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Resumo executivo
Esta edição do Boletim Conjuntural se refere às transações comerciais
envolvendo quatro produtos derivados do coco – coco ralado, água de coco
concentrada, água de coco integral e turfa. Apresenta um conjunto de
estatísticas e de análises relativas aos trimestres janeiro-março de 2019 e
janeiro-março de 2018, com foco no mês de março de 219. Este informativo
está baseado em números divulgados pelo Ministério da Fazenda, por meio
do sítio www.mdic.gov.br (acesso em 06/04/2019), relativos a balança
comercial brasileira. A seguir, é feita uma síntese desse informativo.
1. Coco ralado - As importações decresceram no mês de março de 2019 em
relação a fevereiro de 2019 e no trimestre janeiro-março de 2019 em relação
ao trimestre janeiro-março de 2018. Os preços médios FOB variaram entre
0,81 e 2,11 dólares por kg e os respectivos custos de internação, entre 5,99 e
13,86 reais por kg. Espírito Santo foi o maior importador (32%), seguido de
Alagoas (25%)
2. Água de coco concentrada – As importações cresceram no mês de março
de 2019 em relação a fevereiro do mesmo ano e se mantiveram estáveis entre
os trimestres janeiro-março de 2018 e 2019. Os preços médios FOB variaram
entre 2,86 e 3,88 dólares por kg, enquanto os respectivos custos de internação
oscilaram entre 13,13 e 17,44 reais por kg. As Filipinas foram o único país a
exportar e o Ceará, o maior importador.
3. Água de coco integral – Em março de 2019 as exportações cresceram 10%
em relação a fevereiro do mesmo ano; entretanto, quando se compara os
trimestres janeiro-março de 2019 e janeiro-março de 2018, constata-se uma
queda de 28%. Os preços médios FOB de exportação variaram entre 0,83 e
5,63 dólares por kg, o estado do Ceará foi o maior exportador, com
participação de 83% e os Estados Unidos o maior importador, com 93% das
compras.
4. Turfa – As importações de março de 2019 foram 37% superiores às de
fevereiro do mesmo ano assim como as importações do trimestre
janeiro-março de 2019 foram 65% maiores do que as do trimestre
janeiro-março de 2018. Os preços médios FOB estiveram entre 0,13 dólar por
kg (Letônia exportando para Minas Gerais) e 4,18 (Argentina exportando
para São Paulo). A Letônia participou com 93% das importações e o estado
de São Paulo, com 62% das importações.
5. Exportações versos importações – O valor das exportações de água de
coco integral ocorridas no mês de março de 2019 representaram 64% da
soma dos valores das importações de coco ralado, água de coco concentrada
e turfa
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COCO RALADO
Coco ralado – Importações mensais se mantiveram em nível superior a um milhão
de kg
As importações de coco ralado do mês de março de 2019 alcançaram 1.026.839
kg, quantidade 13% inferior a do mês anterior. A (figura 1) revela que no trimestre
janeiro-março as importações traçaram uma linha decrescente.
Figura 1 – Coco ralado: evolução das importações no período janeiro-março de 2019,
em kg

Coco ralado – Importações do trimestre janeiro-março de 2019 foram inferiores as
de igual período de 2018
As importações do trimestre janeiro-março de 2019 foram de 3.402.714 kg,
quantidade 17% inferior a do mesmo trimestre de 2018 (figura 2)
Figura 2 – Coco ralado: importações dos trimestres janeiro-março dos anos de 2018 e
2019.

Coco ralado – Indonésia praticou o menor e as Filipinas o maior preço FOB,
enquanto o Ceará pagou o menor e o Espírito Santo o maior custo de internação.
Foram de US$/kg 0,81 e US$/kg 2,11 o menor e o maior preço FOB, ao passo
que foram de R$/kg 5,99 e R$ 13,86 o menor e o maior custo de internação das
importações de coco ralado do mês de abril de 2019. Essa tabela identifica cada país
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exportador com os respectivos estados importadores e os indicadores de importação
(tabela 1).
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Tabela 1 – Coco ralado: indicadores de importações do mês de março de 2019
Origem

Destino

Filipinas

Alagoas

Filipinas
Indonési
a
Indonési
a
Indonési
a
Indonési
a
Indonési
a
Indonési
a
Indonési
a
Vietnã

Valor das Quanti-da
importações
de
U$$
kg

Preço
FOB
US$/kg

Custo de
internação
R$/kg

98.603

78.000

1,26

8,78

Espírito Santo

416.993

197.314

2,11

13,86

Alagoas

219.278

182.000

1,20

8,32

Ceará

190.092

235.000

0,81

5,99

Espírito Santo

218.282

130.025

1,68

11,19

Paraná

53.366

52.000

1,03

7,31

Santa Catarina

49.423

52.000

0,95

6,83

Sergipe

19.824

24.500

0,81

5,99

São Paulo

24.955

26.000

0,96

6,89

Rondônia

54.174

50.000

1,08

7,71

Coco ralado – Indonésia continua na liderança
Três países exportaram coco ralado para o Brasil no mês de março de 2019,
entre os quais a Indonésia teve a maior participação, com 701.525 kg (figura 3),
correspondentes a 68% do total das importações (figura 4), seguem-se as Filipinas
(27%) e o Vietnã (5%)
Figura 3 – Coco ralado: importações de março
de 2019, por país exportador, em kg

Figura 3 – Coco ralado: importações de março
de 2019, por país exportador, percentagem
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Coco ralado – O total de oito estados importaram coco ralado no mês de março
de 2019, com o Espírito Santo em primeiro lugar, participando com 327.339 kg e
32%, seguido de perto pelo estado de Alagoas, com 260.000 kg e participação de
25%, e o Ceará, que importou 235.000 kg, correspondente a 23% das
importações. Os demais estados registraram importações que variaram entre
52.000 kg e 24.500 kg (figuras 4 e 5)
Figura 4 – Importações de coco ralado do mês de março de 2019, por
importador, em kg.

estado

Figura 5 – Importações de coco ralado do mês de março de 2019, por
importador, em percentagem.

estado
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ÁGUA DE COCO CONCENTRADA
Água de coco concentrada – Importações em evolução lenta entre janeiro e
março de 2019
O crescimento das importações de água de coco concentrada no trimestre
janeiro-março de 2019 foi relativamente pequeno, de 12%, sendo que entre
fevereiro e março alcançaram 8% (figura 6)
Figura 6 – Água de coco concentrada: evolução das importações no período
janeiro-março de 2019, em kg.

Água de coco concentrada – Diferença de menos de 1% entre as importações do
trimestre janeiro-março de 2018 e de 2019
Foi de apenas 0,3% (três décimos por cento) a diferença entre as importações de
água de coco concentrada entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de
2018 (tabela 2)
Tabela 2 – Importações de água de coco no trimestre janeiro-março de 2018 e
2019, em kg
Ano
Quantidade (kg)
2018
755.370
2019
757.755
Água de coco concentrada – Em março de 2019, apenas um país exportou água
de coco concentrada, enquanto quatro estados importaram o produto.
Alagoas, Ceará, Minas Gerais e Paraíba importaram 757.755 kg de água
de coco concentrada em março de 2019. Como mostra a tabela 3, Alagoas e
Ceará fizeram três importações e outros dois estados apenas uma importação.
Os preços médios FOB variaram entre 2,86 e 3,88 dólares por quilo, os quais
geraram estimativas de custos médios de internação de 13,12 e 17,44 dólares por
quilo, respectivamente. As Filipinas foram o único exportador do produto.
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Tabela 2 – Água de coco concentrada: importações do mês de março de

2019.

TURFA
Turfa – Importações oscilam no trimestre e março foi o mês de maior
quantidade
As importações de turfa cresceram 13% entre março e janeiro de 2019,
entretanto, entre março e fevereiro a elevação chegou a 37% (figura 8)
Figura 8 – Turfa: evolução das importações do mês de março de 2019, em kg

Turfa – Importações de janeiro-março de 2019 são superiores as de igual
período de 2018
As importações de turfa do trimestre janeiro-março de 2019 foram 65%
superiores as de igual período de 2018 (figura 9).
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Figura 9 – Turfa: importações dos trimestres janeiro-março de 2018 e 2019, em
kg.

Turfa – Importações do mês de março de 2019 provieram de quatro países e se
destinaram a igual número de estados
Com participação de 93%, a Letônia foi, de longe, o maior exportador de
turfa para o Brasil no mês de março de 2019, enquanto o estado de São Paulo foi
o maior importador, com presença de 60% (tabela 3). Chama a atenção a
amplitude dos preços FOB, entre 0,13 e 4,18 dólares por quilograma. Os preços
mais baixos foram praticados pela Letônia e pelo Canadá, países que atingem as
menores temperaturas entre os que constam da referida tabela.
Tabela 3 – Turfa: indicadores de importação do mês de março de 2018

ÁGUA DE COCO INTEGRAL
EXPORTAÇÕES
Água de coco integral – As exportações de água de coco integral
apresentaram-se de forma crescente no primeiro trimestre de 2019, cujos
aumentos foram de;
● 33% entre janeiro e março; e de
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● 10% entre fevereiro e março (figura 10)
Figura 10 – Á
 gua de coco integral: evolução das exportações no período
janeiro-março de 2019, em kg.

Água de coco integral – No mês de março de 2019, diversos estados
exportaram e diversos países importaram
Nove estados e nove países participaram das operações de compra e
venda de água de coco integral no mês de março de 2019 cujos preços FOB
variaram entre 0,83 e 5,63 dólares por quilograma (tabela 4). Algumas dessas
operações apresentaram pequenas quantidades e, consequentemente,
envolveram recursos muito pouco expressivos (tabela 4)
Tabela 4 – Água de coco integral: indicadores de operações de compra e venda
no mês de março de 2019.
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Água de coco integral – Ceará continua disparado na liderança das
exportações
Com participação de 83%, o estado do Ceará foi o maior exportador de
água de coco integral do mês de março de 2019. Aliás, esse estado vem, desde o
início das exportações do produto, liderando nesse patamar de vendas, que é
superior a 80% (tabela 5).
Tabela 5 – Água de coco integral: exportação por estado, em kg e percentagem
Quantidade
Estado
Quantidade (kg)
(%)
Ceará
2.183.160
83
Paraíba
307.890
12
Bahia
75.098
3
Alagoas
31.908
1
Pará
16.632
1
São Paulo
5.616
DZ*
Rio Grande do Norte
76
DZ*
Maranhão
23
DZ*
Espírito Santo
22
DZ*
Totais
2.620.425
100
Água de coco integral – Estados Unidos continuam líderes
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Com participação de 93%, os Estados Unidos mais uma vez foi o maior
importador de água de coco integral do Brasil (tabela 6).
Tabela 6 – Água de coco integral: exportação por país, em kg e percentagem

DZ* - Diferente de zero.
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Valor das operações de importações e exportações
As transações comerciais com importações de coco ralado, água de coco
concentrada, água de coco integral e turfa realizadas no mês de março de 2019
envolveram recursos no montante de 8.104.543 dólares. Comporta assinalar que
as exportações, que se limitaram apenas a água de coco integral, alcançaram o
montante de 3.173.658 dólares. Sendo assim, o valor das exportações
representou 64% do montante dispendido com importações (figura 7).
Tabela 7 – Valor das operações de importações e exportações do mês de março de
2019, em dólar
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