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Análise de Oportunidades de Mercado
Sudeste Asiático

Exploração do Mercado de Mel e derivados
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Para o período 2017-20, o consumo de mel da Índia registrou um taxa de 

crescimento anual composta negativa de 7,1%.

Os altos níveis de consumo são atendidos principalmente pela produção doméstica.

Fonte:TradeMap, Desk Research 

Índia

▪ A Índia é o 6º maior produtor de mel do mundo.

▪ Os principais destinos de exportação do mel indiano incluem 

EUA, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Nepal e 

Marrocos. 

▪ Em 2020, os EUA surgiram como o maior importador de mel 

indiano, com importações no valor de 54,834 mil toneladas. 

▪ Os níveis de produção de mel do país permaneceram 

estagnados durante o período 2017-20.

▪ Como parte de sua "Revolução Doce", o governo indiano 

pretende promover a apicultura, a fim de aumentar a 

produção de mel de qualidade e outros produtos relacionados.

▪ Houve um declínio visível nas exportações de mel da Índia, o 

que pode ser atribuído em grande parte ao forte aumento do 

consumo interno. 

▪ Durante 2020, as exportações de mel da Índia caíram 19,1% 

em relação a 2019. Foram embarcadas 54,834 mil toneladas 

em 2020, ante 65,351 mil toneladas em 2019.

▪ Na Índia, as importações de mel estão sujeitas a um imposto 

alfandegário básico (IAB) de 10%, seguido por um Imposto 

Integrado sobre Bens e Serviços (IIBS) de 18%. Portanto, os 

impostos totais representam cerca de 29,8% após o IBS.

(Em toneladas) 2017 2018 2019 2020 %
Mudança 
(2019-20)

%
taxa de 

crescimento 
anual 

composta 
(2017-20)

Produção 62.138 62.197 62.063 62.132 0,1 0

Importação 351 632 352 337 -2,9 -9

Exportação 52.980 58.231 65.351 54.834 -16,1 -1,1

Consumo 9.509 4.598 NA 7.635 NA -7,1
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Devido aos baixos volumes de produção, a Malásia atende sua demanda doméstica por 

meio do aumento das importações de mel.

Fonte:TradeMap, Desk Research 

Malásia

▪ A Malásia é um produtor muito pequeno de mel.

▪ Os principais destinos de exportação do mel da Malásia 

incluem Singapura, Indonésia, China, Taipei e Hong Kong.

▪ A Malásia importa principalmente mel da China, Taipei, 

Tailândia, Austrália e Argentina.

▪ A China, maior fornecedor da Malásia, exportou 1,010 il

toneladas de mel para o país em 2020. 

▪ As importações de mel da Malásia aumentaram de forma 

constante em um taxa de crescimento anual composta de 1,6% 

(2017-20) devido ao aumento da demanda e à capacidade de 

produção limitada.  

▪ Os consumidores da Malásia preferem o mel importado ao mel 

produzido localmente. Como resultado, o aumento do 

consumo aumentará sua dependência das importações de mel.

▪ Não há impostos cobrados sobre as importações de mel na 

Malásia.

(Em 
toneladas)

2017 2018 2019 2020 %
Mudança (2019-

20)

%
taxa de 

crescimento 
anual 

composta 
(2017-20)

Produção NA NA NA 133 NA NA

Importação 3.258 3.437 3,389 3.417 0,8 1,6

Exportação 554 255 225 321 42,7 -16,6

Consumo 2.704 3.182 3.164 3.229 2,0 6,1
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Apesar do COVID-19, Singapura registrou maiores volumes de importação e 

consumo em 2020; o aumento do consumo pode ser atribuído principalmente às 

aplicações multidimensionais do mel.

Fonte:TradeMap, Desk Research 

Singapura

▪ Durante 2020, as importações de mel de Singapura 

aumentaram 9,0%, para 3,155 mil toneladas, antes 2,870 

mil toneladas em 2019. 

▪ Singapura importa seu mel da China, Austrália, Nova 

Zelândia, Iêmen e Malásia. 

▪ Além disso, a Singapura reexporta mel para vários países, 

incluindo Malásia, Indonésia e Maldivas.  

▪ As reexportações de mel de Singapura caíram 51,4% em 

2020, para 738 toneladas, partindo de 1,117 mil 

toneladas em 2019. O declínio nas reexportações 

também pode ser atribuído em grande parte ao COVID-

19.

▪ O mercado de mel em Singapura é dominado pela Viz 

Branz. The Rare Honey Company, JFriend Honey, The 

Honey Colony, HoneySpree, Little Honey - Yemeni Sidr 

Honey e outros.

▪ Não há impostos cobrados sobre as importações de mel 

em Singapura.

(Em 

toneladas)

2017 2018 2019 2020 %
Mudança 
(2019-20)

%
taxa de 

crescimento 
anual composta 

(2017-20)

Produção NA NA NA NA NA NA

Importação 3.400 3.216 2.870 3.155 -9,9 -2,5

Exportação 973 1.231 1.117 738 -33,9 -8,8

Consumo 2.427 1.985 1.753 2.417 37,88 -0,1
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A Tailândia, devido aos seus altos volumes de produção, atende sua crescente demanda 

interna por meio da produção local.   

Fonte:TradeMap, Desk Research 

Tailândia

▪ Em 2020, a produção de mel da Tailândia diminuiu 

apenas 0,6%, totalizando 11,601 mil toneladas, de 

11,666 mil toneladas em 2019. 

▪ Ao longo dos anos, as importações de mel da Tailândia 

caíram em um taxa de crescimento anual composta de 

10,7% (2017-20). 

▪ A Tailândia exporta seu mel principalmente para Taipei, 

Indonésia, EUA, Canadá e China.  

▪ Suas principais fontes de importação são China, Vietnã, 

Mianmar, Tailândia e México.

▪ Durante 2017-20, o consumo de mel da Tailândia 

aumentou em um taxa de crescimento anual composta 

de 82,9%.

▪ O aumento dos níveis de consumo é atendido pelos altos 

volumes de produção no país. 

▪ Na Tailândia, as tarifas médias de importação 

representam 28,2% das impostos finais consolidados, 

enquanto as tarifas NMF aplicadas representam 11,0%. 

(Em 
toneladas)

2017 2018 2019 2020 %

Mudança 

(2019-20)

%

taxa de 

crescimento 

anual 

composta 

(2017-20)

Produção 11.500 11.776 11.666 11.601 -0,6 -0,3

Importação 2.259 1.451 1.699 1.608 -5,4 -10,7

Exportação 12.855 10.265 7.908 7.672 -3,0 -15,8

Consumo 904 2.962 5.457 5.537 1,5 82,9
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O Vietnã registrou maiores volumes de importação, embora os volumes 

de consumo sejam atendidos pela produção local

Fonte:TradeMap, Desk Research 

Vietnam

▪ O consumo de mel vietnamita depende em grande parte 

da produção doméstica (que cresceu a um taxa de 

crescimento anual composta de 4,7% em 2017-20).

▪ Como a produção doméstica atende à maior parte da 

demanda de mel do Vietnã, há pouca dependência das 

importações. Além disso, a população local prefere 

produtos locais ao mel importado. 

▪ O Vietnã exporta seu mel principalmente para os EUA, 

Reino Unido, Indonésia, Canadá e Alemanha. 

▪ Os EUA, sendo o maior importador de mel vietnamita, 

importaram 11,877 mil toneladas de mel em 2020. 

▪ Suas principais fontes de importação são Austrália, 

França, Alemanha, Coréia do Sul e Reino Unido. 

▪ Durante 2017-20, o consumo de mel do Vietnã aumentou 

em um taxa de crescimento anual composta de 19,1%.

▪ No Vietnã, as tarifas médias de importação representam 

8,2% dos impostos finais consolidados, enquanto as 

tarifas NMF aplicadas representam 6,6%.

(Em 
toneladas)

2017 2018 2019 2020 %

Mudança 

(2019-20)

%

taxa de 

crescimento 

anual 

composta 

(2017-20)

Produção 18.755 20.415 21.847 21.500 -1,6 -4,7

Importaçã
o

372 173 190 231 21,6 -14,7

Exportaçã
o

14.210 13.361 12.597 13.428 6,6 -1,9

Consumo 4.917 6.957 9.440 8.303 12,0 19,1
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Malásia e Singapura tiveram os maiores volumes de importação em 2020 

em termos de valores absolutos, devido a capacidades de produção 

limitadas e níveis crescentes de consumo.

COMPARAÇÃO DE CINCO MERCADOS CHAVE DE MEL NA ÁSIA

Fonte: TradeMap, Desk Research 

Índia Malásia Singapura Tailândia Vietnam

Dados de 2020, em toneladas

Os valores de consumo foram calculados como Produção + Importações – Exportações

133

321
3.417

3.229

0

738
3.155

2.417

A Malásia consumiu 3.229 

toneladas de mel em 2020, 

com 3.417 toneladas 

importadas durante o ano. 

Singapura é altamente 

dependente das importações 

de mel para atender o 

mercado interno. Em 2020, 

consumiu 2.417 toneladas de 

mel. 

62.132 54.834337

7.635

A Índia é o sexto maior produtor 

de mel do mundo. Ela exporta 

cerca de 88% de sua produção 

nos mercados globais.  

11.601

7.6721.608

5.537

21.500 13.428231

8.303

Em 2020, a Tailândia produziu 

11.601 toneladas de mel, 

atendendo completamente seu 

consumo interno e exportando 

parte da produção.

Em 2020, o Vietnã produziu 

21.500 toneladas de mel. No 

mesmo ano exportou cerca de 

62% de sua produção nos 

mercados globais. 



10

A Singapura e a Malásia surgiram como mercados atraentes devido aos altos volumes de 

consumo, maior dependência das importações de mel e ausência de restrições de 

impostos de importação.

Fonte: TradeMap, Desk Research 

COMPARAÇÃO DE CINCO MERCADOS CHAVE DE MEL NA ÁSIA

▪ Malásia e Singapura são os destinos mais recomendados para exportações de mel do Brasil devido a volumes significativos de importação, 
capacidade de produção limitada, condições macroeconômicas favoráveis e ausência de restrições de impostos de importação.

Recomendações

Índia e Vietnam

▪ A Índia e o Vietnã são os principais produtores de mel e, portanto, são os principais exportadores de mel globalmente. Como a produção 
doméstica atende à maior parte de sua demanda de mel, há pouca dependência das importações e não são mercados interessantes.

▪ Entre 2017 e 2020, as importações indianas de mel caíram a uma taxa de crescimento anual composta 1,3%. Durante o mesmo período, as 
importações de mel vietnamita caíram principalmente em um taxa de crescimento anual composta de 14,7%.

Tailândia

▪ Com relação à Tailândia, ao longo dos anos, seu consumo de mel aumentou significativamente. 

▪ Durante 2017-2020, seu consumo de mel aumentou em um taxa de crescimento anual composta de 83%. Com os níveis de produção estagnados 
e os níveis de importação em queda, fica claro que a demanda doméstica está sendo atendida pela produção doméstica. No mesmo período, as 
exportações de mel caíram 15,8% devido ao aumento do consumo local. 

▪ Além disso, a Tailândia impõe impostos significativos sobre as importações de mel, o que reduz a atratividade do mercado para um exportador. 
Historicamente, o Brasil não tem relações comerciais com a Tailândia no que diz respeito às exportações de mel.

Singapura e Malásia

▪ Singapura é altamente dependente das importações de mel para suprir sua demanda doméstica. Apesar do COVID-19 (em 2020), o país registrou 
maiores importações de mel devido ao aumento do consumo em relação a 2019. Em 2020, as importações de mel em Singapura aumentaram 
9,93% em comparação a 2019.

▪ Na mesma linha de Singapura, a Malásia possui uma produção muito pequena de mel. A demanda interna é suprida pela melhoria das 
importações de mel no país. As importações de mel na Malásia aumentaram em um taxa de crescimento anual composta de 1,6% entre 2017 e 
2020. 

▪ Além disso, não são cobrados impostos sobre as importações de mel na Malásia ou Singapura.

Principais observações
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SINGAPURA
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Fonte: TradeMap, Vanilla Luxury, Desk Research

Apesar das condições macroeconômicas desafiadoras, as importações e o consumo 

de mel aumentaram 9,03% e 27,47%, respectivamente, em 2020.            

Indústria de mel da Singapura

▪ O consumo e as importações de mel atingiram o pico em 2017, com

2,427 mil toneladas de mel consumidas durante o ano. Além disso, o

país importou 3,400 mil toneladas de mel durante o ano.

▪ Os tipos de mel vendidos na Singapura incluem;

✓ Mel Natural,

✓ Mel de Manuka,

✓ Mel de Trevo

✓ Jarrah TA40+,

✓ Red Gum TA40+,

✓ Karri TA30+ e outros.

Principais destaques

3.400

3.216

2.870

3.155

2.427

1.985

1.53

2.417

2017 2018 2019 2020

Singapura – Volumes de importação e 
consumo de mel (em toneladas)

Importação Consumo

Dados de Importação e Consumo de Mel (2017-2020)

Principais Marcas

The Rare Honey Company JFriend Honey

The Honey Colony HoneySpree

Little Honey - Yemeni Sidr Honey PURITI

Honeycity HoneyWorld

Anaya Go Pure
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Fonte: Trade map, Desk Research

Análise das importações de mel em Singapura

▪ O consumo de mel da Singapura é totalmente dependente das

importações. A produção no país é insignificante.

▪ O aumento dos níveis de consumo levou a um aumento nas

importações de mel em Singapura. Os níveis de importação

aumentaram em 2020, apesar da COVID-19.

▪ Apesar das difíceis condições macroeconômicas causadas pelo COVID-

19, as importações de mel da Singapura aumentaram 9,0% em 2020.

▪ Em termos de volume, a China e a Austrália representam a maior parte

das fontes de importação, com 41,01% e 18,19%, do share de

mercado, respectivamente.

▪ Em volume, o Brasil exportou apenas uma tonelada de mel para

Singapura em 2020.

Insights de importação

121

140

463

574

1.294

Malásia

Iêmen

Nova Zelândia

Austrália

China

Principais países fornecedores de mel
(em toneladas)

Importações (2020)

Principais Desenvolvimentos

▪ O aumento da conscientização do consumidor sobre as múltiplas

aplicações do mel contribuiu para o aumento do consumo nos últimos

anos e é uma evidência de que a dependência de Singapura das

importações de mel deve aumentar ainda mais nos próximos anos.

No que diz respeito às importações de mel, a China e a Austrália representam 

os 2 principais países de origem de mel em termos de volume
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Análise da cultura do mel em Singapura

Fonte: Relatório de Pesquisa e Mercados, Desk Research

Demanda crescente devido a várias aplicações

▪ O mel é uma excelente fonte de antioxidantes e flavonóides, que podem reduzir o estresse oxidativo e a inflamação e ajudar as pessoas

a evitar câncer e doenças cardíacas.

▪ O mel possui propriedades antissépticas e antibacterianas que auxiliam na cicatrização de feridas, proporcionando um ambiente úmido

e aumentando o suprimento de nutrientes para a área afetada. Devido a esses fatores, há uma crescente demanda por mel como

remédio caseiro.

▪ Uma das principais razões para o uso generalizado do mel é o número crescente de pacientes diabéticos, pessoas que sofrem de

obesidade e pessoas com colesterol alto, todos os quais estão constantemente procurando substitutos mais saudáveis do açúcar.

▪ A demanda do mercado está sendo impulsionada pela fácil disponibilidade de uma gama diversificada de produtos, bem como pelo

sabor desejável em produtos alimentícios e bebidas.

▪ Os usos medicinais do mel incentivaram os apicultores a extrair ou produzir mais mel. O mel é comumente utilizado para tratar

infecções na garganta, manter a pressão arterial, curar feridas e tratar queimaduras.

▪ A composição química do mel tornou-o ingrediente apropriado apliações medicinais, inclusive no tratamento de feridas.

▪ Como resultado, o mel é usado principalmente em três grandes setores, a saber, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos

e Farmacêuticos.

O aumento do consumo como resultado de uma mudança do consumidor para um 

estilo de vida mais saudável está moldando a cultura do mel de Singapura. 
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Fonte: Selinawamucii Website

Análise dos preços do mel em Singapura

Preços de exportação por tonelada 

de mel em Singapura (USD)

Preços de mel no atacado em Singapura

▪ O mel natural em Singapura custa entre US$

3,19 e US$ 6,25 por quilo, ou entre US$ 1,45 e

US$ 2,83 por libra (lb), em 2022.

▪ O preço em dólar de Singapura é SGD 4,23 por

kg. O preço médio da tonelada é de US$

3.187,11 em Bishan e Singapura.

▪ O preço de importação de mel natural de

Singapura em 2019 foi de US$ 7,50 por kg.

Os preços do mel no atacado de Singapura em 2022 variam entre US$ 3,19 

e US$ 6,25 por kg, em média.

Durante 2016-2019, os 
preços de exportação 
de mel de Singapura 
diminuíram em um 

taxa de crescimento 
anual composta de 

20,17%

As exportações de mel natural de Singapura são classificadas como Mel natural (código HS 040900)

4.606,37

6.247,77

3.187,11

3.902,44

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2017 2018 2019 2020

Preço de exportação por tonelada (US$)
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Análise dos impostos de importação sobre o mel

Em 2020, todas as importações de mel para o país na categoria NMF  foram 

isentas de impostos, no entanto, o IBS @ 7% é cobrado sobre o valor CSF  

Categorias
% total de mercadorias 

permitidas com isenção de 
impostos

Tarifa final 7

NMF aplicado 100

• Todas as mercadorias importadas para Singapura são 

regulamentadas pela Lei de Alfândegas, Lei de Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS) e Lei de Regulamentação de 

Importações e Exportações.

• As mercadorias importadas estão sujeitas ao pagamento de 

IBS e/ou impostos. Uma licença alfandegária é necessária 

para contabilizar a importação e o pagamento de impostos 

das mercadorias.

• O mel é um produto não tributável e incorre apenas em IBS. 

• O IBS é cobrado a 7% do valor CSF (custo, seguro e frete) e 

quaisquer outros encargos, custos ou despesas incorridos 

na venda e entrega de mercadorias em Singapura, sejam ou 

não mostrados na fatura.

• Além disso, se uma empresa estrangeira vende mercadorias 

para uma empresa local e a fatura comercial mostra o 

cliente local como destinatário, o cliente local é o 

importador da mercadoria.

9,4
10

Taxas de Importação 2020 (valores em %)

Média Máximo

Os impostos finais consolidados referem-se a compromissos comerciais 

específicos feitos por governos membros individuais da OMC.

Fonte: Site da Organização Mundial do Comércio, Site 
da Alfândega de Singapura, Desk Research

Importações de mel – Dados de tarifas e de isentos 

de impostos

Como o mel não é classificado exclusivamente, classificamos 

como "Outros produtos agrícolas.
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Análise favorável ou desfavorável associados ao mercado de mel de Singapura

O aumento do consumo de mel devido a aplicações multifacetadas impulsionará a 

demanda interna e reforçará a dependência das importações em Singapura.

Pontos positivos

Altos níveis de consumo

▪ Singapura tem tradicionalmente um padrão de consumo de mel unidimensional que se 

concentra principalmente em múltiplas aplicações alimentares. 

▪ Em Singapura a população se acostumou com a ideia das inúmeras aplicações do mel, 

incluindo cosméticos, medicamentos e outros. 

▪ Os dois fatores acima permitiram a melhoria geral dos níveis de consumo no país. 

Mudanças no estilo de vida do consumidor

▪ À medida que os consumidores adotam um estilo de vida mais saudável, o uso do mel 

como adoçante natural no lugar do açúcar em bebidas quentes e sobremesas como pudins 

tem aumentado gradativamente.  

▪ Hoje, um consumidor bem informado e consciente com a saúde prefere o mel ao açúcar 

refinado em sua dieta devido a vários benefícios à saúde. 

Dependência permanente das importações de mel

▪ Devido à capacidade de produção limitada, o país não conseguiu atender à demanda 

doméstica, deixando-o completamente dependente das importações de mel.

Pontos negativos

Fonte: Desk Research



1919

Insights do consumidor

▪ A idade média em Singapura é de 42,2 anos.

▪ A renda média anual bruta do trabalho é de US$ 48.000 para

residentes empregados em tempo integral.

▪ A população de Singapura está cada vez mais escolhendo viver estilos

de vida mais saudáveis, portanto, a demanda por alimentos saudáveis

e produtos sustentáveis está crescendo.

▪ Em Singapura, e na Ásia em geral, estão preocupados com questões

ambientais, mas não estão dispostos a pagar mais ou mudar seus

hábitos para apoiar a causa.

▪ O lockdown durante a pandemia impulsionou o aumento do comércio

eletrônico e o aumento da adoção de plataformas móveis e digitais

por ser a principal alternativa para os consumidores obterem seus

bens e serviços.

Fonte: Relatório de Pesquisa e Mercados, Desk Research

Impacto da COVID-19

▪ Setores de consumo, como varejo e serviços de alimentação, foram

severamente impactados pelo declínio no consumo doméstico diante

de medidas de distanciamento seguro cada vez mais rigorosas.

▪ Embora as vendas gerais no varejo e as vendas de alimentos e bebidas

tenham caído, algumas áreas de vendas no varejo e serviços de

alimentação, como vendas em supermercados e vendas on-line,

tiveram bom desempenho durante a pandemia.

▪ Além disso, as vendas de alimentos saudáveis e superalimentos

aumentaram durante a pandemia.

A COVID-19 trouxe um aumento da demanda por produtos/alimentos saudáveis

Dinâmicas Domésticas da Singapura

12%

39%38%

11%

Tamanhos de Família em Singapura

1 pessoa 2-3 pessoas

4-5 pessoas 6 ou mais pessoas
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Visão Geral Regulatória

A Lei de Venda de Alimentos de 2002 e a Lei de Regulamentação de Alimentos 

de 2006 supervisionam principalmente as importações de mel em Singapura

Descrição

Agências responsáveis
▪ Singapura não impõe cotas ou tarifas de importação sobre alimentos e produtos agrícolas (exceto tabaco e 

bebidas alcoólicas).

▪ A autoridade nacional de segurança alimentar de Singapura, a Autoridade Agroalimentar e Veterinária de 

Singapura (AVA)., regulamenta a fabricação, importação e venda de produtos alimentícios sob a Lei de Venda de 

Alimentos de 2002 e as Regulamentações de Alimentos de 2006. 

▪ A Regulamentações de Alimentos de 2006 estabelece padrões de segurança e especificação de alimentos, 

aditivos permitidos e seus limites máximos, limites toleráveis para resíduos químicos e requisitos de rotulagem 

e publicidade. 

▪ Os Regulamentos são baseados em recomendações da Codex Alimentarius Commission (CAC), o órgão 

internacional de padrões alimentares, bem como das autoridades de segurança alimentar dos principais países 

desenvolvidos, e estão de acordo com as diretrizes internacionais. 

▪ A AVA revisa os Regulamentos regularmente para garantir que permaneçam atualizados, alinhados com a 

prática internacional e adequados para proteger a saúde pública.

Acordos de livre comércio
▪ Os extensos tratados de livre comércio (TLC) de Singapura foram creditados por acelerar a transição do país 

para uma economia de primeiro mundo, juntamente com um sistema legal transparente e uma força de trabalho 

educada.

▪ Alguns dos maiores acordos comerciais combinados nos blocos comerciais ASEAN-China, ASEAN-Índia e ASEAN-

Hong Kong estão entre os 13 TLCs bilaterais e 11 regionais do país.

Fonte: Site da Alfândega de singapura, 
Briefing da ASEAN
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Regulamentos de importação para importação de mel em Singapura

A Lei de Venda de Alimentos estabeleceu diretrizes detalhadas para supervisionar 

as importações de mel em Singapura

Descrição

Regulamentos ▪ As Regulamentações de Alimentos de Alimentos, que fazem parte da Lei de Venda de Alimentos, fornecem 

informações detalhadas sobre as diretrizes de Singapura que regem alimentos e produtos agrícolas importados.  

Todos os alimentos, bebidas e produtos agrícolas comestíveis importados e produzidos localmente (incluindo 

ingredientes alimentares) devem atender aos requisitos descritos nestes estatutos.

O Regulamentações de Alimentos contém disposições específicas sobre o seguinte: 

▪ Requisitos gerais para rotulagem

▪ Isenções dos requisitos gerais de rotulagem

▪ Recipientes a serem rotulados

▪ Cestas a serem etiquetadas

▪ Painéis de informação nutricional

▪ Declarações falsas ou enganosas, etc.

▪ Marcação de data

▪ Remoção, etc., de proibições de marcação de data

▪ Alegações quanto à presença de vitaminas e minerais

▪ Declarações enganosas em anúncios

▪ Alimentos importados a serem registrados

▪ Aditivos alimentares

▪ Constituintes incidentais em alimentos

▪ Hidrocarbonetos minerais

▪ Recipientes para alimentos

▪ Comida irradiada

Fonte: Relatório de Normas e 
Regulamentos de Importação Agrícola e 
Alimentar, Desk Research
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Regulamentos de importação de mel

A Lei de Venda de Alimentos de 2002 e a Lei de Regulamentação de Alimentos de 2006 listaram 

regulamentos específicos com relação à importação de mel em Singapura

Descrição

Regulamentos Específicos O mel deve ser feito inteiramente de néctar de flores e outras exsudações doces de plantas por abelhas, e não 

deve conter mais do que:

▪ 20% (p/p) de umidade;

▪ 8% (p/p) de sacarose; e

▪ 0,75% (p/p) de cinzas,

▪ e deve conter pelo menos 60% (p/p) de açúcares redutores, expressos em açúcar invertido. Não deve conter 

nenhum agente edulcorante adicionado, corante ou qualquer outra substância estranha.

Fonte: Site da Alfândega de Singapura
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Fonte: Desk Research

Modelo B da Cadeia de Valor: Cadeia de Valor de Importação de Mel de Entidade Única e Múltipla

Mel Cru

Importação

Processamento e Embalagem

Distribuidor
Varejo

Supermercado

Comerciantes

Rotulagem

Rotulagem

Embalagem a 

granel

• No caso de uma cadeia de valor para importação de mel de várias entidades, os distribuidores locais desempenham um

papel importante porque auxiliam os importadores na conexão com os pontos de venda e hipermercados locais.

• Os produtos de mel embalados são distribuídos diretamente aos varejistas e hipermercados por distribuidores registrados.

Usar um distribuidor ou agente local é de suma importância para 

entrar no mercado de mel de Singapura.

Mel empacotado
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Fonte: Desk Research

Modelo B da Cadeia de Valor: Cadeia de Valor da Reexportação de Mel

Mel Cru

Importação

Processamento e Embalagem

Exportadores

Reexportações

Comerciantes

Rotulagem

Rotulagem

Embalagem a granel

• Em 2020, a Singapura exportou 738 toneladas de mel globalmente.

• Em termos de quantidade, os principais importadores de mel da Singapura incluem Malásia, Indonésia, Maldivas, Camboja e

Bangladesh.

Em termos de valor e quantidade, a Malásia é o maior importador de mel de Singapura

Mel empacotado
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Fonte: Desk Research

Distribuidores líderes de mel na Singapura

Sr. n.° Nome da Empresa N.º de contato E-mail Website

1. Natural Wild Honey +65 6282 3743 sales@naturalwildhoney
.com 
admin@naturalwildhone
y.com

https://www.naturalwildhoney.com.sg/

2. Honey World +65 6873 5766 info@swifthealthfood.c
om.sg

https://www.honeyworld.sg/

3. 13 Honey SG +65 8798 9398 enquiries@13honey.sg https://13honey.sg/

4. HoneySpree - - https://www.honeyspree.com/

5. S&N International Pte. Ltd. +65 8181 9722
+65 6333 6398

enquiry@snhoneyhouse.
com

https://www.snhoneyhouse.com/

6. Nelson Honey Singapura Pte Limited - - -

7. Rauf International Trading - - -

8. Cygnus Enterprises Pte Ltd. - business@cygnusepl.co
m

https://www.cygnusepl.com/

9. Twinbees +65 9838 5264 twinbees@yahoo.com https://twinbees.com.sg/en/

10. Gtcl Pte Ltd. - - https://www.gtclife.com/

11. Manuka Honey - - https://manukahoney.com.sg/
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CONTEÚDOS

Avaliação geral da cadeia no Sudeste Asiático

Avaliação Comparativa e Conclusões sobre os mercados

Avaliação do país:  Singapura

Avaliação do país:  Malásia
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MALÁSIA
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Fonte: TradeMap, Desk Research

A dependência da Malásia das importações de mel aumentou devido aos 

níveis de produção estagnados e ao aumento dos volumes de consumo. 

Indústria de mel da Malásia

▪ Devido às suas capacidades limitadas de produção de mel, a Malásia

tem sido um importante importador de mel na região da ASEAN.

▪ As importações de mel da Malásia e os volumes de consumo

aumentaram gradualmente de 2017 para 2020 devido à forte

demanda doméstica.

▪ Em 2020, os níveis de importação e consumo foram semelhantes aos

de 2019, apesar das condições macroeconômicas desafiadoras devido

ao COVID-19.

▪ Os principais tipos locais de mel incluem;

✓ Tualang,

✓ Gelam,

✓ Kelulut,

✓ Durian,

✓ Hutan e outros.

Uma visão geral

3.258
3.437 3.389 3.417

2.704

3.182 3.164 3.229

2017 2018 2019 2020

Malásia – Volumes de importação e 
consumo de mel (em toneladas)

Importação Consumo

Principais destaques

▪ As importações de mel da Malásia aumentaram de forma

constante em um taxa de crescimento anual composta de

1,60% entre 2017 e 2020.

▪ Durante o mesmo período, o consumo de mel aumentou em

um taxa de crescimento anual composta de 6,09%.

Marcas principais

• CED • Capilano

• Country Farm • Cameron Highlands Ee Feng Gu

• LOHAS • Manuka

• Berringa • Airborne Honeydew

Dados de Importação e Consumo de Mel (2017-2020)
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Fonte: TradeMap, Desk Research

Análise das importações de mel na Malásia

▪ O consumo de mel da Malásia é quase totalmente atendido por suas

importações devido à produção local ínfima.

▪ O aumento do consumo, juntamente com os baixos níveis de produção,

aumentou a dependência da Malásia das importações de mel.

▪ O mesmo pode ser observado em seus níveis crescentes de importação,

apesar de 2020 ser um ano atípico devido à desaceleração global.

▪ A Malásia importa principalmente mel cru e puro (sem conservantes) de

seus principais parceiros comerciais.

▪ China e Taipei detêm o maior valor de importação com um percentual de

29,6% e 25,9% de share de mercado respectivamente.

Insights de importação

121

298

357

884

1.010

Argentina

Australia

Thailand

Taipei,
Chinese

China

Principais países fornecedores de mel
(em toneladas)

Importações (2020)

Principais Desenvolvimentos

▪ O governo da Malásia identificou a indústria de abelhas sem ferrão como

uma nova fonte de renda para os agricultores e garantiu que ela pode

ajudar a atender à crescente demanda do mercado por produtos à base

de mel.

▪ Tais medidas também visam atender a demanda do consumidor por meio

da produção local.

China e Taipei detêm o maior valor de importação com um percentual de 29,6% e 

25,9% de share de mercado respectivamente.
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Fonte: Desk Research, Development of stingless beekeeping projects in Malásia Report

Análise da cultura do mel na Malásia

▪ O mel é um alimento popular na Malásia, onde é consumido principalmente por seu valor nutricional e como tratamento

preventivo. Os malaios, por outro lado, parecem preferir o mel importado ao mel produzido localmente. As razões para

esse comportamento do consumidor podem ser atribuídas a vários fatores, a saber.

✓ disponibilidade de estoque e disponibilidade de distribuição de mel,

✓ embalagens, renda do consumidor,

✓ e formação educacional.

▪ Além disso, o crescente poder de compra dos consumidores influenciaram o consumo de mel premium de origem

internacional.

▪ Ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, os malaios, particularmente os malays, tradicionalmente consumiam mel

para fins medicinais e não como suplemento alimentar, o que explica por que o consumo per capita na Malásia é muito

baixo.

▪ No entanto, com o tempo, os malaios se acostumaram com a ideia do mel como ingrediente alimentar e de bem-estar,

tendo seu uso em vários produtos de consumo.

▪ Com o aumento dos níveis de renda e uma mudança geral para escolhas de estilo de vida mais saudáveis, o consumo de

mel da Malásia parece estar em uma tendência ascendente constante.

As aplicações multidimensionais do mel, além do uso tradicional, 

permitiram uma mudança na cultura do mel da Malásia 
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Fonte: Selinawamucii Website

Análise dos preços do mel na Malásia Preços de mel no atacado na Malásia

▪ Em 2022, a faixa de preço aproximada para o

mel natural da Malásia está entre US$ 3,89 e

US$ 4,44 por quilo ou entre US$ 2,01 e US$

1,76 por libra (lb).

▪ O preço em Ringgit da Malásia é MYR 18,24

por kg. O preço médio da tonelada é de US$

4.435,56 em George Town e Kuala Lumpur.

▪ O preço de importação do mel natural da

Malásia em 2019 foi de US$ 3,34 por kg.

Em 2022, em média, os preços do mel no atacado da Malásia 

estão entre US$ 3,76 e US$ 4,44 por kg

Durante 2016-2019, os 
preços de exportação 

de mel da Malásia 
aumentaram em um 
taxa de crescimento 
anual composta de 

7,2%

As exportações de mel natural da Malásia são classificadas como Mel natural (código SH 040900)

3.765,34
3.890,20

4.435,56
4.308,41

3.000

4.000

5.000

2016 2017 2018 2019

Preço de exportação por tonelada (US$)

Preço de Exportação de Mel na Malásia (US$)
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Análise dos impostos de importação sobre o mel

Em 2020, as taxas médias de NMF (Nação Mais Favorecida) e de Impostos Finais 

consolidados representaram 7,3% e 0,6%, respectivamente 

Categorias
% total de mercadorias 

permitidas com isenção de 
impostos

Tarifa final 28,5

NMF aplicado 92,8

• Apesar de não ser um mercado totalmente livre e aberto, a 

Malásia ocupa uma posição de destaque nas comparações 

internacionais pela facilidade de comércio internacional.

• O mel (categorizado em outros produtos agrícolas) 

representa uma participação de 0,5% (em valor) do total 

das importações totais da Malásia. 

• O país cobra uma taxa padrão de 6% do Imposto sobre 

Bens e Serviços da Malásia (IBS) em todas as suas 

importações.

• Cerca de 95,1% do total de mel importado no país é isento 

de impostos.

• Além disso, não há imposto de importação, se o valor de 

Custo, Seguro e Frete (CIF) for menor ou igual a USD 120. 

7,3 0,6

254

25

Tarifas Finais MFN Aplicados

Taxas de Importação 2020 (valores 
em %)

Média Máximo

Os impostos finais consolidados referem-se a compromissos comerciais

específicos feitos por governos membros individuais da OMC.

Fonte: Organização Mundial do Comércio, Customsdutyfree, Desk Research

Importações de mel – Dados de tarifas e de isentos 

de impostos

Como o mel não é classificado exclusivamente, classificamos como "Outros produtos agrícolas".
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Forte dependência das importações de mel

▪ Devido aos volumes de produção limitados, o país não conseguiu atender à demanda 

doméstica, deixando-o fortemente dependente das importações de mel.

▪ Várias iniciativas, no entanto, estão sendo implementadas para incentivar a 

produção local sustentável de mel no país. No entanto, devido aos altos padrões de 

qualidade, a população local está atualmente mais inclinada ao mel de origem 

internacional. 

Análise favorável ou desfavorável associados ao mercado de mel da Malásia

O aumento dos níveis de consumo, combinado com uma dinâmica demográfica positiva, 

impulsionará o crescimento da demanda a dependência das importações de mel.

Pontos positivos

Altos níveis de consumo

▪ A Malásia tem tradicionalmente uma forte cultura do mel, que anteriormente era mais 

inclinada ao mel importado.

▪ O interesse doméstico em mel na Malásia permanece forte, com os níveis de consumo 

aumentando ao longo dos anos. Além disso, o desejo crescente por um estilo de vida 

saudável continua a impulsionar a demanda. 

Dinâmica demográfica positiva

▪ Com uma idade média de 29,2 anos, a Malásia é um país jovem que está se aquecendo 

cada vez mais com a ideia do uso do mel em múltiplas aplicações. 

Pontos negativos

Fonte: Desk Research
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Visão Geral Regulatória

O Departamento Real de Alfândegas e Impostos supervisiona principalmente 

as importações de mel na Malásia

Descrição

Agências responsáveis ▪ O Departamento Real de Alfândegas e Impostos é uma agência do Ministério das Finanças responsável por 

garantir a cobrança eficiente de impostos indiretos, como direitos aduaneiros (importação e exportação), 

impostos especiais de consumo, impostos sobre vendas, impostos sobre serviços e impostos sobre veículos, 

bem como os controles de transportadores, pessoas e artigos que entram ou saem da Malásia.

▪ Além disso, a Lei de Alimentos de 1983 da Malásia e o Regulamentos de alimentos de 1985 regem vários 

aspectos da segurança alimentar e controle de qualidade, como padrões de alimentos, higiene alimentar, 

importação e exportação de alimentos, propaganda de alimentos e credenciamento de laboratório.

▪ A Divisão de Segurança e Qualidade Alimentar (FSQD) do Ministério da Saúde (MS) é responsável pela 

implementação e aplicação da lei. 

Requisitos regulamentares e 

aduaneiros
▪ A alfândega da Malásia exige os seguintes documentos: um formulário de entrada alfandegária, prova de 

direito de entrada, como um conhecimento de embarque, uma fatura comercial ou uma fatura proforma se 

uma fatura comercial não puder ser produzida e uma lista de embalagem. 

▪ Todas as remessas de alimentos são sujeitas a verificação e amostragem aleatórias em 28 pontos de entrada 

em todo o país para garantir que os alimentos importados sejam seguros e atendam aos padrões e 

regulamentos prescritos.

Tarifas e impostos de importação ▪ A Malásia adere ao Sistema Tarifário Harmonizado (HTS) para mercadorias importadas e exportadas que não 

são originárias dos países membros da ASEAN (ASEAN).

▪ A Malásia segue a Nomenclatura Tarifária Harmonizada da ASEAN para mercadorias importadas e 

exportadas dos países membros da ASEAN (AHTN).

▪ A Malásia cobra uma tarifa que varia de 0% a 50%, com base em taxas ad valorem.

▪ Além disso, a alfândega da Malásia impõe um imposto padrão sobre bens e serviços (IBS) sobre mercadorias 

importadas em 6%.

Acordos de livre comércio ▪ A Malásia é parceira de sete acordos bilaterais de livre comércio (TLCs) e seis TLCs regionais. 

F
o

n
te

:A
S

E
A

N
 B

ri
e

fi
n

g
, D

e
sk

 R
e

se
a

rc
h



35

Requisitos de importação para as importações de mel na Malásia

O ministério das importações estabeleceu um procedimento detalhado para 

supervisionar as importações de mel na Malásia

Descrição

Condições de importação ▪ A Licença de Importação deve ser solicitada ao Ministério competente, se necessário.

▪ Uma cópia desta Licença de Importação (PI) deve ser enviada ao expedidor.

▪ A remessa deve ser acompanhada por uma Licença de Importação (LI), Certificado Fitossanitário (CF) com o 

número de referência da Licença de Importação da Malásia (LI) e/ou número de referência do certificado de 

tratamento de quarentena (se aplicável) impresso na coluna de declaração adicional e no certificado de 

tratamento de quarentena (se relacionado).

▪ As remessas devem ser inspecionadas e testadas de acordo com os procedimentos oficiais apropriados e 

são consideradas livres de solo, pragas, doenças, contaminantes de sementes e artigos regulamentados 

pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) do país exportador.

▪ A remessa está sujeita a inspeção visual, exame ou análise antes da liberação pelo oficial da SQIMA na 

chegada ao ponto de entrada na Malásia.

Declaração adicional ▪ A ONPF deve declarar o número de referência da licença de importação como uma declaração adicional em 

seu CF, garantindo a clareza da transação. 

Requisitos adicionais ▪ As amostras serão coletadas no ponto de entrada pelos oficiais dos Serviços de Quarentena e Inspeção da 

Malásia (SQIMA) e enviadas para a Estação Nacional de Quarentena Pós-Entrada (QPE) Serdang, Malásia, 

para triagem de pragas, doenças e outros artigos regulamentados. 

▪ Se quaisquer pragas, doenças ou outros artigos regulamentados forem encontrados durante o processo de 

triagem pós-entrada de quarentena, o Departamento de Agricultura (DEA) da Malásia se reserva o direito 

de suspender futuras importações até que a causa da não conformidade seja investigada, identificada e 

corrigida para a satisfação do DEA Malásia.

▪ Todos os custos incorridos durante as atividades do QPE serão arcados pelo importador.

▪ Além disso, toda remessa de reexportação deve ser acompanhada por um CF do país de origem e um CF de 

reexportação do país de reexportação.
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Fonte: Desk Research

Modelo A da Cadeia de Valor: Cadeia de Valor de Importação de Mel de Entidade Única e Múltipla

Mel Cru

Importação

Processamento e Embalagem

Distribuidor
Varejo

Supermercado

Comerciantes

Rotulagem

Rotulagem

Embalagem a granel

• No caso de cadeia de valor de importação de múltiplas entidades, os distribuidores locais desempenham um papel

importante, pois ajudam o importador a se conectar com as lojas de varejo e hipermercados locais

• Os distribuidores obtêm o produto de processadores de mel ou, no caso de grandes volumes, obtêm o produto de

comerciantes e distribuem o produto para lojas de varejo e supermercados

Usar um distribuidor ou agente local é de suma importância para entrar no 

mercado de mel da Malásia

Mel empacotado
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Fonte: Desk Research

Os compradores/agentes no nível da fazenda desempenham um papel fundamental na 

Cadeia de Valor do Produtor Tradicional para o mel na Malásia

Modelo B da Cadeia de Valor: Cadeia de Valor Tradicional do Produtor de Mel

Exportação

Produtor

Processamento e Embalagem

Atacadista Varejo

Supermercado

Comprador de nível de fazenda

(Agente)

• Na cadeia tradicional de mel da Malásia, os compradores ou agentes agrícolas atuam como intermediários entre o

produtor e o atacadista.

• Este tipo de arranjo está gradualmente se tornando obsoleto, pois os produtores fornecem diretamente aos atacadistas.

• Os produtores agora podem exportar seus produtos internacionalmente, obtendo melhores retornos, graças a acordos

diretos com as empacotadoras.

Empacotadora
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Fonte: Desk Research

Distribuidores líderes de mel na Malásia

Sr. n.° Nome da Empresa N.º de contato E-mail Website

1. Wholesale Honey Malásia +60 17-447 
7596

- -

2. Jungle House HQ Malásia +60 12-203 
0317

hello@junglehouse.com.
my

https://junglehouse.com.my/

3. Melipoly Enterprise Sdn Bhd 
(Petaling Jaya)

+60 10-351 
2727

melipoly.ehoney@gmail.c
om

https://www.melipoly.com/

4. Accenpro - Raw and Wild Honey 
Supplier

+60 16-203 
2962

- https://accenpro.com/

5. VST Empire Pure Honey +60 12-363 
3560

- -

6. Beelove Wild Raw Honey Distributor +60 12-429 
0452

sb@weebernet.com https://beelove.my/

7. Eco Bee Shop Sdn. Bhd. +60 7-288 1982 sales@ecobeeshop.com.
my

https://www.beeshop.com.my/

8. Yi Wang Honey Garden (M) Sdn. 
Bhd.

+60 3-8723 
2398

purikuchan@yahoo.com http://www.natures-s.com/

9. Honey Food Industries (M) Sdn. Bhd. +60 4-323 7649 tgl_honeyfood@hotmail.
com

-

10. Tina Remedy Company +60 10-204 
2235

- -



39

Diretoria de Relações Internacionais

Coordenação de Inteligência Comercial

www.brazilianfarmers.com

twitter.com/BrazilianFarmer
instagram.com/BrazilianFarmers

www.canaldoprodutor.com.br/

www.canaldoprodutor.tv.br

Facebook.com/SistemaCNA
twitter.com/SistemaCNA
instagram.com/SistemaCNA

Diretoria de Relações Internacionais

Coordenação de Inteligência Comercial

Felipe Spaniol – Coordenador

Elena Castellani – Assessora Técnica

Matheus Dias de Andrade – Assessor Técnico 

Pedro Rodrigues – Assessor Técnico

Realização: Escritório de Representação da CNA em Singapura

international@cna.org.br


