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Introdução

O consumo de mel no Brasil é um dos mais baixos 
do mundo, não atingindo 100 gramas por pessoa por 
ano, já em países como a Alemanha o consumo per 
capta chega a 2,4 quilos [1].

A baixa procura por produtos apícolas pode ser 
decorrente de fatores culturais, estar ligado à carência 
de oferta de produtos de qualidade a preços acessíveis.

O valor do mel no mercado vai depender da 
qualidade, apresentação e origem botânica, e mais 
recentemente, o fato de ser certificado como produto 
orgânico agrega valor adicional, podendo elevar o 
preço em até 50%.

Para a comercialização, o mel deverá ser envasado 
em vasilhames de vidro ou plástico com capacidade de 
150 – 500 – 1000g, sendo os potes de vidro os 
melhores e mais indicados, porém os de plástico 
predominam por serem de menor custo [2].   

Devido à grande importância sócio-econômica da 
agropecuária e da indústria correlata para a cidade de 
Garanhuns, o presente trabalho objetivou avaliar o 
mercado potencial de mel e de produtos apícolas.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada através da aplicação de 
questionários aos consumidores e em supermercados 
do município de Garanhuns. As entrevistas foram 
realizadas no turno matutino e vespertino, abrangendo 
um público de faixa etária entre 20 e 70 anos.

Durante o mês de agosto de 2009, foram realizadas 
100 entrevistas com consumidores nos três 
supermercados selecionados. Estes estabelecimentos 
foram escolhidos por sua representatividade no 
mercado local. Os gerentes dos estabelecimentos 
selecionados foram entrevistados. 

O questionário direcionado ao consumidor era 
composto por quatro perguntas, metade objetiva e 
metade subjetiva, que, dependendo da resposta, eram 
realizadas sub-perguntas. As questões analisadas 
foram:

 Se a pessoa já havia consumido mel ou outro 
produto apícola, caso tenha sido mais de um, foi 
perguntado qual, que tipo de mel tinha sido consumido, 
que freqüência e quais os pontos fortes e fracos; e se a 
resposta tenha sido negativa, era perguntado o motivo 
do não consumo; qual o preço estimado do litro do mel; 
se utiliza o mel para outro fim que não a alimentação, 
caso a resposta tenha sido positiva foi questionado qual 
o outro uso;

 Perguntou-se se era do conhecimento do 
entrevistado o uso de produtos apícolas, tais como a 
própolis e o veneno de abelha, para produção de 
remédios, caso a resposta tenha sido positiva, era 
questionado o tipo de produto.

O questionário destinado ao supermercado possuía 
doze perguntas, sendo dez de múltipla escolha e duas 
objetivas. As questões analisadas foram:

 Se a empresa comercializava mel ou outro 
produto de origem apícola; o tipo (de abelhas do 
gênero Apis ou nativa); se não comercializa, qual a 
razão; quantidade de mel comercializada mensalmente 
e os tipos de embalagem;

 Quantidade de marcas comercializadas pela 
empresa e forma de exposição do produto; tamanho da 
embalagem de maior rotatividade; pontos fortes e 
fracos da marca líder de venda e quais os critérios 
utilizados pela empresa para seleção dos fornecedores; 
quais os fornecedores e o que faria a empresa 
comercializar uma nova marca ou substituir a atual? 

Após a aplicação dos questionários, os resultados 
foram tabulados no Programa Excel®, para cálculos 
das freqüências absolutas e relativas.

Resultados e Discussão

Com base na análise de dados, observou-se que 
86,00% dos entrevistados declararam já ter consumido 
mel (Figura 1). Destes, 69,76% alegam consumir mel 
de abelhas do gênero Apis e 30,24% consumiram mel 
de abelhas nativas.  Dois tipos de mel podem ser 
encontrados no mercado: um é o mel de abelhas do 



gênero Apis, produzido por abelhas africanizadas que é 
um híbrido resultante do cruzamento da abelha africana 
(Apis mellifera scutellata) com raças de abelhas 
européias introduzidas no Brasil, e o outro é 
proveniente de abelhas nativas (sem ferrão) as 
meliponídeas [3].

Quanto à freqüência do consumo de mel de abelhas 
Apis, 3,33% dos entrevistados afirmam consumir o mel 
diariamente, 6,66% semanalmente, 13,33% 
mensalmente e 76,66% anualmente, (Figura 2). Já o 
consumo do mel de abelhas nativas, em relação aos que 
dizem já ter consumido, 7,70% consome mensalmente 
e 92,30% anualmente.

Quando questionados sobre o valor do litro do mel, 
os consumidores apontaram em média R$ 15,00 reais e 
ao serem questionados sobre a forma de utilização, a 
resposta predominante foi que este era utilizado 
prioritariamente como adoçante e remédio caseiro.  

No que diz respeito ao conhecimento do uso de 
produtos apícolas, como própolis e veneno de abelha 
(apitoxina), na fabricação de medicamentos e produtos 
de higiene pessoal, 86,00% afirmam já terem 
informação do uso e 14,00% disseram não ter 
conhecimento. Dos que conhecem o uso farmacológico 
dos produtos apícolas, grande parte diz que estes fazem 
parte de xaropes, pasta de dentes, dentre outros 
produtos.   

O conhecimento da utilização de produtos apícolas 
para fins medicinais e de higiene pessoal era de 
esperar, uma vez que a medicina popular os utiliza 
corriqueiramente. Esses princípios são decorrentes da 
presença de diversos compostos que apresentam 
atividade biológica de interesse, como: 
antiinflamatória, antimicrobiana, citotóxica contra 
células tumorais, antioxidante, entre inúmeras 
propriedades [4].

Nos três supermercados selecionados, apenas dois 
comercializavam mel de abelhas do gênero Apis e 
nenhum mel de abelhas nativas. No estabelecimento 
que não havia o comércio de mel, eram ofertadas duas 
marcas de um produto substituinte que apresenta em 
sua constituição, açúcar invertido e glicose. Segundo o 
gerente deste estabelecimento, a não comercialização 
do mel de abelhas seria devido à cristalização 
característica do produto na prateleira, o que 
ocasionaria a rejeição por parte dos consumidores. A 
não aquisição de mel cristalizado por parte do 
consumidor está relacionada a questões culturais de que 
este seria um indício de fraude, embora sabe-se que o 
mel autêntico é passível de cristalização e esse 
processo pode ser decorrente de vários fatores, 
inclusive a origem botânica [1].

Durante as entrevistas dos gerentes dos 
supermercados, verificou-se que nenhum outro produto 
apícola é comercializado nos estabelecimentos.   

Em apenas um dos supermercados visitados, havia o 
controle de estoque do mel que acusou a comercializar 
de vinte dúzias/mês. Nos estabelecimentos em que 

disponibilizava, o produto era apresentado em potes 
plásticos ou de vidro contendo 280 gramas, e estes 
eram expostos em gôndolas da própria empresa, não 
ocorrendo nenhuma forma de propaganda ou 
merchandising do produto. As embalagens mais 
recomendadas são plásticas ou de vidro, embora só as 
de vidro sejam aceitas para exportação [5].         

Quando questionado sobre quais os pontos fortes e 
fracos da marca líder de venda, a resposta nos dois 
estabelecimentos que comercializavam mel foi que, por 
não haver mais de uma marca sendo comercializada e 
não ocorrer à procura de novas marcas por parte dos 
consumidores e nem o oferecimento por novos 
fornecedores de mel, não poderiam responder esta 
pergunta. 

No que diz respeito à escolha dos fornecedores, esta 
acontece quando o fornecedor se enquadra nos padrões 
exigidos pela empresa. Contudo, um estabelecimento 
afirmou comprar diretamente do fabricante e o outro 
supermercado não soube informar devido à compra ser 
realizada na matriz da loja, na capital do Estado. 

Conclusão
O mercado de mel e de produtos apícolas no 

município de Garanhuns é bastante rudimentar, embora 
exista mercado potencial para o mel e demais produtos 
apícolas em Garanhuns, mas para isso é necessário uma 
campanha de marketing de divulgação e a existência de 
produtos com melhor qualidade e apresentação. 
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Figura 1. Distribuição percentual dos entrevistados quanto 
ao consumo de mel.

Figura 2. Percentual de entrevistados quanto à freqüência de 
consumo de mel abelha comum.


