
       
 

 

 
 

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 

SETOR 
Café, chá, mate e especiarias (Cap. 09); (…)Plantas industriais /medicinais, etc. 
(Cap. 12) 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Plantas aromáticas/medicinais (Cód. 0909, 0910 e 1211) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 
I.RELAÇÕES ECONÓMICAS 

  

Ano Referência 2014  Tendência 

Valores em euros    

1 Valor total das importações 914.017.906.000€  X   

2 Valor total das importações do setor 8.280.698.000€   X 

3 Valor total das importações do produto - serviço 339.410.000€ X   

4 Valor total das importações do produto - serviço de Portugal 146.000€ X   

Percentagem  

5 
Valor das importações do setor / valor total das 
importações) 

0,91% 

6 
Valor das importações do produto-serviço / valor total das 
importações do setor) 

4,10% 

7 
Valor das importações do produto-serviço de Portugal / 
valor das importações do produto-serviço) 

0,04% 

 

Fonte: Internacional Trade Center (ITC) – UN Comtrade Database, segundo os códigos indicados de posições pautais dos produtos 
para a última atualização de Fevereiro de 2016. 

 

II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
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Avaliação Global da Oportunidade
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III. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SETOR 
 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 

 

Escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a "Contexto Muito Desfavorável" e o 5 corresponde a "Contexto Muito Favorável". 
 
 

V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE 
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PLANO DE ACÇÃO SETORIAL PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

SETOR 
Café, chá, mate e especiarias (Cód. 09); (…)Plantas industriais /medicinais, etc. 
(Cód. 12) 

TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Plantas aromáticas/medicinais (Cód. 0909, 0910 e 1211) 

MERCADO ALVO Alemanha 

 

I. LINHAS ESTRATÉGICAS 

Esta ficha de identificação de oportunidades de mercado agrupa três subsetores, que mantêm uma proximidade pelo 

tipo de produção que é praticada. 

O primeiro e o segundo subsetores referem-se às sementes e plantas aromáticas, o terceiro subsetor refere-se às 

plantas medicinais. Na Alemanha, estes subsetores têm toda uma importância diferenciada visto que, segundo os 

dados de 2014 para as importações, as sementes apresentavam um valor total de 31,8M€, enquanto as plantas 

aromáticas e as plantas medicinais atingiram os montantes de 103,8M€ e 203,9M€, respetivamente. Isto é facilmente 

explicável pelo facto dos primeiros dois serem utilizados no consumo alimentar e terem um consumo sustentado, e o 

terceiro estar ligado à saúde de forma direta (venda para consumo), ou de forma indireta (para uso na indústria 

farmacêutica). 

A Alemanha é o maior importador (cerca de 34%), processador, consumidor e exportador (18%) europeu de ervas 

aromáticas e medicinais, logo é provavelmente o mercado de maior interesse, sobretudo porque não tem acesso a todo 

o tipo de cultivo devido às suas condições geográficas e climatéricas.  

O mercado com maior evolução foi o das ervas frescas ou aromáticas que, segundo a AMI (Agrarmarkt Informations – 

Gesellschaft: empresa dedicada a pesquisas de mercado no setor agrícola) aumentou 70% na última década. Segundo a 

Euromonitor, em 2015 registou-se um crescimento de 2% no setor para os 1,5 biliões de Euros. 

Portugal não é um dos parceiros tradicionais na venda deste tipo de produtos, não constando no top vinte de qualquer 

um dos subsetores, e apresentando valores residuais de exportação para a Alemanha. Mas a oportunidade está aberta, 

e graças a algumas das condições naturais existentes no nosso país, poderemos no futuro ter um papel mais ativo 

nestes setores.  

II.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PRODUTO 

As principais ervas culinárias produzidas na Alemanha são a salsa, cebolinho, manjerona, endro, cerefólio, manjericão, 

aipo, mostarda, coentro e cominho. As principais ervas medicinais são a camomila, hortelã, tomilho, erva-cidreira, erva 

de São João, equinácea, valeriana, língua de ovelha (plantago lanceolata), sálvia, cardo leitoso e espinheiro marítimo. 

Nas ervas aromáticas e sementes utilizadas especialmente a nível culinário, as mais populares são a salsa, o manjericão, 

o cebolinho e o endro; são também muito utilizados: louro, sementes de alcaravia, manjerona, borragem, bagas de 

zimbro, tomilho, pimenta branca e segurelha. Todas estas se encontram em qualquer supermercado. 

O manjericão tem sido uma das ervas aromáticas de mais rápido aumento de vendas (+3% por ano), sendo apenas 

ultrapassado pelo funcho (+3,4% por ano).  

Em 2013, o consumo de chás pelos alemães atingiu o montante de 38.844 toneladas de matérias botânicas secas (no 

total de ervas, o montante ronda as 45.000ton), em que 46,2% eram misturas de várias ervas e 53,8% eram produzidos 

só com uma erva. O top três é constituído pela hortelã, funcho e camomila. 

As vendas de ervas em vaso estão em ascensão, tendo ultrapassado os 50 milhões de Euros em 2012. Neste segmento, 

o manjericão detém 50% do mercado, seguido pelo cebolinho. As ervas mais vendidas em molhos são a salsa, cebolinho 

e endro. 

 

 



       
 

 

 

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde estimou que 80% da população mundial confia em ervas medicinais e 

no seu papel para tratamentos primários de saúde. Na Alemanha, existem cerca de 600 a 700 receitas medicinais 

disponíveis, e são prescritas por aproximadamente 70% dos médicos. Existem mais de 1500 plantas usadas com este 

fim medicinal. 

Foram realizados estudos e monografias pela principal entidade alemã ligada a esta área, a Comissão E (BfArM), que 

têm tido bastante atenção interna e externa pelo caráter do seu trabalho. Foram compiladas e publicadas um total de 

380 monografias sobre mais de 360 plantas e a sua segurança e eficácia em tratamentos medicinais. 

Este mercado é extremamente diferenciado e, por isso, cada caso precisa de uma estratégia "tailor made" (feita à 
medida). 

Verifica-se uma tendência cada vez maior de cultivar rebentos, para uma alimentação mais saudável. 

Para ter sucesso nestes mercados, é muito importante a produção através de agricultura biológica. 

As ervas medicinais disponíveis na maior parte das lojas são vendidas sob várias formas: chás, infusões, xaropes, óleos, 

extratos líquidos, tinturas e extratos secos (comprimidos ou cápsulas). As aplicações também são diversas, desde a 

preparação de bebidas como os chás, a preparação de xaropes para a tosse, os óleos para massagens, a preparação de 

tinturas especiais com adição de água, álcool ou glicerol. 

III.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE PREÇO 

Relativamente aos preços praticados por grossistas que fornecem o canal HORECA (mas também outros consumidores), 

é possível obter as principais ervas aromáticas/medicinais endógenas da região do Alentejo a partir dos seguintes 

valores: alecrim a 6,50€/kg, manjerona a 10,25€/kg (embalagem de 180 gramas), orégão a 11,66€/kg (embalagem de 1 

kg), tomilho a 9,70€/kg, cebolinho a 37,50€/kg (embalagem de 125 gramas), coentro a 5,63€/kg (embalagem de 1 kg), 

manjericão a 12,45€/kg, salsa a 13,45€/kg, estragão a 35,80€/kg, louro a 16€/kg e segurelha a 13,25€/kg. Todos estes 

valores se referem a ervas secas, na sua maioria em embalagens entre 200 e 600 gramas, exceto as que têm indicadas 

capacidades diferentes. A estes preços acresce o IVA à taxa de 7%. 

No domínio das ervas mais utilizadas para fins medicinais, é possível comprar, através da internet, erva de São João 

(género de hipericão) a 5,95€ por 100 gramas. 

IV.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Uma Lei de 1901, revista em 1961, permitiu a venda de ervas medicinais como medicamentos, algo único na Europa, 

apesar de haver algumas leis sobre a venda e utilização. A legislação determina que o marketing relacionado com as 

ervas medicinais só possa ser veiculado mediante autorização, baseada nos resultados de testes que comprovem 

eficácia, qualidade e segurança. Com as regras mais restritivas, crescem as reclamações das empresas que 

comercializam ervas e plantas medicinais, para as quais os custos de estudos em animais e testes clínicos em humanos 

são muito altos. 

Os principais especialistas ligados à área das ervas medicinais são os herbanários, quiropratas, especialistas 

homeopáticos, farmacêuticos, médicos e especialistas de medicina tradicional chinesa. 

De um modo geral, deve ter-se em atenção que se trata de um mercado maduro, onde existe um excesso de oferta. 

Neste sentido, as empresas interessadas neste mercado que ainda não possuem uma marca forte devem formular e 

trabalhar muito bem as propostas de valor dos seus produtos. O mercado alemão tem muita concorrência e não precisa 

de produtos mainstream. Se se tratarem de produtos sem uma proposição de valor forte, sofrerão muita pressão 

competitiva ao nível dos preços. 

V.LINHAS ORIENTADORAS / POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição deste tipo de produtos pode ser efetuada de diversas formas. Para as ervas aromáticas e sementes, a 

distribuição é baseada nos canais do setor alimentar; já as ervas medicinais, podem ser também encontradas em 

http://www.bfarm.de/DE


       
 

 

supermercados, mas têm também muita procura em lojas especializadas como farmácias e herbanários, além da 

própria indústria farmacêutica. 

As ervas medicinais utilizadas normalmente para infusões ou chás são mais difíceis de encontrar em lojas alimentares, 

mas algumas têm espaços dedicados a dietas e comida saudável; porém, é mais fácil recorrer a herbanários ou 

farmácias, que dispõem de maiores stocks e variedades. 

Segundo a base de dados alemã Herbs1.com (Herbs1 - Site), existem cerca de 209 importadores/distribuidores 

especializados neste setor, dos quais se destacam a LudwigsBiotech (Berlim), a FoodWorld (Pfaffenborn), a Physio-Doc 

(Söhrewald), Ako-SpiceCompany (Ronnenberg) e a Iris-BG Handel&Vertrieb (Hannover). 

A Indústria farmacêutica, que é bastante forte na Alemanha e importa a maior parte das matérias-primas, conta 

normalmente com uma cadeia de valor bastante protecionista, em que os próprios laboratórios exploram as plantações 

das ervas necessárias para produção de ingredientes de medicamentos. Isto acontece através de holdings ou, em 

alternativa, cedem o cultivo via outsourcing, mas com contratos muito restritos e rigorosos onde estão definidos o 

modo, o acompanhamento e os volumes de produção. 

Outro dos meios de distribuição são os herbanários online, que podem ser encontrados via e-commerce, como é o caso 

das empresas 3Jaeys e da AgaSaat. Pode apostar-se também no fornecimento a produtores de temperos e de chás. 

VI.CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

A rotulagem de ervas frescas deve observar os requisitos da União Europeia para os vegetais frescos, nos termos dos 

quais os respetivos rótulos devem conter informação relativa a: 1) natureza do produto, 2) país de origem, 3) classe e 4) 

variedade. Se o produto for vendido pré-embalado, o rótulo deve indicar: 1) nome e endereço do embalador, 2) peso 

ou número de itens no pacote, 3) número de lote e 4) tamanho. Se o produto for vendido em embalagens de retalho, 

todas estas informações terão de ser em alemão. Além disso, quaisquer logotipos de certificações ou do vendedor, no 

caso de produtos de marca própria, devem ser exibidos no rótulo. 

A principal organização responsável pela análise deste tipo de produtos na Alemanha é a Comissão E. Estabelecida em 

1978, conta com um painel de médicos e cientistas experientes, que investiga a segurança e eficácia deste tipo de ervas 

medicinais, aprovadas como medicamentos desde 1970, mesmo antes da criação da organização. 

Das organizações existentes (Comissão E que pertence à BfArM - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte e 

a HerbResearch), nenhuma apresenta dosagens aplicáveis às preparações com ingredientes naturais. No entanto, 

algumas das receitas são estandardizadas, o que significa que a preparação garante a inclusão de uma quantidade 

específica do ingrediente ativo da erva medicinal. Os médicos também têm tendência a receitar este tipo de plantas e 

respetivas dosagens. 

Existe um sistema de registo de ervas medicinais que requer o desenvolvimento de informação sobre o funcionamento 

dos produtos e as suas substâncias ativas (a nível químico e farmacológico), a sua eficácia (revista através de ensaios 

clínicos) e a informação de segurança baseada no uso histórico do produto e nos novos dados científicos. 

Nas ervas aromáticas não existe qualquer tipo de regulamentação específica, sendo que a sua produção deve ser feita 

através de agricultura orgânica e biológica, devido essencialmente à preferência dos consumidores. 

VII.CONTACTOS ÚTEIS

  Instituição  Âmbito Website 

Importhaus Willms 

JGS 

Heinrich Klenk 

Fuchs Gewuerze 

Ostmann 

Importador de produtos alimentares 

Importador e Distribuidor 

Importador e Distribuidor 

Produtor de temperos 

Produtor de temperos 

ImporthausWilms 

JGS 

Klenk 

Fuchs 

Ostmann 

 

 

http://www.herbs1.com/herb-suppliers/germany.html
http://importhaus-wilms.de/home-en/
http://www.jgs.de/
http://www.klenk-herbline.de/en/homepage.html
http://www.fuchs.de/
http://www.ostmann.de/


       
 

 

 

VIII.FEIRAS E EVENTOS ÚTEIS 

Evento 
 

Local / Data Website 

BioFach (Produtos Orgânicos) 

ANUGA (Produtos Alimentares) 

BioNord 

Eat’nStyle 

HiEurope& Ni (Ingredientes 

Saudáveis) 

International Green Week Berlin 

Nuremberga / 2017 Fevereiro 15-18 (Anual) 

Colónia / 2017 Outubro 07-11 (Anual) 

Hannover / 2016 Outubro 09 (Anual) 

Munique / 2016 Outubro 28-30 (Anual) 

 Frankfurt / 2016 Novembro 29-01 (Anual) 

 

Berlim / 2017 Janeiro 20-29 (Anual) 

Biofach 

Anuga 

Bionord 

Eat-and-Style 

HiEurope 

 

Gruenewoche 

 

IX.OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Lista de vários importadores do setor: https://www.wlw.de/de/firmen/gewuerz-importe 

Supermercados Bio: Denn’s (www.dennree.de/); Alnatura (www.alnatura.de/) – grossista, retalhista e merca própria; 

Bio Company (www.biocompany.de/) – 45 lojas em Berlim; Basic AG (basicbio.de/) – 26 lojas. 

Produtores de chás: Teekanne (www.teekanne.de); Messmer (www.messmer.de). 

Indústria farmacêutica (muitas opções na medicina alternativa): Deutsche Homeopathie Union (www.dhu.de); MCM 

Klosterfrau (www.klosterfrau.de); entre outros. 

Lojas Gourmet: Feinkost Käfer (www.feinkost-kaefer.de), Dallmayr (www.dallmayr.com), Alsterhaus 

(www.alsterhaus.de), KaDeWe (www.kadewe.de). 

O Gabinete de Planeamento e Políticas pertencente ao Ministério da Agricultura disponibiliza o seguinte estudo 

realizado em 2012 sobre as Plantas Aromáticas e Medicinais, através do link 

http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf. 

O Import Promotion Desk (IPD) disponibiliza o seguinte estudo realizado em 2015 sobre as o mercado Alemão de Ervas 

Frescas, através do link 

http://importpromotiondesk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/factsheet/obst_gemuese/FreshHerbs_160330_e

ng.pdf. 

Parcerias com Institutos: HerbResearch (herbresearch.de/en/). 

X. RECOMENDAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO 
                 

 

•Recorrer a um tradutor

•Participar em Feiras

•Analisar devidamente potenciais agentes e 
contratos de agência

•Preparar adequada informação antes de 
contactar distribuidores

•Vender produtos não devidamente testados

•Fazer manuais de instruções em inglês ou alemão 
fraco

•Apresentar informação insuficiente ou de difícil 
análise

•Alterar planos

•Contactar depois das 16h ou em tardes de 6ª feira

•Não preparar devidamente a presença em Feiras

•Aceitar pagamentos por cheque

https://www.biofach.de/en
http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
http://www.bionord.de/
http://www.eat-and-style.de/de/muenchen/Home.html
http://www.figlobal.com/hieurope/
http://www.gruenewoche.de/en/
https://www.wlw.de/de/firmen/gewuerz-importe
http://www.dennree.de/
http://www.alnatura.de/
http://www.biocompany.de/
https://basicbio.de/
http://www.teekanne.de/
http://www.messmer.de/
http://www.dhu.de/
http://www.klosterfrau.de/
http://www.feinkost-kaefer.de/
http://www.dallmayr.com/
http://www.alsterhaus.de/
http://www.kadewe.de/
http://www.gpp.pt/IPAM/Estudo_PAM_final.pdf
http://importpromotiondesk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/factsheet/obst_gemuese/FreshHerbs_160330_eng.pdf
http://importpromotiondesk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/factsheet/obst_gemuese/FreshHerbs_160330_eng.pdf
herbresearch.de/en/

