0,5%

2,2

0409.00

9°

Reino Unido

0,4%

1,5

0409.00

10°

Canadá

0,3%

1,4

0409.00

Outros

39 países

2,2%

9,4

-

Total

49 países

100%

417,7

0410.00

Fonte: Trade Map

Indonésia correspondeu a mais da metade das importações em 2019
• A Indonésia destacou-se como principal fornecedor dos três códigos analisados neste
relatório. Em 2019, o país foi origem de 52,7% das importações ou US$220 milhões,
exportando principalmente o código SH 0410.00. O fluxo bilateral com a China vem crescendo
de maneira vertiginosa, tendo apresentado crescimento médio anual de 80,3%.
• Em segundo lugar, a Malásia forneceu 23,9% das importações chinesas em 2019 ou US$100
milhões. Entre 2016 e 2019, as exportações do país para a China evoluíram 54,5% na média
anual. Assim como a Indonésia, a Malásia exportou principalmente o código SH 0410.00.
• Nova Zelândia e a Austrália foram o terceiro e o quarto principais países de origem das
importações chinesas em 2019, com 14,7% e 2,6%, respectivamente. Ambos países tiveram
como principal produto exportado o Mel natural (código SH 0409.00) e apresentaram taxa de
crescimento médio anual de 10,9% e 8,4% entre 2016 e 2019, respectivamente.
• O Brasil figura como quinto país de origem dos produtos analisados neste relatório, com 1,1%
ou US$4,6 milhões em 2019. O Brasil é o único dentre os cinco primeiros países cujo fluxo
comercial decaiu, em 0,6%, no período analisado. O principal código exportado foi SH
0410.00.

3.2 PRODUÇÃO LOCAL
China é o maior player mundial em produção e consumo de produtos apícolas
O número total de colmeias na China chegou a 9,3 milhões em 2019, respondendo por
aproximadamente 9,9% do total de colônias no planeta. Como resultado, o país produz cerca de
25% do mel e 90% da geleia real do mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação. Atualmente, a China ocupa a primeira posição em produção mundial
de própolis, pólen e produtos de cera da abelha.
Com o avanço da indústria apícola e o aumento do padrão de vida, a popularidade do mel
cresceu acentuadamente nos últimos anos. O país beneficia-se de vantagens geográficas para a
apicultura em larga escala, como épocas de floração sobrepostas e várias espécies de plantas
consideradas ideais para a atividade.
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Sichuan, Henan, Hebei, Zhejiang e Heilongjiang são regiões de destaque na apicultura
chinesa

Fonte: Euromonitor

A produção apícola local também aumentou nos últimos anos, e está concentrada
principalmente em cinco províncias: Zhejiang, Sichuan, Hebei, Henan e Heilongjiang. A produção
de mel nessas cinco províncias contabiliza cerca de 60% da produção total do país. Sichuan
abriga sozinha a maioria das colmeias da China, somando aproximadamente 1,8 milhão de
colônias em 2018. A região também abriga várias empresas produtoras de produtos apícolas.
O governo chinês empenhou esforços no desenvolvimento do setor apícola a partir de meados
da década de 2000. Em março de 2006 e março de 2010, a Federação Chinesa de Cooperativas
de Fornecimento e Marketing aprovou e publicou o 11º e o 12º Planos Nacionais de
Desenvolvimento Quinquenal para Produtos Apícolas. Recentemente, os governos regionais
também se dedicaram ao desenvolvimento da indústria apícola por meio de políticas de
financiamento e cooperação local.

A demanda por mel é atendida principalmente pela produção local
A produção chinesa de mel aumentou de 446.089 toneladas em 2011 para aproximadamente
473.342 toneladas em 2019. Nesse último ano, o volume de mel natural exportado pela China foi
120.845 toneladas, atingindo US$235,3 milhões. Já as importações chinesas do produto foram
de 4.962 toneladas, contabilizando US$84,9 milhões em valor.
Atualmente existem cerca de 300 mil produtores chineses de mel, e cada apicultor possui em
média 31 colmeias. A apicultura é realizada predominantemente por pequenos produtores
independentes, que às vezes reúnem-se em cooperativas para compartilhar técnicas e a
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estrutura de comercialização. O aumento no volume da produção local de mel pode ser
atribuído ao maior número de colmeias e ao aperfeiçoamento das técnicas de apicultura. O
crescimento na demanda das exportações também é um importante incentivo para
investimentos na produção chinesa de mel.
A produção local supera em muito as importações, e cerca de um quarto dela é exportada todos
os anos. Estima-se que, em termos de volume, aproximadamente 98% do mel consumido no país
seja produzido localmente – e vendido a preços mais baixos do que o mel importado.
Os sabores e as características do mel variam dependendo da região em que é produzido, o que
contribui para a variedade de oferta do produto no mercado. Por exemplo, o mel produzido no
Norte chinês (com clima mais seco e frio) é conhecido por ser mais espesso do que os produzidos
no Sul. Entre os principais produtores locais estão Wang’s Bee Garden, Guan Sheng Yuan, Baihua.
Em 2019, os preços de seus produtos apícolas variaram entre US$4 e US$40 por 500 gramas em
razão de fatores como pureza, qualidade do produto e valor da marca.

A produção chinesa de própolis é relativamente baixa, mas vem crescendo
rapidamente
Os consumidores chineses apreciam o própolis, apelidando o produto de “ouro púrpura”. Os
níveis de produção local são baixos em relação ao mel, pois uma colmeia com cerca de 50 mil a
60 mil abelhas produz aproximadamente 100 a 150 gramas de própolis por ano.
Das nove milhões de colônias de abelhas da China, estima-se que aproximadamente 70% sejam
da espécie Apis mellifera, enquanto o restante faz parte da espécie Apis cerana. A Apis cerana
não produz quantidades significativas de própolis, já a europeia Apis mellifera é mais valorizada
em virtude de sua produção relevante tanto de mel quanto de própolis. É provável que a
utilização da Apis melífera cresça na China e, com isso, sua produção aumente.
Nos últimos anos houve grande acréscimo na produção chinesa de própolis, o que tornou a
China o maior produtor mundial. Estatísticas dos governos provinciais mostram que a produção
cresceu de 350 toneladas em 2011 para 735 em 2019. No entanto, a oferta do produto continua
inferior à sua demanda, com o própolis sendo comercializado online a US$100 por quilograma
quando bruto e puro. Cabe mencionar que, em razão da ampla presença de falsificações no
mercado, também é possível encontrar ofertas de própolis bruto a US$5 por quilograma.
Embora nos mercados chineses haja tanto própolis produzido localmente quanto importado,
pesquisadores independentes notaram que é comum que o própolis chinês seja exportado em
bruto para a Austrália, onde é processado e reexportado para a China. O país asiático, por sua
vez, processa própolis bruto importado do Brasil.

3.3 EXPORTAÇÕES
Os principais destinos das exportações de produtos apícolas da China são Japão e União Europeia,
sendo o Sudeste Asiático e o Oriente Médio mercados secundários. Em geral, produtores
chineses utilizam o alto volume de sua produção de mel como vantagem competitiva, ganhando
participação no mercado internacional por meio de preços baixos. O principal produto de
exportação apícola da China é o mel natural bruto, que tem baixo valor agregado e rende apenas
lucros marginais.
As exportações chinesas dos códigos analisados neste relatório são inferiores às importações,
totalizando US$364 milhões em valor em 2019. A proporção entre os códigos analisados é mais
equilibrada que as importações, embora o código SH 0409.00 (Mel natural) destaque-se com
64,6% do total. Entre 2016 e 2019, as exportações evoluíram negativamente, com um
crescimento médio anual de -4,3%. O Japão foi o principal país de destino, com 22,1% em 2019.
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Resumo das Exportações – Principais Produtos Exportados pela China - 2019

Posição

Código SH

Participação (%)
das exportações

Valor exportado
(US$ milhões)

Principal país de destino

1°

0409.00

64,6%

235,3

Japão

2°

0410.00

22,5%

82,1

Tailândia

3°

1521.90

12,9%

47,1

Alemanha

Total

3 códigos SH

100%

364,5

Japão

Fonte: Trade Map

Exportações de mel natural perfazem mais que o dobro das importações
• O código SH 0409.00 (Mel natural) foi o principal exportado e correspondeu a 64,6% das
exportações em 2019 ou US$235,3 milhões. O valor exportado é 2,8 vezes maior que o
importado no mesmo ano, fazendo da China um exportador líquido de mel. Contudo, as
exportações desse produto tiveram performance negativa entre 2016 e 2019, com taxa de
crescimento médio anual de -5,2%. O Japão foi o principal país de destino dessas vendas em
2019.
• O segundo principal código exportado em 2019 pela China foi o SH 0410.00 (Outros produtos
comestíveis de origem animal). O valor foi de US$82,1 milhões ou 22,5% do total. Tendo
como principal destino a Tailândia, o código evoluiu positivamente entre 2016 e 2019, com
crescimento médio anual de 0,4%. É importante destacar que o código SH 0410.00 não inclui
apenas produtos apícolas.
• Em terceiro e último lugar, o código SH 1521.90 (Ceras de abelhas ou de outros insetos e
espermacete, mesmo refinados ou corados) correspondeu a 12,9% ou US$47,1 milhões das
exportações, sendo principalmente exportado para a Alemanha. Entre 2016 e 2019, as
exportações declinaram 6,8%.

Resumo das Exportações – Principais Países de Destino – 2019
Posição

País

Participação (%)
das exportações

Valor exportado
(US$ milhões)

Principal código exportado pela
China

1°

Japão

22,1%

80,5

0409.00

2°

Reino Unido

16,3%

59,3

0409.00

3°

Alemanha

5,5%

20,0

1521.90

4°

Tailândia

5,3%

19,5

0410.00

5°

Espanha

5,1%

18,8

0409.00

6°

Austrália

4,9%

17,7

0410.00

7°

Bélgica

4,7%

17,3

0409.00

8°

Polônia

4,7%

17,2

0409.00

9°

Coreia do Sul

4,2%

15,4

0410.00

10°

Estados Unidos

3,4%

12,2

1521.90

89°

Brasil

0,004%

0,01

0410.00

Outros

95 países

23,8%

86,6

-

Total

106 países

100%

364,5

0409.00

Fonte: Trade Map
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Japão destaca-se por absorver 22,1% das exportações chinesas
• O Japão foi o principal país de destino das exportações chinesas em 2019, com US$80,5
milhões ou 22,1% do total. O principal código importado foi SH 0409.00 (Mel natural). De
todo modo, o fluxo bilateral com a China evoluiu negativamente entre 2016 e 2019, a um
crescimento médio anual de -10,7%.
• O Reino Unido foi o segundo principal país importador dos produtos analisados neste
relatório, com 16,3% ou US$59,3 milhões em 2019. Importando principalmente o código SH
0409.00 (Mel natural), o comércio com a China evoluiu a um crescimento médio anual de 2,7%
entre 2016 e 2019.
• A Alemanha figura como terceiro maior destino dos códigos analisados, importando
principalmente o SH 1521.90 (Ceras de abelhas ou de outros insetos e espermacete, mesmo
refinados ou corados). Entretanto, o desempenho comercial foi negativo no período, com
crescimento médio anual de -5,9% entre 2016 e 2019.
• O Brasil posiciona-se como 89° país de destino dos produtos chineses, tendo importado
apenas US$14 mil em 2019 ou 0,004% do total. O principal produto comprado pelo Brasil foi
o SH 0410.00 (Outros produtos comestíveis de origem animal).

3.4 ACORDOS COMERCIAIS2
A China tem acordos comerciais multilaterais e bilaterais com grandes fornecedores de produtos
apícolas, como Malásia, Austrália, Nova Zelândia e Indonésia, os quais exercem influência direta
sobre a concorrência no setor.
Área de Livre Comércio China-ASEAN (CAFTA)
A Área de Livre Comércio China-ASEAN (CAFTA) foi inaugurada em 2010, após a assinatura do
Acordo de Investimento na Área de Livre Comércio China-ASEAN, em 15 de agosto de 2009. A
ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, e inclui Brunei, Camboja, Indonésia, Laos,
Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã. A CAFTA foi criada para aliviar os
efeitos negativos causados pela globalização econômica, e acompanhar o rápido
desenvolvimento da integração econômica regional. O acordo aumenta a transparência de leis e
regulamentos relacionados a investimentos por meio de tratamentos recíprocos de nação mais
favorecida aos investidores de ambas as partes, criando um ambiente de investimento livre,
conveniente, transparente e justo.
A CAFTA dispõe reduções tarifárias a diversos produtos da ASEAN importados pela China. Os
códigos SH 0409.00 (Mel natural), SH 0409.10 (Produtos comestíveis de origem animal, não
especificados nem compreendidos noutras posições 0410) e SH 1521.90 (Ceras de abelhas ou de
outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados) estão isentos de todos os impostos
de importação com relação a todos os países da ASEAN.

Acordo de Livre Comércio entre China e Nova Zelândia

2

As informações relativas aos acordos comerciais devem ser consideradas até a data de setembro de 2020.
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O Acordo da Área de Livre Comércio entre China e Nova Zelândia entrou em vigor em 2008 e foi
atualizado em 2019. Ele é importante para a abertura dos mercados dos dois países, e para o
aprofundamento de sua cooperação com base na Organização Mundial do Comércio (OMC). A
implementação do acordo ajudará ambos a aproveitarem suas respectivas vantagens industriais,
e promoverem a colaboração nos setores de agricultura e pecuária, silvicultura,
eletrodomésticos, vestuário e comércio de outros bens.
O acordo estabelece a base para a cooperação econômica e comercial bilateral. Empresas e
produtos de um dos países podem entrar no mercado do outro, conforme as condições
preferenciais previstas no acordo, o que expande o espaço de cooperação, aumenta a
competitividade e oferece benefícios mútuos.
Em relação às exportações da Nova Zelândia para a China, todos os códigos SH do escopo deste
relatório estão isentos de tarifas, o que estimulou cada vez mais empresas locais a importarem
mel da Nova Zelândia.

Acordo de Livre Comércio entre China e Austrália
O Acordo de Livre Comércio entre China e Austrália foi oficialmente assinado em junho de 2015,
entrando em vigência em dezembro do mesmo ano. Ele abrange mais de uma dezena de áreas,
como bens, serviços e investimentos, e atende à meta de “interesses de alta qualidade,
abrangentes e equilibrados”. Esse é o acordo com maior grau de liberalização de investimento e
comercial, e um dos maiores acordos de livre comércio que a China firmou com outros países até
o momento.
Em 1º de janeiro de 2019, o acordo iniciou a implementação da quinta rodada de reduções
tarifárias de produtos, por meio da qual tarifas sobre os produtos apícolas australianos, incluindo
todos os códigos SH do escopo deste relatório, foram reduzidas a zero. Essa redução foi muito
maior que as anteriores, de 15% em 2016 para 6% em 2017. Espera-se que isso tenha enorme
impacto nas exportações do mel Manuka da Austrália para a China.
Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP)
A Parceria Econômica Regional Abrangente é um acordo ainda em fase de negociação entre 15
países participantes que juntos somam um terço da população mundial. As negociações tiveram
início em 2013, e incluem os dez países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático
(ASEAN), além de Austrália, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Esse acordo é
relativamente amplo, abrangendo aspectos de investimento, propriedade intelectual, resolução
de conflitos, e-commerce, entre outras questões.
Ele também visa estabelecer uma estrutura para reduzir as barreiras comerciais de bens e
serviços entre os participantes, e melhorar o acesso dos produtos aos mercados. Existe grande
preocupação em permitir que pequenas e médias empresas se beneficiem com o acordo,
possibilitando-lhes lidar com questões de globalização e liberalização comercial.
Muitos meios de comunicação anunciaram a data de assinatura do acordo para novembro de
2020, com todos os 20 capítulos já acordados, desde novembro de 2019, conforme declarou o
Secretariado da ASEAN. Até o momento, a Índia continua sendo uma exceção notável na lista de
participantes.
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4. ANÁLISE DE MERCADO
4.1 TAMANHO DE MERCADO – DESEMPENHO HISTÓRICO E FUTURO

Fonte: Euromonitor
*Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023.

Após queda na produção local em 2018, mercado voltou a crescer
• O mercado de mel e própolis chinês somou US$865,2 milhões em 2019, com crescimento
médio anual negativo de 5,3% desde 2016. A queda de 2018 se deu principalmente por uma
diminuição na produção local de mel, enquanto o própolis, mesmo que em escala menor,
manteve seu crescimento anterior.
• De 2016 a 2019, houve aumento nos tipos de mel disponíveis ao consumidor, com foco em
novas opções de mel refinado, com características de diferentes regiões e néctares. Muitos
produtos apícolas apresentam características singulares de sua região, como é o caso do mel
produzido pelas abelhas-pretas do nordeste da China, o mel branco de Jiangxi, e o mel de
abelhas-pretas de Xinjiang. Esses produtos contribuem para ampliar a variedade do mercado
apícola do país e atraem um número maior de consumidores.
• A produção chinesa de própolis é invariavelmente baixa em comparação à demanda, com
volume estimado em aproximadamente 735 toneladas em 2019. Isso resultou no surgimento
de um mercado de produtos de própolis falsificados – e ilícitos, conforme nota do Ministério
da Saúde chinês. Muitos agricultores locais consideram o cultivo do própolis uma prática
difícil, que requer técnicas e soluções de armazenamento avançadas para manter a condição
ideal do produto. Contudo, segundo o diretor da Associação de Produtos Apícolas da China, o
setor tem promovido constantemente o desenvolvimento da indústria, com ênfase em
quantidade e qualidade – como revela a crescente taxa de aprovação de produtos apícolas
pela Administração Estatal de Alimentos e Medicamentos. Além disso, instituições
especializadas no setor (como a Zhi Feng Tang, da Baihua) trabalham com pesquisa e
desenvolvimento de própolis ativas há mais de 20 anos.
• A Covid-19 impactou temporariamente a produção apícola, mas contribuiu para ampliar a
demanda por esse tipo de produto no longo prazo. Em janeiro de 2020, o surto e as
consequentes medidas de isolamento prejudicaram várias fazendas de abelhas na China,
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principalmente nas províncias de Yunnan e Hubei. Isso ocorreu como resultado do modelo
utilizado na criação de abelhas, no qual os apicultores viajam centenas ou milhares de
quilômetros para alimentar suas colônias, buscando a estação de floração de plantas como
colza e girassol em diferentes regiões do país. Em razão de restrições de locomoção impostas
para evitar a disseminação do coronavírus, muitos apicultores só conseguiram colher o mel e
alimentar suas abelhas por curtos períodos, provocando preocupações sobre prováveis
queda na produção e perda de colmeias.
• Desde o primeiro bimestre de 2020, governos regionais vêm tentando mitigar as dificuldades
da cadeia por meio de Permissões de Movimentação Rápida e Notificações Urgentes
concedidas a agricultores após inspeções médicas básicas. No geral, a produção apícola
chinesa não deve sofrer grande impacto com a crise, porém, no curto prazo, os níveis de
produção devem apresentar leve queda como resultado das restrições de locomoção
impostas em decorrência da pandemia.
• Simultaneamente às dificuldades de produção, a demanda por produtos apícolas mostrou
sinais de fortalecimento, e diversos produtores de mel relataram aumentos em suas vendas –
em grande parte causados pelos efeitos positivos do mel no sistema imunológico. É muito
provável que produtos apícolas como geleia real, pólen de abelha e própolis tornem-se
bastante populares entre os chineses, cada vez mais preocupados com a saúde. Assim, a
demanda do consumidor deve ganhar força durante a crise sanitária da Covid-19 e além,
considerando que a economia chinesa reabriu antes que a de outros países.

Modernização e apoio governamental impulsionarão o crescimento do mercado
• A China possui planos de longo prazo para desenvolver zonas especializadas de produção de
mel e outros produtos apícolas por meio de mecanização e industrialização, especialmente
nas províncias de Sichuan, Jilin, Shanxi, Shandong, Anhui, Jiangxi e Zhejiang. Esse interesse
governamental decorre de seus objetivos de promover o mel como produto de exportação e
de desenvolver a apicultura como ferramenta de redução da pobreza. Alguns projetos dignos
de nota giram em torno do suporte amplo a pequenos apicultores locais por meio de esforços
como a introdução de técnicas especializadas de apicultura, cursos de treinamento em
apicultura e a abertura de canais de venda. Os governos locais também têm tomado várias
medidas para aumentar a produção de mel, a exemplo do auxílio prestado aos apicultores de
Hangzhou na embalagem e venda do mel produzido localmente.
• O movimento de digitalização e modernização da indústria da apicultura liderado por
empresas especializadas em tecnologia da região de Zhejiang é evidente. O uso de aplicativos
como o TikTok para a comercialização de produtos apícolas e a implementação de colmeias
modernas que monitoram e regulam temperatura e umidade a partir de dispositivos móveis
são sinais de que o setor começa a se modernizar, principalmente porque vários aspectos da
economia chinesa já passaram pela mesma transformação digital.
• As isenções de imposto sobre valor agregado, imposto de renda de pessoa jurídica e outros
encargos concedidas em 2019 permitiram a várias empresas de produtos apícolas realizarem
grandes lucros. A agrícola Nanjing Laoshan Pharmaceutical, por exemplo, teve dedução fiscal
de 75% sobre seus investimentos em pesquisa, o que resultou em aproximadamente US$125
mil em economia de impostos Muitas empresas beneficiárias dessas isenções declararam sua
intenção em aplicar essas economias em pesquisa e desenvolvimento de métodos de
produção, na renovação de maquinário e no pagamento de custos logísticos e de mão de
obra. Considerando a tendência de aumento nas despesas de capital, espera-se que os cortes
de impostos impulsionem a produção chinesa de mel e própolis no longo prazo.
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• As importações de mel e própolis devem crescer à medida que países como Nova Zelândia,
Zâmbia e Canadá continuam explorando novos métodos para ampliar suas exportações para
a China. Embora a Nova Zelândia busque deter o monopólio completo do mel Manuka, os
consumidores chineses devem manter uma demanda sustentada por diversos tipos de mel
natural estrangeiro.
• Os consumidores ainda conhecem muito pouco sobre as variedades de mel, mas esse cenário
tende a mudar ao longo dos anos. Portanto, o mel e o própolis produzidos localmente terão
de concorrer com os produtos apícolas importados para conquistar os consumidores.
• Embora tenha havido uma série de medidas dos governos locais para combater a falsificação
de mel e própolis, ainda existem preocupações sobre a disponibilidade – e mesmo sobre a
predominância – de falsificações no mercado de produtos apícolas, conforme informado pelo
Science Times Media Group. Segundo a China Bee Association, a tecnologia de testes
continua avançando em todo o país, e é provável que os métodos mais comuns de
adulteração (como misturar mel natural com água açucarada e própolis com goma de
choupo) sejam detectados com mais frequência e de forma confiável.
• O canal mais comum do mercado apícola na China atualmente é o varejo a granel. De todo
modo, à medida que os consumidores aprendem mais sobre os benefícios do mel e do
própolis, esses produtos tendem a tornar-se artigos sofisticados, e a demanda por outras
variedades também deverá aumentar. Ao longo do tempo, o consumidor terá mais
conhecimento sobre as características do mel originário de diferentes países, como o mel de
eucalipto da Rússia. Do mesmo modo, a demanda por alimentos saudáveis deve crescer entre
os chineses preocupados com a saúde.
• Os preços tanto do mel produzido localmente quanto do mel importado devem continuar
subindo com a constante demanda pelo produto. O crescimento será impulsionado por
algumas tendências fundamentais, como o avanço da procura por alimentos saudáveis, o
aumento do poder aquisitivo da população e pelo fato de a demanda por mel de qualidade
premium superar a disponibilidade do produto (nacional e importado) no mercado. Os custos
de produção do setor também vêm crescendo anualmente devido a fatores como clima
volátil, envenenamento de abelhas por pesticidas e aumento nos preços de produtos
essenciais para a atividade, como alimentação e transporte de abelhas. Com o tempo, isso
aumentará ainda mais o preço do mel produzido localmente.

Impulsionadores e Obstáculos
Impulsionadores e Obstáculos
Impulsionadores

Conscientização sobre a saúde: consumidores continuarão buscando alimentos mais saudáveis e
estão dispostos a pagar mais caro por tais produtos. Mel e própolis se beneficiarão dessa
tendência.
Apoio governamental: os governos locais e central possuem planos de apoio aos produtores
chineses que consistem em desde novas técnicas e mecanização até iniciativas de vendas e
embalagem de produtos.
Digitalização e modernização: métodos modernos voltados à indústria apícola facilitarão os
negócios e ferramentas digitais auxiliarão a divulgação e venda de produtos agropecuários.
Renda crescente: uma classe média em expansão permitirá que mais chineses consumam mel e
própolis, hoje normalmente considerados itens de luxo.
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Estabilidade da indústria apícola no longo prazo: uma indústria apícola estável fará com que os
consumidores chineses se familiarizem com produtos de mel e própolis e abrirá caminho para
marcas estrangeiras.
Obstáculos

Consumidores estão cientes dos produtos falsificados no mercado: há relevante preocupação
sobre qualidade e origem de produtos apícolas na China.
Produção limitada de própolis: a produção chinesa ainda não atende à demanda local. Isso
restringe o crescimento do mercado, mas oferece oportunidades a exportadores.
Falta de regulamentação e inspeção: a ausência de regulamentação adequada dificulta a entrada
em novos mercados para o própolis bruto e processado, bem como a distinção entre produtos
verdadeiros e falsos.
O própolis ainda é relativamente desconhecido: o própolis pode assumir várias formas, desde
própolis bruto até sprays altamente processados, e seus benefícios à saúde ainda não são tão
conhecidos na China quanto os do mel.
Aumento de preços: os preços de mel e própolis importados, bem como daqueles produzidos
localmente, devem aumentar no futuro. Isso elevará o valor do mercado, mas talvez os preços se
tornem proibitivos ao mercado de massa.

4.2 CATEGORIAS
Tamanho de Mercado - Mel e Própolis (US$ milhões)
Source: Euromonitor
Imported honey has a premium positioning, benefiting from domestic counterfeiting

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

2023*

Propolis
Própolis

68,9

84,8

117,9

93,9

98,6

103,5

108,7

114,1

Honey
Mel

949,4

914,9

715,3

771,3

834,2

899,0

965,8

1.034,8

Fonte: Euromonitor
*Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023.

A variedade de produtos aponta para o desenvolvimento do mercado de mel na
China
O mercado de mel na China somou US$771,3 milhões em 2019, mais de 8 vezes superior ao
mercado de própolis. O crescimento médio anual foi negativo em 6,7% desde 2016, mas é
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esperado um crescimento de em média 7,6% entre 2020 e 2023, com o aumento de demanda e
desenvolvimento da indústria apícola na China.
O própolis contabilizou US$93,9 milhões e foi responsável por 10,9% do total do mercado apícola
em 2019. Entre 2016 e 2019, o mercado de própolis teve crescimento médio anual de 10,8%,
sobretudo em razão do rápido crescimento da produção local e da alta demanda por alimentos
saudáveis. Considerando a desaceleração na produção de própolis nos últimos anos, prevê-se
que o crescimento médio anual chegue a 5% durante o período de 2020 a 2023.
Nos últimos anos, a China se tornou o maior consumidor mundial de mel, pois o consumo do
produto pelos chineses está fortemente relacionado aos seus benefícios à saúde. O mel tem sido
usado na medicina tradicional chinesa por milhares de anos, e acredita-se que seja capaz de
aliviar várias condições, como disenteria, tosse e lesões, especialmente quando misturado com
outros medicamentos. Uma das aplicações mais comuns do mel na medicina tradicional chinesa
é misturá-lo com a raiz do astrágalo (huang qi), pois ele ajuda a mitigar os efeitos colaterais da
planta. Por exemplo, o jujube honey é um mel muito apreciado na China por suas características
benéficas à saúde e tornou-se um dos mais populares no país.
O mel também é usado como adoçante saudável para facilitar a ingestão de remédios amargos,
com gosto pouco agradável, especialmente para crianças. A mistura de mel com água quente e
uma fatia de limão também é uma bebida muito comum entre os chineses. Segundo o Ministério
da Agricultura chinês, suas propriedades ajudam a fortalecer o sistema imunológico, prevenir
doenças e diminuir o acúmulo de secreções nas vias aéreas. Ele também é utilizado como
produto de beleza.
Além disso, a população idosa chinesa contribuiu para a crescente tendência de consumo de
produtos apícolas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação de Produtos Apícolas
da China, mais de 70% dos consumidores das lojas especializadas são pessoas mais velhas e mais
preocupadas com a saúde.
Atualmente, o mercado chinês de mel enfrenta dificuldades para diferenciar a qualidade de
seus produtos. Consequentemente, os consumidores chineses dão preferência ao mel
importado, principalmente da Nova Zelândia (Comvita) e da Austrália (Superbee), pois
acreditam que o produto é autêntico e não foi adulterado. Produtos apícolas importados
geralmente são vendidos a preços premium, os quais chegam a ser até 15 vezes maiores que
os cobrados pelo mel produzido localmente.
O mel Manuka neozelandês é bastante famoso na China e é conhecido por suas excepcionais
propriedades antimicrobianas. O Manuka pode custar atualmente até US$268,6 por
quilograma no mercado chinês. A Nova Zelândia busca consolidar-se como o maior fornecedor
do mel, promovendo sua reputação como líder em segurança alimentar, bem como tentando
tirar a Austrália do mercado de mel chinês por meio do registro de sua marca na China. A
Austrália estima que a manobra, se bem-sucedida, causaria um prejuízo de US$677 milhões
em vendas de seu próprio mel Manuka, tornando a Nova Zelândia ainda mais forte no setor.
Por outro lado, o mel importado da Malásia e da Indonésia tende a ser considerado um
produto de qualidade inferior em comparação a outros exportadores. Nesse sentido, empresas
como a indonésia Bee Ma Honey e a malaia Melipoly trabalham para mudar sua imagem
negativa no mercado, oferecendo mel orgânico e puro.

O mel cristalizado é mal compreendido pelos consumidores chineses
De acordo com a Associação de Produtos Apícolas da China, os consumidores chineses
identificam o mel cristalizado como “mel branco” em razão de sua aparência. A cristalização do
mel é um fenômeno usual em diversas regiões do país, especialmente onde há baixas
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temperaturas. Contudo, muitos consumidores desconfiam da pureza do “mel branco”, pois sua
coloração se torna similar à de mel adulterado com açúcar, néctar ou frutose. Embora haja
empenho dos atores da indústria apícola chinesa para informar os consumidores sobre o mel
cristalizado, existe um entendimento de que o mel estrangeiro proveniente de países como a
Nova Zelândia seja puro e autêntico. Essa percepção resulta de campanhas e políticas dos
produtores e governos estrangeiros, que impõem padrões formais como a classificação Unique
Manuka Factor (UMF) – certificação concedida pela UMF Honey Association da Nova Zelândia
como base em quatro critérios marcadores de qualidade: leptosperina, metilglioxal,
dihidroxiacetona (DHA) e 5-hidroximetilfurfural (HMF).
Apesar dessa compreensão errônea sobre o mel cristalizado, o processo de cristalização é uma
maneira de evitar a falsificação, pois o mel de alta pureza costuma cristalizar mais facilmente que
o produto misturado com ingredientes como a frutose. Embora a venda do mel cristalizado não
seja muito comum, os chineses sabem que o mel puro se cristaliza sob determinadas condições.

Os consumidores chineses consideram o própolis um suplemento para a saúde, não
um alimento
O própolis é visto pela maioria dos chineses como um suplemento natural voltado para a saúde.
Em 2005, a Farmacopeia da República Popular da China incluiu oficialmente as principais funções
do própolis como benéficas para o tratamento de fraqueza, o combate à obesidade e ao
envelhecimento precoce, entre outras. Além de indicar as quantidades aprovadas de flavonoides
e polifenóis que qualificam um produto como própolis, a Farmacopeia apresenta seus usos mais
comuns, seja como remédio, alimento natural ou cosmético.
A Farmacopeia também afirma explicitamente que o própolis não deve ser utilizado como
“matéria-prima” para alimentos nem na fabricação de produtos alimentícios em geral. A China
vem ainda documentando o uso do própolis como conservante alternativo de alimentos, bem
como suas aplicações na agricultura, melhorando a saúde de bovinos e aves.
Produtos finalizados de própolis podem ser encontrados em diversas formas, desde pílulas,
sprays bucais, pós e cápsulas até tinturas, sabonetes (líquido e barra) e pasta de dente. As
bebidas de própolis são menos comuns, mas é possível encontrar o produto na forma de pó
solúvel em água.
A título de exemplo, em 2018 um spray bucal de própolis (AU8, da Austrália) trazido pelo daigou3
AuMake, fez sucesso durante os comerciais da JiaJia TV (canal de compras 24 horas na China) e
vendeu 700 unidades no intervalo de 30 minutos. O sucesso foi resultado de um longo processo
de pesquisa e desenvolvimento de mercado elaborado pela AU8, e abriu caminho para sua
participação em mais comerciais de TV - um canal que até então estava fora do alcance de
outros produtores australianos de própolis.
O consumidor habitual de própolis pode ser tanto idoso quanto jovem. Alguns formatos dos
produtos, como o spray bucal AU8, são voltados para o público mais jovem, enquanto as
cápsulas de própolis são mais consumidas por chineses de várias idades que buscam assimilar
seus benefícios à saúde. Por ser oficialmente designado como um alimento saudável na China,
é pouco provável que o própolis seja visto em cafés e restaurantes similares ou locais

3

Palavra chinesa que significa “comprador substituto”. Importadores paralelos (indivíduos ou grupos) que
compram commodities fora da China para clientes na China.
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recreativos. Também existe carência de alimentos embalados que utilizam própolis, como
refrigerantes. O produto costuma ser consumido como suplemento direto ou utilizado como
fortificante de algum outro bem relacionado à saúde, como pasta de dente ou sabonete.
Por fim, o governo tem uma visão mais rigorosa sobre a gestão da qualidade do própolis.
Especificamente, autoridades provinciais de alimentos e medicamentos devem emitir
certificados para o produto, enquanto outros bens para a saúde normalmente requerem apenas
a aprovação municipal. Além disso, as instalações de produção de própolis na China devem
dispor das Boas Práticas de Fabricação, equiparando-as às fábricas de produtos farmacêuticos.

4.3 CONCORRENTES
Principais Concorrentes - Participação de Mercado
(% de Vendas, 2019)

12%
10%

10%
7,3%

8%

7,1%

6%
3,5%

4%

1,7%

2%
0%
Bright Food

Beijing Baihua Bee Wang's Bee Garden

Zhi Feng Tang

Guangzhou Bao
Sheng Yuan Honey

Fonte: Euromonitor
*Previsões consideradas para o período de 2020 até 2023.
Existem mais de mil empresas na China que possuem as qualificações necessárias para
fabricarem produtos apícolas, das quais mais de 300 têm operações em larga escala. Dentre elas,
dez empresas foram reconhecidas pela Administração Estatal da Indústria e Comércio da China
como marcas com grande reconhecimento do público. Os cinco principais concorrentes são
responsáveis por apenas 25,3% do mercado, e diversos agricultores independentes e
cooperativas comercializam seus produtos com marca própria. Portanto, o setor de mel e
própolis encontra-se extremamente fragmentado na China.
A Guan Sheng Yuan, empresa do Bright Food Group, e a Baihua são duas líderes do mercado
apícola chinês e são vistas como fabricantes confiáveis de mel de qualidade. As duas empresas
apresentam estilos diferenciados de publicidade e embalagem: Xoferecem, por exemplo,
garrafas tradicionais e simples a preços acessíveis, bem como diversos tipos de embalagens para
presentes voltadas a suas linhas de produto premium (Figura 1).
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Figuras 1 e 2: imagem do Yue Shang Lifestyle Supermarket em agosto de 2020, cidade de Zhenjiang.

Os produtos da Baihua são divididos de acordo com a demanda e a qualidade. Além das
variedades continentais com produção abundante, existem também bens apícolas fabricados de
acordo com padrões de produção de alimentos ecológicos e uma série de produtos com origens
únicas. Tanto a Baihua quanto a Guan Sheng Yuan utilizam marketing sofisticado e atraente,
enquanto os demais players geralmente não dedicam muita atenção à publicidade e embalagem
de seus produtos.
A Wang’s Bee Garden é outro grande produtor de mel na China. Ela oferece mais de 160
produtos apícolas, desde alimentos e bebidas até em cosméticos e produtos de saúde do
consumidor. A empresa possui mais de 3 mil lojas de varejo em todo o país e dispõe de 30 mil
metros quadrados de espaço de produção e armazéns subterrâneos. A Wang’s mantém sua
vantagem sobre concorrentes por meio de investimentos em qualidade e segurança alimentar.
Seu centro de tecnologia para produtos apícolas, localizado em Jiangxi, colabora regularmente
com universidades locais, como a Universidade de Nanchang e a Universidade Agrícola de
Jiangxi. A empresa também tem conquistado vários prêmios e certificações de qualidade e
segurança alimentar, como a ISO9001:2000 e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(HACCP).
Além dessas cinco empresas, a neozelandesa Comvita vem crescendo rapidamente e está
ganhando destaque no mercado. Nos festivais de compras realizados pela Tmall e pela Taobao, a
Comvita é a marca mais vendida do setor. A empresa atrai consumidores ao oferecer descontos
ou realizar promoções nesses eventos, uma vez que seus preços regulares são relativamente
altos. Em 2019, o festival de compras Double Eleven (também conhecido como “Dia dos
Solteiros”, criado pelo Alibaba para celebrar os solteiros na China e incentivar as compras) fez
com que as vendas da Comvita ultrapassassem US$1,4 milhão em aproximadamente 36 minutos.
O total de vendas da Comvita em um único dia de Double Eleven foi responsável pelas maiores
vendas de mel da Tmall e da JD. A linha Manuka da Comvita, o trunfo da marca, apresenta bom
desempenho de vendas há dez anos, e segue como líder de mercado.
Na China, o própolis normalmente é vendido na forma processada, sendo a pílula um de seus
formatos mais encontrados. Formatos mais incrementados como sprays bucais e pastas de
dente também fazem certo sucesso nas cidades chinesas, embora o própolis ainda seja menos
conhecido do que seus pares do setor, como o mel e a geleia real.
Os principais exportadores de própolis para a China são a Austrália e o Brasil, e o própolis verde
brasileiro atrai o interesse dos chineses em razão de sua pureza, origem orgânica e seus
benefícios comprovados para a saúde. Frente à massiva adulteração de produtos apícolas
ocorrida anteriormente na China, muitos esforços foram feitos ao longo dos anos para
desenvolver métodos de autenticação do própolis brasileiro, e os pesquisadores chineses
criaram técnicas patenteadas com tal propósito.
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Apesar do mercado fragmentado, os cinco principais concorrentes possuem marcas
confiáveis
Os maiores atores do mercado chinês conquistaram sua participação de mercado graças às suas
reputações em termos do custo-benefício de seus produtos – que têm qualidade reconhecida e
são mais baratos do que o mel importado. Essas empresas geralmente mantêm operações na
China há muitos anos e buscam fornecer produtos de acordo com as preferências do consumidor
local. Sua produção é realizada em apiários próprios e também a partir de apicultores
independentes e cooperativas.

1) Bright Food (Group)
Localização: Xangai
Telefone: +86-21-52296800
Ano de fundação: 2006
Vendas anuais (US$ milhões): 71,7
Setores atendidos: manufatura agroalimentar moderna e cadeia comercial
Principais produtos: laticínios, açúcar, vinho, lanches e alimentos enlatados
Site: https://www.brightfood.com

2) Beijing Baihua Bee Product
Localização: Pequim
Telefone: +86 010-67869021
Ano de fundação: 1919
Vendas anuais (US$ milhões): 43,2
Setores atendidos: produtos apícolas
Principais produtos: mel, pólen de abelha, geleia real
Site: http://www.baihua1919.com/

3) Wang's Bee Garden
Localização: Nanchang, Jiangxi
Telefone: +86 13668268886
Ano de fundação: 1985
Vendas anuais (US$ milhões): 29,3
Setores atendidos: produtos apícolas
Principais produtos: mel natural, própolis, pólen
Site: http://www.wsbee.cn
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4) Guangzhou Bao Sheng Yuan Honey Product
Localização: Guangzhou, Guangdong
Telefone: +86 020-81284888
Ano de fundação: 1924
Vendas anuais (US$ milhões): 8,5
Setores atendidos: produtos apícolas, chá, produtos de saúde do consumidor
Principais produtos: produtos apícolas, chá, produtos de saúde do consumidor
Site: https://www.beeden.com

5) Shaoxing Runlu Green Food
Localização: Shaoxing, Zhejiang
Telefone: +86-0575-5781032
Ano de fundação: 2001
Vendas anuais (US$ milhões): 6,9
Setores atendidos: produtos apícolas
Principais produtos: mel natural, pólen, geleia real
Site: não disponível

Empresas similares dominam as categorias de mel e própolis
Posição

Mel

Própolis

1ª

Bright Food (Group)

Zhi Feng Tang

2ª

Beijing Baihua Bee Product

Wang's Bee Garden

3ª

Wang's Bee Garden

Beijing Baihua Bee Product

4ª

Guangzhou Bao Sheng Yuan Honey Product

Bright Food (Group)

5ª

Shaoxing Runlu Green Food

Guangzhou Bao Sheng Yuan Honey Product

Grandes marcas locais têm visto a confiança do consumidor aumentar
Apesar das preocupações relacionadas à adulteração de mel e própolis, muitos produtores
chineses de mel têm ganhado popularidade e a confiança dos consumidores locais. Isso ocorre
em virtude de seus esforços para demonstrar transparência em seus processos de produção,
bem como graças às suas técnicas inteligentes de marketing e vendas. Grandes parcerias como o
fornecimento da Baihua nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 ajudaram a alavancar a
imagem das marcas locais. Além disso, a disseminação dos testes para identificação de produtos
apícolas falsificados, conforme reportados pelas agências reguladoras chinesas, incentivou
produtores locais a melhorarem a pureza e a qualidade de seus méis. Em consequência, os
consumidores têm confiado cada vez mais nas marcas chinesas de mel e própolis.

Zhi Feng Tang lidera o mercado de própolis
A Zhi Feng Tang é uma marca bastante conhecida de produtos de própolis e atua há mais de 20
anos no setor. Seus produtos possuem diversas certificações e qualificações, como ISO
22000:2005 e HACCP, bem como o apoio de organizações relevantes, como a Associação de
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Apicultura da China. A fim de lidar com a falsificação intensa de produtos apícolas, a Zhi Feng
Tang vem utilizando desde 2009 o sistema de consulta digital em suas embalagens para permitir
que os consumidores verifiquem a autenticidade do própolis comprado. A empresa também
dispõe de grandes áreas produtivas e de amplas redes de distribuição, com mais de 600 lojas
espalhadas em mais de 300 cidades na China.

4.4 DISTRIBUIÇÃO E PREÇOS
Fase 1: Produção/Importação
Margens:
5% - 15%

Apicultores
individuais e
cooperativas

Grandes empresas de
produtos apícolas

Importadores

ex.: Bright Food

ex.: Comvita

ex.: Bai Hua, Wang’s

Produção
Local

Forte

Moderada

Fase 2: Empresas de Processamento/Distribuidores

Distribuidores Locais

Margens:
5% - 15%

Parcerias para Produtos
Importados

(95%)
ex.: Guan Sheng Yuan, Baihua, Wang’s, Lao
Shan, Yi Feng Shang, Miao Yu, Tong Reng
Tang

(5%)
ex.: Chao Pi Commercial & Trading,
Shenzhen Comvita Natural Food Co (5%)

Fase 3: Canais de Distribuição

Margens:
5% - 10%

Supermercados

Farmácias

Plataformas de E-commerce

(40%)

(10%)

(25%)

Lojas Especializadas em Produtos Apícolas

Outros

(15%)

(10%)

Fase
4: Consumidores
Finais chain and channels
Large domestic brands are typically
present
across all distribution
Grandes empresas de produtos apícolas na China, como a Baihua e a Wang’s Bee Garden,
normalmente obtêm seu mel ou própolis de apicultores selecionados e cooperativas
profissionais. Após o processamento e a embalagem dos produtos em diferentes formatos,
como mel e pílulas de própolis, essas companhias os colocam à venda por meio de sua própria
rede de lojas de varejo especializadas.
Grandes marcas locais também são encontradas em supermercados, farmácias e plataformas de
e-commerce, garantindo sua presença em quase todos os canais de comercialização. As líderes
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do setor também estão acostumadas a utilizar infraestrutura própria de logística e
armazenamento. É o caso da Wang’s Bee Garden, que possui capacidade de armazenamento de
6 mil toneladas de mel em depósitos subterrâneos.

Marcas importadas são vendidas principalmente por meio de plataformas de ecommerce e lojas especializadas
Empresas estrangeiras costumam formar parcerias com companhias locais para distribuir seu
mel, própolis e derivados. Essas parcerias também possibilitam a venda de produtos apícolas
importados em lojas especializadas. O mel Manuka da Comvita, por exemplo, é vendido nas
lojas especializadas de sua parceira, a Shenzhen Comvita Natural Foods. Já a Manuka Health
fez parceria com a empresa Chao Pi Commercial & Trading para distribuição de seus produtos.
Nos acordos celebrados nesse tipo de parceria, empresas chinesas assumem a
responsabilidade de receber, armazenar, reembalar (quando necessário), distribuir e vender os
produtos apícolas enviados por seus parceiros estrangeiros. Elas também são responsáveis
pelo pagamento das tarifas aduaneiras e quaisquer outros impostos aplicáveis.
Segundo dados de vendas via e-commerce, os três produtos de própolis mais populares são
importados e comercializados com marcas estrangeiras. São elas a alemã Zirkulin e as
australianas Healthy Care e Swisse from Australia. Ao contrário dos produtos da Healthy Care e
da Swisse, o própolis da Zirkulin não é vendido em cápsulas, mas como ingrediente principal de
pastilhas para a garganta. O sucesso da empresa pode ser atribuído em grande parte ao endosso
da celebridade chinesa Wang Yibo, que promoveu as pastilhas Zirkulin e ajudou a popularizar o
produto na China. Outro motivo é o seu preço, muito mais baixo que aquele de produtos de
própolis puro, o que as torna mais acessíveis a um número maior de pessoas.
Quanto à Healthy Care e à Swisse, ambas são marcas de produtos saudáveis relativamente
famosas na China. Além do própolis, elas também comercializam suplementos vitamínicos,
extratos de frutas, mel e produtos emagrecedores no país asiático. Seu amplo portfólio de
produtos relacionados à saúde faz com que os consumidores chineses as considerem marcas
altamente confiáveis dentro da indústria de alimentos saudáveis.

As plataformas de e-commerce desempenham um papel importante na venda de
produtos apícolas de qualquer origem
Plataformas online, como a Taobao.com e a JD.com, geralmente são os canais relevantes para
o setor e oferecerem uma grande variedade de produtos apícolas importados. Por essa razão,
são a primeira opção dos consumidores de mel e própolis importados. Além de produtos
estrangeiros, as plataformas também oferecem os produtos apícolas da maioria dos
produtores e empresas chinesas. Apicultores independentes e cooperativas que não possuem
canais de venda próprios normalmente disponibilizam seus produtos online ou em
supermercados e farmácias. Grandes empresas nacionais que geralmente possuem rede de
distribuição própria (inclusive lojas), como Baihua ou Wang’s Bee Garden, não dependem de
plataformas de e-commerce ou supermercados para vender seus produtos.

Marcas nacionais tendem a preferir supermercados e plataformas de e-commerce
Embora existam muitas colmeias na China, sua distribuição no país é irregular, incluindo diversos
apiários independentes e apicultores individuais no país. O mel produzido por atores menores
normalmente é comprado por representantes comerciais especializados, que posteriormente
vendem o mel bruto para empresas de processamento e comercialização. O mel processado é
então vendido com as marcas de grandes empresas, e não com o nome do apicultor ou da
cooperativa responsáveis por sua produção. Algumas dessas grandes empresas possuem
operações verticalizadas, incluindo produção, processamento e venda do mel. Muitos
apicultores na China ainda utilizam técnicas tradicionais, com pouco grau de mecanização.
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Algumas técnicas importantes da apicultura local são a separação e a mistura dos enxames.
Entre os equipamentos necessários para a prática estão colmeias, quadros e bases de ninhos e
lâminas separadoras.
Algumas das empresas chinesas optam por utilizar supermercados como principal canal de
vendas, pois assim podem se concentrar na produção e na embalagem dos produtos. A
maioria dessas companhias, principalmente apicultores independentes ou cooperativas,
também vende seus produtos por meio de lojas online a fim de eliminar os custos operacionais
necessários para a manutenção de estabelecimentos comerciais físicos. Plataformas de ecommerce são especialmente importantes para essas pequenas empresas, que geralmente
não possuem experiência em logística e atendimento ao cliente. Lojas especializadas em
produtos apícolas são uma alternativa para grandes marcas (como a Baihua) que desejam
ampliar sua influência em regiões onde não possuem parceria com supermercados locais. No
entanto, os custos para venda em uma loja especializada são relativamente mais altos e não
há garantias de lucro.
Consumidores chineses que não estão em busca de mel importado normalmente preferem
fazer suas compras em supermercados e geralmente confiam na qualidade dos produtos
apícolas locais. As lojas WeChat são mais utilizadas por apicultores ou seus representantes,
que afirmam fornecer produtos apícolas originais de alta qualidade, os chamados “méis
verdadeiros”.

Principais canais de distribuição
Supermercados

Muitos supermercados na China são administrados por
grandes redes, como Walmart China, Carrefour, CR Vanguard
ou Lianhua. Elas também possuem outros tipos de lojas de
varejo, como hipermercados e lojas de conveniência, que
geram bilhões de dólares em receita anualmente.

E-commerce

O e-commerce vem crescendo cada vez mais e oferece
praticidade para diversas marcas, tanto pequenas quanto
grandes empresas de mel e própolis – tanto chinesas quanto
estrangeiras.

Lojas especializadas
produtos apícolas

em Consumidores que apreciam o sabor do produto e buscam
uma experiência de compra mais personalizada preferem
lojas especializadas em produtos apícolas. As marcas mais
encontradas nessas lojas são as chinesas e independentes.

Supermercados constituem o maior canal de vendas dos produtos apícolas devido à
sua vasta rede de distribuição
• A venda em supermercados (incluindo lojas de conveniência e pequenos e médios
supermercados) responde por mais de 40% da comercialização de mel e própolis na China. A
maioria deles faz parte de redes como a CR Vanguard, a RT-MART ou a Yonghui, e são os
maiores players do setor na China. Cada cadeia dessas é mais forte em regiões específicas do
país.
• A quantidade de SKUs (stock-keeping units ou “unidades de manutenção de estoque”) que os
supermercados possuem e ofertam depende do porte do estabelecimento. Os produtos
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apícolas normalmente são dispostos em uma única prateleira e categorizados por marcas,
preços, tipos ou tamanhos. Na maioria das vezes, são disponibilizados ao consumidor
próximos a alimentos instantâneos. Os supermercados adquirem mel e própolis a partir de
processadores e distribuidores, e os estocam em armazéns próprios.
• Supermercados podem ser divididos nas subcategorias “grande”, “médio”, “pequeno” ou
“loja de conveniência”. Supermercados grandes estão localizados principalmente nos centros
das cidades, onde existe maior tráfego de pessoas. Supermercados de médio porte situam-se
nos centros dos distritos (subdivisões municipais), onde a população é menor, e estão
afastados dos centros urbanos. Supermercados pequenos ou lojas de conveniência são mais
populares e comuns, localizados próximos a comunidades ou lugares onde não existem
supermercados grandes e médios.
• Produtos apícolas importados geralmente são vendidos em supermercados grandes e
principalmente naqueles pertencentes a redes estrangeiras, como Walmart e Carrefour. Os
estabelecimentos oferecem diversas marcas e atuam como intermediários para os usuários
finais. Produtos de própolis (considerados mais ligados ao setor de saúde que o mel) podem
ser encontrados nos supermercados, mas também estão disponíveis em lojas especializadas
em produtos apícolas e farmácias.

Lojas especializadas em produtos apícolas oferecem produtos e marcas específicas
de própolis, e atendem consumidores fiéis
• Lojas especializadas em produtos apícolas são o segundo maior canal de vendas desses bens,
mas estão se tornando cada vez mais raras devido ao crescimento do e-commerce. Essas lojas
podem ser classificadas em duas categorias: lojas especializadas de marca, que realizam as
vendas diretas de empresas de produtos apícolas (como Baihua, Lao Shan, Zhi Feng Tang e
Wang’s); e lojas especializadas que vendem produtos apícolas de diferentes marcas, inclusive
de apicultores e cooperativas. Tais lojas especializadas apresentam-se como vendedores de
mel natural puro e maduro (não verde) e normalmente são administradas por pequenos
distribuidores.
• As lojas especializadas em produtos apícolas estão localizadas principalmente em shoppings e
distritos comerciais. Elas permitem que consumidores experimentem mel, própolis e
derivados, proporcionando-lhes uma experiência que combina degustação e compras.
Simultaneamente, esses estabelecimentos aumentam a influência e a popularidade das
empresas apícolas e fidelizam clientes. Lojas especializadas ainda servem como plataforma de
venda para apicultores individuais cujo público-alvo são os consumidores que acreditam na
qualidade de seus produtos e que também querem comprar de produtores locais.

O e-commerce tem apoiado pequenos apicultores locais e marcas estrangeiras
• O e-commerce tem sido uma ferramenta fundamental na comercialização de muitos
apicultores independentes da China, pois são um canal de vendas relativamente conveniente.
Apicultores que possuem poucas colmeias normalmente formam cooperativas. Nos últimos
anos, esses empreendimentos proporcionaram aos seus membros acesso a técnicas apícolas
modernas por meio da troca de informações e tecnologias, e também facilitaram a
comercialização de seu mel e própolis. Mais recentemente, plataformas de e-commerce
passaram a incluir cooperativas, sendo o maior exemplo disso a colaboração da gigante do ecommerce Alibaba com a Chuanshen Agricultural Products, uma cooperativa com cerca de
500 estabelecimentos no condado de Qingchuan, na província de Sichuan.
• Com políticas mais abertas e ativas que o comércio tradicional, o comércio eletrônico
internacional (cross border e-commerce) tem menores exigências de importação. Desse
modo, produtos estrangeiros podem chegar aos consumidores de maneira mais direta,
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conveniente e até mesmo barata, vistas as vantagens tarifárias desse tipo de operação. Com
os recursos das plataformas de e-commerce, empresas estrangeiras poderão compreender
melhor os consumidores chineses e realizar eventuais ajustes em seus procedimentos de
marketing, canais e produtos, ampliando a eficiência de suas operações.
• Algumas das maiores plataformas de e-commerce na China são: Tmall, Taobao, JD.com e
Suning. A Tmall International é uma das plataformas de comércio eletrônico internacional
preferidas pelos comerciantes estrangeiros. Ela é uma subplataforma da Tmall, e chegou a
oferecer quase 200 mil produtos estrangeiros até março de 2020. A fim de atrair marcas
internacionais, as plataformas de e-commerce criaram uma política de lançamento de
produtos mais conveniente e favorável, conforme descrito abaixo.
• Para registrarem-se na Tmall International, empresas estrangeiras devem enviar seus pedidos
de inscrição à plataforma. Após sua aprovação, elas deverão apresentar documentos
suplementares, como registro de marca estrangeira e certificados de autorização. Se esses
documentos forem aceitos, é possível que a plataforma demande um depósito caução, o
pagamento de uma taxa de serviço técnico anual e a dedução em tempo real da taxa de
serviço técnico (real-time deduction of technical service fee). Isso dependerá do tipo de loja
solicitado (loja principal da marca, loja exclusiva ou loja especial) e os tipos de produtos.
• A Tmall oferece opções aos exportadores em termos de armazenamento, envio e
importação. A empresa oferece diferentes opções para produtores estrangeiros estocarem
seus produtos, como armazéns alfandegados de importação, armazéns internacionais ou
armazéns das próprias empresas. Se as companhias estrangeiras optarem pelos armazéns
internacionais da Tmall, elas recebem também o serviço de despacho de importação
completo. Se as empresas utilizarem armazéns próprios, por outro lado, a documentação
aduaneira é sua responsabilidade, mas a Tmall segue oferecendo serviços complementares,
como o rastreamento de encomendas.
• Um vendedor de destaque na Tmall é a Comvita, que costuma empreender grandes
campanhas de marketing, com eventos públicos e cerimônias de lançamento de produtos
repletas de celebridades endossando seu negócio na plataforma. Ela também realizou
transmissões ao vivo no Tmall apresentando suas instalações de mel e seus processos de
produção.

A importação paralela é um método comum utilizado por vendedores de mel não
licenciados
• A palavra daigou significa “comprar em nome de alguém”, e refere-se aos chamados
importadores independentes: pessoas que compram mercadorias fora da China e as enviam a
um consumidor no país ou até mesmo as trazem consigo em suas bagagens. Em todos os
casos, os daigou costumam oferecer um preço mais baixo do que as importações padrão.
Esse tipo de compra internacional não é ilegal e é bastante comum na China, existindo grupos
especializados no processo. No entanto, os produtos devem ser declarados na alfândega da
China quando transportados em voos de passageiros. Os daigou vendem esses produtos
principalmente em plataformas online como a Taobao, em que o processo de abertura de
loja online é mais fácil. Por exemplo, o mel Manuka UMF 10+ da Comvita utiliza duas lojas
daigou que estão entre os dez melhores vendedores.

Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados

31

Exemplos de empresas estrangeiras que distribuem produtos apícolas na China
Empresa

Site

Telefone

Comvita Food (China)

http://www.comvita.com.cn/

+086 755 8366 1958

Sichuan Pengshan Wangshi
Animal Health

https://wangshibee.en.alibaba.com/

+086 28 8587 4396

Manuka Health

https://www.manukahealth.co.nz/en-nz/

+064 9 570 1820

Hakatere Naturals

http://www.hakaterenaturals.com/

+086 180 1719 5750

Koval Honey

http://www.kovalhoney.ru/#home

+007 909 814-15-65

Bee Plus

https://www.beeplus.co.nz/en/

+001 678-373-4041

Manuka Doctor

https://www.manukadoctor.com/

+001 455 895 959

Healthy Care

http://healthycare.com.au/

+061 9485 8888

Eventos do Setor
• Exposição Internacional de Produtos Apícolas de Xangai: principal evento internacional do
setor. Na Exposição, empresas nacionais e internacionais apresentam novos produtos e
trocam informações com os participantes. As empresas aproveitam a exposição para fazer
negócios, promover novas tecnologias e consolidar sua imagem no mercado. O evento
acontece em Xangai e sua última edição foi realizada entre os dias 18 e 20 de novembro de
2020.
• Conferência da Indústria de Produtos Apícolas da China: conferência organizada pela Divisão
de Produtos Apícolas da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de
Alimentos, Produtos Nativos e Animais. O objetivo do evento é debater os principais pontos e
as questões centrais da indústria, empenhar-se no desenvolvimento da cadeia do setor,
integrar os mercados interno e externo e buscar a criação de uma nova conjuntura para a
indústria apícola. No evento, atores empresariais, especialistas em marketing e peritos de
laboratórios de produtos de mel se reúnem para discutir o plano de desenvolvimento da
indústria apícola. A CBPIC é realizada anualmente e sua 10ª edição deveria ter acontecido em
Zhuhai no dia 17 de março de 2020, mas foi adiada em decorrência da Covid-19 e ainda não
foi remarcada.
• Conferência Nacional sobre Apicultura: realizada pela Associação de Produtos Apícolas da
China (CBPA), o evento tem como foco os pontos críticos da indústria chinesa de produtos
apícolas. Nela, líderes e especialistas discutem e analisam os problemas enfrentados
atualmente pelo desenvolvimento do setor. Dentre os tópicos discutidos estão a situação e as
medidas de supervisão do mercado de produtos apícolas, as políticas anuais de importação e
exportação desses produtos, a difícil condição dos apicultores, o desenvolvimento dos fundos
de bem-estar público da indústria apícola, a situação anual do e-commerce do mercado de
produtos apícolas, e o relatório sobre a reunião de padrões internacionais de produtos
apícolas ISO/TC34/SC19. A conferência acontece anualmente, e sua última edição foi
realizada entre 8 e 10 de novembro de 2019. Como resultado da pandemia, ainda não há
data definida para a edição de 2021.
• Exposição de Apicultura e Conferência Nacional de Intercâmbio de Informações sobre o
Mercado de Produtos Apícolas: reunião realizada em conjunto pela Associação de Produtos
Apícolas da China e pela Sociedade de Apicultura da China. Participam dela especialistas e
acadêmicos da indústria apícola de todo o país, representantes das principais empresas
atuantes em produção, processamento e vendas de produtos apícolas, bem como
representantes governamentais e empresários. Todo tipo de produto apícola é exibido no
evento, bem como novas tecnologias, novos produtos e equipamentos de processamento da
indústria. Simultaneamente, especialistas explicam políticas e regulamentações aplicáveis ao
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setor e apresentam e trocam informações sobre o progresso da pesquisa científica da
indústria apícola. A conferência é realizada anualmente, e sua última edição aconteceu em 18
de março de 2019. A edição de 2020 foi suspensa em razão da pandemia.
• Exposição e Feira Internacional de Mel e Produtos Apícolas de Guangzhou (IHE): plataforma
B2B (de comércio entre empresas) que combina produção e comercialização de produtos
apícolas, incluindo alimentos e bebidas, tecnologia e maquinário. Ela é patrocinada pela
Associação Provincial de Saúde de Guangdong e pelo Departamento de Gestão de
Rastreabilidade de Alimentos Seguros de Guangdong, e tem o apoio do Consulado-Geral da
Federação Russa em Guangzhou, do Consulado-Geral do Brasil em Guangzhou e da Aliança da
Indústria Ecológica Orgânica da China. A IHE reúne marcas de mel nacionais conhecidas, atrai
diversas marcas internacionais e convida distribuidores e representantes de redes nacionais
de produtos alimentícios, farmacêuticos e agrícolas especiais. A exposição é realizada
anualmente, e sua última edição aconteceu entre 11 e 13 de setembro de 2020. A edição de
2021 ainda será agendada.

Tarifas, IVA e Preços
O imposto sobre valor agregado aplicável aos produtos apícolas é de 11%
• Embora não haja impostos locais, ou em nível provincial, sobre o mel importado, existe o
Imposto sobre Valor Agregado de 11% sobre os produtos apícolas. Nenhum imposto de
consumo incide sobre os produtos apícolas importados.

Preços e impostos de importação por código SH:
Código SH

Preço médio do

Preço médio geral

Imposto sobre

Imposto sobre

produto brasileiro

(US$/t)

importações para o

importações do

Brasil

principal exportador

(%)

(%)

(US$/t)

HS 0409.00

US$10.679

US$17.110

15%

Nova Zelândia: 0%

HS 0410.00

US$205.476

US$368.148

25%

Indonésia: 0%

HS 1521.90

Não aplicável

US$10.474

20%

Alemanha: 20%

4.5 OPORTUNIDADES DE MERCADO
O mel brasileiro pode encontrar espaço entre o premium Manuka e o produto local
Oportunidades e Desafios
Oportunidades

Percepção de qualidade: em razão dos escândalos de mel falsificado na China, produtos apícolas
importados são considerados como autênticos e de qualidade pelos consumidores.
Posicionamento de preço: produtos importados líderes de mercado (como o mel Manuka)
costumam ser proibitivamente caros para o mercado de massa, oferecendo oportunidade para
produtos de preço médio e/ou mais baratos de outros países.
Demanda não atendida: a demanda por produtos apícolas importados supera sua oferta.

Desafios

Concorrentes consolidados: a forte presença de exportadores consolidados de Nova Zelândia e
Austrália, somada aos acordos de livre comércio da China com os dois países e à sua proximidade
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geográfica, representam desafios para as exportações brasileiras.
Processo de importação dispendioso: altos valores pagos para importação, bem como impostos
sobre valor agregado, tornam o mel e própolis estrangeiros mais caros do que a produção local.
Parceria com players locais: encontrar um parceiro confiável para distribuição na China é essencial
– de todo modo, esse processo é desafiador.

Os exportadores brasileiros devem oferecer preços competitivos, mas superiores aos
do mel local
O mercado apícola chinês é muito competitivo e ocupado por um grande número de produtores,
desde cooperativas locais, formadas por dezenas de apicultores independentes, até grandes
conglomerados especializados em diversos produtos, com instalações de pesquisa e
desenvolvimento de alta tecnologia e seus próprios processos de logística e varejo. Juntos, eles
inseriram a China no topo do ranking mundial de produtores de mel. Os produtos apícolas locais
são vendidos em todos os canais possíveis e, em virtude da modernização do país em áreas
como e-commerce e logística, mesmo empresas menores passaram a acessar novos mercados
nos últimos anos.
Os preços dos produtos apícolas costumam variar, sobretudo em razão de fatores como
conhecimento de marca, qualidade e pureza do mel e tipos de flores utilizados em sua produção.
O mel importado costuma ser mais caro que o mel local. Os maiores exportadores de mel para a
China são Austrália e Nova Zelândia, e o mel Manuka, exportado por ambos, é bastante
conhecido. Enquanto as exportações de mel da Nova Zelândia e da Austrália chegaram a
US$31.178 e US$16.425 por tonelada em 2019, respectivamente, as exportações do Brasil
atingiram US$10.679 por tonelada no mesmo ano. Assim, é possível o produto brasileiro se
especialize num nicho de comercialização com preços mais acessíveis que os de produtos da
Oceania, mas com destaque para sua procedência estrangeira e confiabilidade.

O mel brasileiro deve diferenciar-se do mel chinês
A maioria dos méis chineses é considerada genérica, com poucas características próprias (como
composições e sabores diferentes dependendo da região de procedência). As principais
características que diferem o mel produzido na China dos demais são seu sabor e as flores
utilizadas na sua produção, conforme detalham os próprios players da indústria. A diferença nas
percepções do consumidor em relação ao mel produzido localmente e ao mel importado pode
ser facilmente observada nos preços cobrados por eles. Produtos apícolas importados costumam
custar dez vezes mais que aqueles produzidos no país. Dessa forma, os exportadores brasileiros
de mel devem ter cuidado para não classificar seus produtos apícolas nas mesmas categorias dos
produtos chineses.
A fim de diferenciar-se do mel produzido na China, o mel brasileiro deve apresentar
características que permitam sua fácil identificação como produto importado – como
embalagens diferentes ou convenções de nomenclatura tipicamente brasileiras (como
indicações geográficas). Esse esforço também pode evitar que seja visto como um produto
falsificado.

Os consumidores devem ser informados sobre a pureza e a origem orgânica do mel
brasileiro
Os produtos apícolas chineses frequentemente sofrem com problemas relacionados a
contaminantes utilizados na atividade agrícola, que por vezes envenenam abelhas ou
contaminam a produção de mel. O uso de pesticidas na China é volumoso e, segundo estatísticas
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da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mais de 1,7 milhão de
toneladas foram utilizadas em 2018.
Tendo em vista essa preocupação, produtores brasileiros devem se empenhar em informar os
consumidores chineses sobre as qualidades superiores do mel brasileiro, como sua pureza e a
ausência de contaminantes. Por exemplo, a Nova Zelândia mede a potência de seu mel Manuka
por meio da classificação do Fator Original Manuka (Unique Manuka Factor – UMF). Os produtos
mais bem classificados podem ser chegar a mais de US$1.000 por quilograma nos
supermercados chineses. Produtores brasileiros devem desenvolver suas próprias métricas e
sistemas de classificação para que os consumidores chineses possam diferenciar o mel brasileiro
do mel produzido localmente. Outras características a explorar e destacar seriam a origem
orgânica e natural do mel e os cuidados eventualmente aplicados em sua produção, como
manter os apiários afastados de plantações de cultivos geneticamente modificados.

As empresas brasileiras podem beneficiar-se das amplas redes de distribuição
Empresas brasileiras que pretendem entrar no setor de mel e produtos apícolas na China devem,
em primeiro lugar, encontrar um parceiro local confiável que possa cuidar das questões
aduaneiras e de distribuição em seu nome. Na esteira do sucesso alcançado por empresas da
Nova Zelândia e da Austrália, produtores brasileiros devem disponibilizar seus produtos em sites
conhecidos de e-commerce e também em lojas especializadas de produtos apícolas.
Entre as possíveis parcerias para as empresas brasileiras estão as redes de supermercados e lojas
de conveniência com mais de US$10 bilhões em vendas anuais, como Walmart China, Lianhua,
Sun Art Retail Group e CR Vanguard. Esses varejistas administram milhares de hipermercados,
supermercados e lojas de conveniência nacionais, geralmente sob várias marcas, e costumam
oferecer uma grande variedade de produtos internacionais.

Demanda por própolis é maior que oferta, pois sua produção nacional é baixa
Oportunidades e Desafios
Oportunidades

Conscientização acerca do produto brasileiro: o própolis verde brasileiro já é conhecido no
mercado local.
Produção local limitada: a produção de própolis na China ainda é baixa, com a maioria dos
apicultores dedicada a outros produtos apícolas, como mel e geleia real.
Parte da medicina tradicional: desde 2005, o própolis consta na Farmacopeia chinesa como
alimento saudável, consolidando sua utilidade para a população da China.

Desafios

O público em geral precisa conhecer o produto: o própolis brasileiro ainda não tornou-se popular
entre a maioria os consumidores chineses, pois sua oferta é relativamente baixa e seus preços,
mais altos.
Falta de regulamentações: os regulamentos aduaneiros para o própolis não são bem definidos, o
que provoca atrasos em entregas e incertezas em relação aos procedimentos de importação.
A falsificação prejudica a imagem do produto: os escândalos de falsificação ocorridos nos últimos
anos criaram a percepção de que o própolis adulterado está espalhado em todo o país.
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Embora o mercado seja fragmentado, existem marcas grandes
Marcas como Zhi Feng Tang e Wang's Bee Garden são bastante conhecidas na China como
produtores e vendedores de própolis. No entanto, o própolis ainda não é muito conhecido no
país e, dado a seu baixo consumo e pouca oferta, o mercado continua promissor para novos
entrantes. O própolis produzido localmente normalmente é vendido em lojas especializadas em
produtos apícolas, muitas vezes administradas pelos próprios produtores, ou em farmácias,
embora alguns desses produtos também possam ser encontrados em sites de e-commerce.

Marcas estrangeiras têm vantagem no mercado de própolis
O própolis é considerado um tipo de medicamento na China. Com isso, e devido à crença
generalizada de que existe pouco própolis verdadeiro no mercado chinês, os consumidores do
produto preocupam-se com sua qualidade. Por isso, a maioria dos consumidores prefere
empresas estrangeiras e compra própolis importado de Alemanha, Nova Zelândia e Austrália. Em
comparação com algumas empresas nacionais famosas, como a Zhi Feng Tang, empresas
estrangeiras como Healthy Care e Swisse oferecem produtos de própolis a preços mais baixos e
com garantia de qualidade superior, o que assegura a elas maior participação no mercado.
Após sua inclusão nos Padrões Nacionais de Segurança Alimentar da China em 2018, o Brasil está
em posição de competir no mercado de própolis chinês. Atualmente, o própolis verde brasileiro
pode ser encontrado em plataformas de e-commerce, tanto na forma in natura quanto
processado, e os produtores brasileiros têm buscado adentrar ainda mais no mercado com
produtos mais sofisticados, direcionados a diferentes grupos demográficos, de jovens a idosos.
Esses produtos são oferecidos em diversas formas, desde suplementos líquidos até garrafinhas
de spray e pílulas.

O preço do própolis é alto porque sua oferta é limitada
Em razão do pequeno volume de própolis que as abelhas conseguem produzir, o própolis bruto
na China costuma ser vendido entre US$70 a US$100 por quilograma. O própolis processado
também tem preços elevados, chegando a custar até US$600 por quilograma, sendo o produto
apícola mais caro do mercado. De acordo com estatísticas da Associação Chinesa de Importação
e Exportação de Pecuária, a China exporta muito pouco própolis.

Exportadores brasileiros devem certificar-se de que
estrategicamente comercializado como alimento saudável

seu

própolis

seja

Embora o própolis verde brasileiro seja relativamente conhecido pelos atores da indústria e
pelos consumidores de própolis, muitos consumidores chineses simplesmente desconhecem o
produto e sua aparência, seu sabor e suas características.
Embora o conhecimento sobre as propriedades – e até mesmo a aparência – do própolis verde
seja relativamente baixa, a conscientização sobre saúde e os gastos com produtos mais
saudáveis têm aumentado na China. Assim, para transpor a barreira do desconhecimento dos
consumidores chineses em relação ao própolis, a parceria com distribuidores locais é
fundamental. Esses parceiros são capazes de trabalhar em estreita colaboração com
supermercados e lojas especializadas em produtos apícolas para informar melhor os
consumidores a respeito dos benefícios do produto nos pontos de venda. Produtores brasileiros
que pretendem exportar para a China devem divulgar os benefícios que o própolis traz para a
saúde dos consumidores.
Da mesma forma que na cadeia do mel, pode ser interessante que produtores brasileiros de
própolis colaborem com um parceiro local confiável para realizar suas atividades de distribuição
e marketing. No entanto, os produtos de própolis tendem a ser mais voltados para a saúde que o
mel, que é mais utilizado como alimento e adoçante. Assim, em vez de supermercados, o
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própolis geralmente é encontrado em farmácias e lojas especializadas em produtos apícolas. Ou
seja, a busca por um parceiro local confiável deve ser ainda mais cuidadosa para assegurar o
posicionamento correto do produto.
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5. LEIS E REGULAMENTAÇÕES
5.1 AUTORIDADES RELEVANTES
A Administração Estatal para Regulação de Mercado (SAMR), o Ministério da Agricultura
(MOA) e a Comissão Nacional de Saúde (NHC) da República Popular da China são as
autoridades nacionais importantes relacionadas à indústria apícola. Cada uma desempenha
um papel essencial na determinação de normas, regulamentações e padrões, e no
monitoramento do setor.

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

A Administração Estatal para Regulação de Mercado foi criada para implementar
diretrizes e políticas públicas, e acordos decisórios voltados à fiscalização e à gestão do
mercado. Ela é especialmente responsável por fiscalizar e regular o mercado e gerenciar
a qualidade num nível geral. Muitas das leis abrangentes de fiscalização e regulação são
organizadas e aplicadas pela Administração Estatal para Regulação de Mercado.

•

A Lei de Segurança Alimentar da República Popular da China foi revisada e publicada
pela autoridade em 2019. Essa é uma lei básica de garantia de segurança alimentar e
nutricional para a população. Todos os participantes do mercado de produtos
alimentícios, aditivos alimentares e transporte de alimentos devem seguir essa lei. Ela
estabelece a regulamentação e um rigoroso padrão geral para toda a indústria de
alimentos, incluindo exportação, importação, inspeção, controle de processo de
produção e regulamentos para embalagens e publicidade.

•

A Administração Estatal para Regulação de Mercado também é responsável por
organizar a supervisão de alimentos, e a inspeção de amostragem aleatória
regularmente. Em relação a alimentos não qualificados encontrados na inspeção
aleatória, a autoridade exige que os departamentos locais de supervisão dos mercados
provinciais verifiquem o fluxo dos produtos, e retirem imediatamente os produtos não
qualificados das prateleiras, descartando-os. A Administração Estatal para Regulação de
Mercado lida estritamente com violações de leis e regulamentos. Práticas de prevenção
de riscos, controle de medidas e verificação, condições de descarte adotadas por
empresas que sejam divulgadas ao público também devem ser comunicadas à SAMR.

• Informações de contato da Administração Estatal para Regulação de Mercado: +86 01088650000

Ministério da Agricultura e Assuntos Agrícolas (Ministry of Agricultural and Rural
Affairs – MOA)
•

O Ministério da Agricultura foi criado para implementar políticas e acordos públicos para
o desenvolvimento das áreas rurais, com foco na agricultura e nas questões relacionadas
aos agricultores. O órgão é responsável por coordenar pesquisas e organizar a
implementação de estratégias de desenvolvimento. Ele também atua na elaboração de
projetos de leis e regulamentos relacionados à agricultura e às áreas rurais, formulando
regras departamentais e orientando a aplicação da lei agrícola vigente.

•

O programa de monitoramento de resíduos de medicamentos veterinários e produtos
de origem animal é um dos regulamentos mais importantes do Ministério da Agricultura.
O órgão faz o planejamento do programa de monitoramento todos os anos e o
implementa no ano seguinte. O programa foi criado para testar resíduos de produtos
químicos agrícolas e, assim, regular o mercado de produtos de origem animal. O
mercado de produtos apícolas, incluindo mel e própolis, é um daqueles monitorados
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pelo programa. As amostras desses produtos são selecionadas aleatoriamente e
testadas sob supervisão do Ministério da Agricultura. Os resultados são divulgados e
eventuais penalidades, aplicadas.
•

O Ministério da Agricultura também é responsável por promover o desenvolvimento das
áreas rurais e tomar as medidas associadas, fornecendo recursos e estabelecendo
políticas, inclusive para as áreas produtoras de produtos apícolas. Ele ajuda a integrar
especialistas, informações, transporte e canais de marketing e a alocá-los em diferentes
áreas, impulsionando o crescimento econômico.

• Informações de contato do Ministério da Agricultura e Assuntos Agrícolas: +86 01059193366

Comissão Nacional de Saúde (National Health Commission – NHC)
•

A Comissão Nacional de Saúde é uma divisão governamental responsável pela saúde
nacional e aspectos relacionados. Ela cria planos nacionais, regulamentos, leis e normas
sobre questões de saúde e saneamento. A Comissão também é responsável por avaliar
os riscos de medicamentos e a segurança alimentar. Por força da lei, ela deve
estabelecer e aplicar os padrões dessa temática.

•

A norma mais importante relacionada aos produtos apícolas imposta pela Comissão
Nacional de Saúde é o Padrão Nacional de Segurança Alimentar de Produtos Apícolas,
codificado como GB 14963—2011. Ele regula as exigências de origens, matérias-primas,
índices sensoriais e físico-químicos, limite de resíduos de pesticidas e limite de resíduos
de medicamentos veterinários nos produtos apícolas. Esse padrão estabelece a
estrutura básica de requisitos para todos os produtos apícolas qualificados. A Comissão
segue a legislação padrão e associada para desenvolver o monitoramento, a verificação
e a comunicação dos riscos à segurança alimentar, ajudando, assim, a regular o mercado.

•

A Comissão Nacional de Saúde também é responsável pela regulamentação de materiais
medicinais. Ela deve identificar e gerenciar o catálogo de substâncias que podem ser
consideradas tanto medicamentos como alimentos, de acordo com a tradição chinesa. O
mel está classificado na versão mais recente do catálogo, e seu monitoramento será
obrigatório. Empresas que utilizam substâncias do catálogo na produção de alimentos e
em operações comerciais devem garantir a segurança dos alimentos que produzem e
comercializam. Se as substâncias no catálogo apresentarem problemas de segurança
alimentar, as empresas deverão informá-lo imediatamente à Comissão Nacional de
Saúde local. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
fornece um resumo das Medidas para Gerenciamento do Catálogo de Matérias-Primas
de Alimentos Saudáveis e do Catálogo de Funções de Saúde.

• Informações de contato da Comissão Nacional de Saúde: 010-68792114

5.2 REQUISITOS DE QUALIDADE, LEGAIS E TÉCNICOS
Requisitos técnicos exigidos com relação ao mel
A produção de mel na China deve atender ao padrão GB 14963—2011. Entre os principais
componentes do padrão estão:
•

O mel deve ter coloração branca (quase incolor) a âmbar escuro, dependendo da fonte do
néctar.

•

Seu aroma e sabor devem ser singulares, sem odores estranhos.
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•

À temperatura ambiente, ele deve ser um líquido viscoso, parcial ou completamente
cristalino.

•

Seu teor de umidade deve ser inferior a 23g/100g; frutose e glicose abaixo de 60g/100g;
sacarose, inclusive em mel de eucalipto, mel cítrico, mel de alfafa, mel de lichia, não deve
ultrapassar 10g/100g.

•

Nenhuma outra substância deve ser adicionada ao mel.

Requisitos técnicos exigidos com relação ao própolis
A produção de própolis na China deve atender ao padrão GB/T 24283—2018. Entre os principais
componentes do padrão estão:
•

Nenhuma resina ou outros minerais, organismos ou seus extratos devem ser adicionados ao
própolis. Qualquer geleia de resina que não seja produzida por abelhas e processada pelo
homem não deve ser chamada de “própolis”.

•

O própolis não deve ser aquecido a temperaturas acima de 60 graus Celsius, nem exposto à
luz solar.

Requisitos de embalagem para importações de mel e própolis
O mel e o própolis são classificados como alimentos pré-embalados ou outros produtos
comestíveis. Portanto, eles se enquadram na Lei Chinesa de Segurança Alimentar de 2015, e seu
rótulo deve apresentar as seguintes informações:
•

Nome, informações do produto, conteúdo líquido e data de fabricação;

•

Ingredientes ou formulação;

•

Nome, endereço e informações de contato do produtor;

•

Prazo de validade;

•

Código do(s) padrão(ões) do produto;

•

Requisitos de armazenamento;

•

Nome genérico dos aditivos alimentares;

•

Número de Licença de Produção.

Antes de serem colocados à venda, os produtos de mel e própolis devem apresentar um rótulo
em chinês, e serem submetidos a testes de inspeção e amostragem, com emissão obrigatória de
certificado sanitário.
O rótulo chinês deve atender às “Normas Gerais de Rotulagem de Alimentos Pré-embalados, dos
Padrões Nacionais de Segurança Alimentar” (GB 7718-2011) e às “Normas Gerais de Rotulagem
Nutricional de Alimentos Pré-embalados, dos Padrões Nacionais de Segurança Alimentar” (GB
28050-2011). Importadores de mel da Nova Zelândia para a China são obrigados a anexar um
certificado oficial emitido pelo Ministério das Indústrias Primárias da Nova Zelândia afirmando
que “o mel é natural e não contém qualquer adição de dihidroxiacetona (DHA) e metilglioxal
(MG)”. Até o momento, não há registros de tais requisitos em relação aos produtos apícolas
brasileiros.

Requisitos especiais de importação de mel e própolis para o e-commerce
O governo chinês mantém uma lista de 1.321 itens que podem entrar no país por meio dos
canais de importação cross border e-commerce. Os códigos SH para mel e própolis estão
incluídos nessa lista, e eles podem ser encontrados nos documentos fornecidos pelo governo
chinês aqui. Importadores não precisam apresentar licenças de importação na alfândega chinesa
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quando utilizarem os canais cross border e-commerce. Rótulos em chinês também não precisam
ser anexados à embalagem do produto, e a embalagem estrangeira original do produto pode ser
utilizada.

Logotipo de alimento saudável
Produtos de própolis classificados como suplementos saudáveis também devem apresentar o
logotipo de alimento saudável – também conhecido como registro Blue Hat. Segundo uma
pesquisa realizada pela Universidade de Waikato sobre os produtos de própolis da Comvita, essa
certificação é relativamente difícil de ser obtida (aproximadamente três anos de espera).

Aspectos aos quais os exportadores brasileiros devem estar atentos
• A China exige uma série de documentos detalhados das empresas que desejam importar mel,
entre eles estão: certificados de saúde, relatórios de análise do produtor, rótulos de
embalagens originais (e suas respectivas traduções), comprovante de data de fabricação,
conhecimentos de embarque e outros. Todos devem ser apresentados antes de o produto ser
importado.
• As normas e os procedimentos para produtos importados na China estão descritos nas
Normas Aduaneiras, compiladas com base nos Códigos da União Aduaneira. O requisito para
inspeção de mel importado deve seguir o regulamento SN/T 0852-2012.
• Os exportadores brasileiros devem seguir o padrão nacional de segurança alimentar da China
(GB 14963–2011), emitido pelo Ministério da Saúde chinês. Uma tradução não oficial em
inglês pode ser encontrada aqui.
• Todos os importadores devem fazer uma declaração de entrada. A alfândega examina os
materiais de declaração apresentados pelo importador (ou seu representante) e, se
atenderem aos requisitos, eles poderão entrar no país; caso contrário, não serão aceitos. Os
materiais de solicitação necessários para revisão, como contratos, romaneios, conhecimentos
de embarque e certificações de segurança alimentar, podem ser encontrados nos artigos de
orientação publicados pela China Customs Magazine.
• Segue abaixo uma lista das informações relevantes para a importação e exportação de mel e
própolis para a China, também publicadas pela China Customs Magazine:
o

Processo e documentos de desembaraço aduaneiro para alimentos;

o

Requisitos de preenchimento de rótulos de importação;

o

Certificado HACCP chinês;

o Certificado de Inspeção e Quarentena de Mercadorias de Entrada.
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6. ANEXOS
6.1 DEFINIÇÕES, SIGLAS, METODOLOGIA E FONTES CONSULTADAS
Taxa de câmbio usada para converter renminbis 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

6,91

6,98

6,86

6,84

6,83

Fonte: Euromonitor International

Definições e Siglas
Termo

Definição

Certificação Blue Hat

Certificação chinesa de registro de alimentos saudáveis
obrigatória para todos os alimentos com alegações de
propriedades funcionais de saúde

Daigou

Palavra chinesa que significa “comprador substituto”.
Importadores paralelos (indivíduos ou grupos) que compram
commodities fora da China para clientes na China.

SKUs (Stock-Keeping Units)

Unidades de Manutenção de Estoque: sistema de
classificação de gerenciamento de estoque usado para
diferenciar os tipos de itens à venda.

Fator
Original
Manuka Sistema independente de classificação utilizado para
(Unique Manuka Factor – identificar o mel Manuka natural e não adulterado produzido
UMF)
na Nova Zelândia. É uma marca de qualidade bastante
conceituada. Méis com classificação UMF acima de 10 são
considerados adequados para usos terapêuticos ou médicos.
WeChat

Aplicativo de mensagens chinês de propriedade da gigante
chinesa de tecnologia Tencent. Ele vem sendo aprimorado
desde sua criação e tornou-se um “super aplicativo” capaz de
realizar diversas funções, como pagamento e reserva de
serviços.
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Siglas
Termos utilizados no relatório

Definição

HACCP

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle

MOA

Ministério da Agricultura e Assuntos Agrícolas

NHC

Comissão Nacional de Saúde

SAMR

Administração Estatal para Regulação de Mercado

UHT

Processo de Ultrapasteurização

UMF

Fator Original Manuka

Códigos SH6 Pesquisados e Suas Classificações
SH6

Descrição SH6

0409.00

Mel natural

0410.00

Outros produtos comestíveis de origem animal

1521.90

Ceras de abelhas ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados
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Metodologia
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Fontes Consultadas
Fonte

Site

AgriFutures Australia

https://www.agrifutures.com.au/

Aumake Australia

https://aumake.com.au/

China Bee Products Association

http://www.china-bee.com/

China Customs

http://english.customs.gov.cn/

China Ministry of Agriculture and Rural Affairs

http://english.moa.gov.cn/

Chinese Pharmacopeia

http://wp.chp.org.cn/front/chpint/en/

Food and Agriculture Organization of the United http://www.fao.org/
Nations
Hangzhou Municipal Government
Hangzhou Municipal
Departments

Government

http://eng.hangzhou.gov.cn/

Work http://eng.hangzhou.gov.cn/col/col812280/index.h
tml

International Trade Centre

https://www.intracen.org/

Jilin Provincial Government

http://english.jl.gov.cn/

List of Cross-Border e-Commerce HS Codes

http://www.gov.cn/xinwen/201811/30/5344771/files/299e13d221f54fbc95c60f08ae
4105e1.pdf

National Bureau of Statistics of China

http://www.stats.gov.cn/english/

State Administration for Industry and Commerce https://cnpp.cn/
of China
State Administration for Market Regulation

http://www.samr.gov.cn/

State Taxation Administration

http://www.chinatax.gov.cn/

Taylor and Francis Online

https://www.tandfonline.com/

The Global Times

https://www.globaltimes.cn/index.html

The Magazine of American Beekeeping

https://www.beeculture.com/

Wang’s Bee Garden

http://www.wsbee.com/

Zhi Feng Tang

http://cms.tnbgj.com:8000/zftgw/pc/#/

Copyright © 2021 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados

45

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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