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Edição de março de 2020. 

Resumo Executivo 

 

Este resumo executivo reúne informações sobre as importações brasileiras de 

coco ralado, água de coco concentrada e turfa e sobre as exportações de água de coco 

integral, com foco naquelas que ocorreram no mês de fevereiro de 2020. A turfa a que 

se refere esse informativo está classificada na Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM) como “Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada”. 

Portanto, não se trata de um produto derivado do coco como os três demais citados 

acima; contudo, ela, a turfa, concorre diretamente com o substrato de fibra de coco, que 

é um produto integrante da cadeia produtiva do coco no Brasil; por isso consta desse 

informativo. A fonte de informações desta edição do Boletim Conjuntural foi o 

Ministério da Economia.  

 Como revela a tabela A, abaixo, as oscilações nas quantidades importadas e 

exportadas do mês de fevereiro frente ao mês de janeiro de 2020 foram elevadas, tanto 

quando houve redução quanto houve crescimento significativos.  

Tabela A – Indicadores de importações de coco ralado, água de coco concentrada e 

turfa e de exportações de água de coco concentrada referentes ao mês de fevereiro de 

2020.

 

 Em sequência, é apresentado uma síntese, relativa ao mês de fevereiro de 2020, 

do desempenho das transações comerciais de cada um dos quatro produtos. 

Coco ralado – Houve queda de 55% nas importações de fevereiro/2020 em relação às 

do mês anterior; o preço FOB  médio, de US$/kg 1,01, foi 18% inferior ao do mês 

anterior; quatro países exportaram para o Brasil, sob liderança da Indonésia (62,4%); 

sete estados importaram, com protagonismo de Alagoas (43,2%) seguido do Ceará 

(26,5%); e 88% das importações registraram custos de internação inferiores a R$/kg 

10,00. 

Água de coco concentrada – Houve crescimento de 28% sobre as importações do mês 

anterior; aliás, o único dos três produtos importados que registrou aumento de 

quantidade em relação ao mês anterior; houve apenas um país exportador, as Filipinas, 

Variação

Fevereiro Janeiro Fev/Jan

Importações

Coco ralado 785.767 710.623 1.588.507  menos 55%

Água de coco concentrada 808.010 279.595 219.160     mais 28%

Turfa 327.125 1.732.516 3.650.252  menos 53%

Totais das importações 1.920.902

Exportações

Água de coco integral 2.784.025 2.939.544 1.590.852  mais 85%

Totais das exportações 2.784.025

Saldo (exportações menos importações) 863.123

Produto 
Valor em 

dólar

Quantidade

kg
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como já vem acontecendo nos últimos meses, e três estados importadores, por sinal, os 

mesmos estados que adquiriram o produto no mês anterior: Alagoas (40,7%), Minas 

Gerais (32,8%) e Espírito Santo (26,5%); os preços FOB variaram entre 2,82 e 3,08 

dólares por kg, e os custos de internação, entre 15,24 e 16,56 reais por kg. 

Turfa – As importações recuaram 53% em relação às do mês anterior; cinco países 

forneceram o produto: Letônia (86,4%), Canadá (12%), Estônia (1,3%), Holanda (0,3%) 

e Alemanha, com participação próxima de zero; os preços FOB médios praticados em 

98,4% das importações oscilaram entre 0,19 e 0,21 dólar por kg; três estados adquiriram 

o produto: Rio Grande do Sul (55,79%,), São Paulo (44,20%) e Paraná (0,01%). 

Água de coco integral – Entre os quatro produtos analisados neste informativo, a água 

de coco integral constitui o único que é exportado, cuja quantidade comercializada 

cresceu 85% no mês de fevereiro em relação ao mês anterior; houve 21 operações de 

compra e venda, entre as quais apenas oito demandaram um ou mais contêineres de 40 

pés; portanto as demais 13 operações ocorreram com quantidades muito fracionadas; 

nove estados exportaram, com destaque para o Ceará, responsável por 95,5% das 

vendas; 14 países compraram o produto, porém 95,1% desse mercado ficou com três 

países: Estados Unidos (78,1%), Canadá (11,1%) e Reino Unido (5,9%); 92% dos 

compradores pagaram preço FOB médio de 0,91 dólar por kg. 
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Coco ralado  

Importações 

Coco ralado – Importações de fevereiro caíra para menos da metade e os preços 

médios FOB também recuaram 

 As importações de coco ralado do mês de fevereiro de 2020 tiveram o seguinte 

desempenho:  

- houve dez operações de compra e venda; 

- as aquisições somaram 710.623 kg, quantidade 55% inferior àquela ocorrida no mês 

anterior (janeiro/2020), que alcançaram 1.588.507 kg; portanto, nesses primeiros dois 

meses de 2020, foram importados 2.299.130 kg de coco ralado;  

- o preço médio FOB foi de US$/kg 1,01, enquanto o preço médio do mês anterior foi 

de US$/kg 1,23; ou seja, uma redução de 18%;  

- com a queda dos preços FOB médios, 88% das importações registraram custos de 

internação inferiores a R$/kg 10,00 (dez reais por kg); e 

- os preços FOB médios de US$/kg 3,16 e US$/kg 7,83 fogem ao patamar dos preços 

FOB praticados historicamente nessas transações assim como as quantidades 

importadas a esses valores são bem aquém daquelas habitualmente contratadas. Por 

essas razões, possivelmente se referem a importações que visam a promover o produto, 

e não constituem operações de cunho comercial efetivamente (tabela 1).  

Tabela 1 – Coco ralado: indicadores de importação do mês de fevereiro de 2020. 

 

Coco ralado – Indonésia foi o maior exportador e o país que praticou o menor 

preço FOB médio 

 No mês de fevereiro de 2019 quatro países exportaram coco ralado para o Brasil 

entre os quais a Indonésia, que manteve a tradição de ser o maior fornecedor, com 

participação de 62,4%. Os preços FOB e seus correspondentes custos internação, ambos 

constantes da tabela 1, que trata os números operação por operação de compra e venda, 

constituem as informações desses dois tipos indicadores que de fato interessam ao 

mercado, independentemente do produto; por isso, deixam de ser apresentados na tabela 

2 e nas demais tabelas de mesma natureza deste boletim. Isto é, não faz sentido 

 Valor FOB  Quantidade  Participação Preço FOB
 Custo de 

internação 

(US$) (kg) (%) (US$/kg) (R$/kg)

Indonésia São Paulo 13.526        25.000          3,5                  0,54          4,85             

Indonésia Rondônia 15.483        25.000          3,5                  0,62          5,39             

Indonésia Alagoas 87.478        116.780        16,4                0,75          6,26             

Indonésia Ceará 170.631      188.000        26,5                0,91          7,33             

Indonésia Santa Catarina 21.646        19.000          2,7                  1,14          8,88             

Indonésia Paraná 81.596        70.000          9,9                  1,17          9,08             

Filipinas Alagoas 227.953      182.000        25,6                1,25          9,62             

Filipinas Espírito Santo 130.409      75.343          10,6                1,73          12,85           

Sri Lanka Alagoas 25.305        8.000            1,1                  3,16          22,46           

Vietnã Paraná 11.740        1.500            0,2                  7,83          53,84           

785.767      710.623         100,0              

Origem Destino 

Totais
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apresentar tais indicadores em planilhas que reúnem estatísticas estruturadas segundo 

país e unidade da Federação, como é o caso da tabela 2. 

Tabela 2 – Coco ralado: indicadores de importação de fevereiro de 2020, por país de 

origem. 

 

Coco ralado – Alagoas foi o maior importador 

 Sete estados importaram coco ralado no mês de fevereiro de 2020. Com 

participação de 43,2%, correspondente a quase 307 mil kg, o estado de Alagoas foi o 

protagonista dessas aquisições, seguido, de longe, pelo Ceará (26,5%), que adquiriu 188 

mil kg (tabela 3).  

Tabela 3 – Coco ralado: indicadores de importação, por unidade da Federação de 

destino, no mês de fevereiro de 2020. 

 

 

Água de coco concentrada 

Importações 

As importações de água de coco concentrada assim como os preços seus preços 

FOB cresceram no mês de janeiro de 2020. 

 As importações brasileiras de água de coco concentrada ocorridas em fevereiro 

de 2020 apresentaram o seguinte perfil (tabela 4): 

- houve três operações de compra e venda, apenas um país exportador, as Filipinas, e 

três estados importadores, por sinal, os mesmos estados que adquiriram o produto no 

mês anterior: Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo;  

 Valor FOB  Quantidade  Participação Preço FOB

(US$) (kg) (%) (US$/kg)

Indonésia 390.360           443.780           62,4              0,88            

Filipinas 358.362           257.343           36,2              1,39            

Sri Lanka 25.305             8.000               1,1                3,16            

Vietnã 11.740             1.500               0,2                7,83            

Totais 785.767           710.623            

Origem

 Valor FOB  Quantidade  Participação Preço FOB

(US$) (kg) (%) (US$/kg)

Alagoas 340.736          306.780       43,2              1,11              

Ceará 170.631          188.000       26,5              0,91              

Espírito Santo 130.409          75.343         10,6              1,73              

Paraná 93.336            71.500         10,1              1,31              

Rondônia 15.483            25.000         3,5                0,62              

São Paulo 13.526            25.000         3,5                0,54              

Santa Catarina 21.646            19.000         2,7                1,14              

Totais 785.767           710.623       100                

Destino
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- a quantidade importada foi de 279.595 kg, que é 28% superior àquela verificada no 

mês anterior (219.160 kg), enquanto os preços FOB médios e respectivos custos de 

internação foram maiores dos aqueles praticados no mês anterior;  

Tabela 4 – Água de coco concentrada: indicadores de importação do mês de fevereiro 

de 2020, por origem e destino. 

 

Turfa 

Importações 

Turfa – No mês de fevereiro de 2020 houve seis operações de compra e venda de 

turfa cujo desempenho foi o seguinte: 

- houve importação de 1.732.516 kg, quantidade 52,6% inferior àquela efetuada no mês 

anterior (janeiro de 2020), que alcançou 3.350.222 kg;  

- nos dois primeiros meses de 2020 foram adquiridos 5.388.738 kg contra 6.826.336 kg 

dos dois primeiros meses de 2019; isto posto, no primeiro biênio de 2020 houve 

retração de 21% nas quantidades importadas de turfa;  

- os preços FOB médios de fevereiro de 2020 estiveram nivelados com aqueles 

praticados no mês anterior. 

Tabela 5 – Turfa: indicadores de importação do mês de fevereiro de 2020, por origem e 

destino. 

 

 

  

 Valor FOB  Quantidade  Participação Preço FOB
 Custo de 

internação 

(US$) (kg) (%) (US$/kg) (R$/kg)

Filipinas Alagoas 321.405          113.790         40,7              2,82            15,24            

Filipinas Minas Gerais 258.328          91.690           32,8              2,82            15,24            

Filipinas Espírito Santo 228.277          74.115           26,5              3,08            16,56           

808.010           279.595         100,0             

Origem Destino 

Totais

 Valor FOB  Quantidade  Participação Preço FOB

(US$) (kg) (%) (US$/kg)

Letônia São Paulo 139.979         737.644            42,6              0,19            

Letônia Rio Grande do Sul 133.047         758.550            43,8              0,18            

Canadá Rio Grande do Sul 44.476           208.107            12,0              0,21            

Estônia São Paulo 6.218             23.140              1,3                0,27            

Holanda São Paulo 3.242             5.000                0,3                0,65            

Alemanha Paraná 163                75                     DZ(*) 2,17            

327.125         1.732.516         100,0             

Origem Destino 

Totais

DZ(*) - diferente de zero
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Turfa – Cinco países exportaram para o Brasil em fevereiro de 2020 

 Dois entre os cinco países foram responsáveis por mais de 98% do fornecimento 

de turfa ao Brasil no mês de fevereiro de 2020: Letônia, com 86,4%, e Canadá com 12% 

(tabela 6).  

Tabela 6 – Turfa: indicadores de importação do mês de fevereiro de 2020, por país de 

origem. 

 

Turfa – Dois estado adquiriram praticamente toda a quantidade importada em 

fevereiro de 2020 

 O Rio Grande do Sul (55,8%) e São Paulo (44,2%), juntos, foram responsáveis 

por 99% das importações brasileiras de turfa do mês de fevereiro de 2020, cujas 

estatísticas revelam ainda que (tabela 7): 

- embora esses dois estados também tenham tido desempenho semelhante no mês 

anterior (janeiro/2020), a diferença relativa entre ambos foi maior no mês de fevereiro 

uma vez que o Rio Grande do Sul cresceu 5,2 pontos percentuais e São Paulo decresceu 

2,2 pontos percentuais na participação das importações de fevereiro de 2020.   

Tabela 7 – Turfa: indicadores de importação do mês de fevereiro de 2020, por unidade 

da Federação de destino. 

 

 

  

Origem
Valor FOB 

(US$)

Quantidade 

(kg)

Participação 

(%)

Preço FOB 

médio 

(US$/kg)

Letônia 273.026    1.496.194  86,4              0,18           

Canadá 44.476      208.107     12,0              0,21           

Estônia 6.218        23.140       1,3                0,27           

Holanda 3.242        5.000         0,3                0,65           

Alemanha 163           75              0,0                2,17           

Totais 327.125     1.732.516   100,0             

Destino
Valor FOB 

(US$)

Quantidade 

(kg)

Participação 

(%)

Preço FOB 

médio 

(US$/kg)

Rio Grande do Sul 177.523          966.657       55,8             0,18           

São Paulo 149.439          765.784       44,2             0,20           

Paraná 163                 75                DZ(*) 2,17           

Totais 327.125           1.732.516    100,0            

DZ(*) => diferente de zero
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Água de coco integral 

Exportações 

Água de coco integral – Em fevereiro de 2020 as exportações tiveram grande 

crescimento  

 Em fevereiro de 2020 as exportações de água de coco integral apresentaram o 

seguinte perfil (tabela 8): 

- houve 21 transações de compra e venda do produto, três das quais representaram 92% 

do total exportado; 

- foram comercializados 2.203.636 kg, quantidade 85% superior àquela observada no 

mês anterior (janeiro/2020), que foi de 1.590.852 kg;  

- nos dois primeiros meses deste ano foram exportados 4.530.936 kg, enquanto em igual 

período do ano anterior (2019) foram 4.347.098 kg; portanto, houve um crescimento de 

4,2%; e 

- 92% das exportações obtiveram preço FOB médio de 0,91dólar por kg. 

Tabela 8 – Água de coco integral: indicadores de exportação do mês de fevereiro de 

2020, por origem e destino. 

Origem Destino 
Valor FOB 

(US$) 

Quantidade 

(kg) 

Participação 

(%) 

Preço FOB 

médio 

(US$/kg) 

Ceará Estados Unidos           2.027.767      2.203.636                   75,0                0,92  

Ceará Canadá              294.394         326.417                   11,1                0,90  

Ceará Reino Unido              145.649         172.080                     5,9                0,85  

Paraíba Estados Unidos              102.976           67.362                     2,3                1,53  

Ceará Holanda                86.286           85.360                     2,9                1,01  

Bahia Estados Unidos                35.640           23.760                     0,8                1,50  

Ceará Coreia do Sul                35.478           20.814                     0,7                1,70  

Alagoas Portugal                31.557           23.325                     0,8                1,35  

Bahia Holanda                  6.579             2.646                     0,1                2,49  

Paraíba Paraguai                  5.351             4.080                     0,1                1,31  

Alagoas Paraguai                  4.214             4.368                     0,1                0,96  

São Paulo Uruguai                  4.080             2.880                     0,1                1,42  

Espírito Santo Bolívia                  2.397             1.920                     0,1                1,25  

Paraíba Holanda                  1.403                655   DZ(*)                2,14  

São Paulo Chile                     124                  40   DZ(*)                3,10  

Bahia Ilhas Marshall                       49                  24   DZ(*)                2,04  

Maranhão Panamá                       29                  48   DZ(*)                0,60  

Maranhão Ilhas Marshall                       24                  15   DZ(*)                1,60  

Amapá Guiana Francesa                       17                  12   DZ(*)                1,42  

Alagoas Reino Unido                       11                    4   DZ(*)                2,75  

Santa Catarina Nova Zelândia                   98   DZ(*)                   -    

Totais           2.784.025      2.939.544                 100,0    
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Água de coco integral – Em fevereiro de 2020 nove estados exportaram sob 

liderança do Ceará 

 No mesmo de fevereiro de 2020 o estado do Ceará continuou sendo o grande 

protagonista das vendas de água de coco integral ao exterior, posição conquistada desde 

que são feitos registros dessas transações nas estatísticas oficiais de exportação, 

ocorrido no ano de 2012. Como revela a tabela 9, a segunda maior participação, que é a 

da Paraíba, é de apenas 2,5%, enquanto os demais estados, sob o ponto de vista relativo, 

têm presença simbólica (tabela 9). 

Tabela 9 – Água de coco integral: indicadores de exportação do mês de fevereiro de 

2020, por unidade da Federação de origem. 

 
 

Água de coco integral – Em fevereiro de 2020, 14 países importaram água de coco 

integral do Brasil 

 Conquanto mais de uma dezena de países tenham adquirido o produto (tabela 

10), 98% das vendas se destinaram a apenas quatro deles, entre os quais se destacaram 

os Estados Unidos, com participação de 78,1%; os outros três foram Canadá (11,1%), 

Reino Unido (5,9%) e Holanda (3,0%).  

  

Origem
Valor FOB 

(US$)
Quantidade (kg)

Participação 

(%)

Preço FOB 

médio 

(US$/kg)

Ceará 2.589.574        2.808.307             95,5                0,92               

Paraíba 109.730           72.097                  2,5                  1,52               

Bahia 42.268             26.430                  0,9                  1,60               

Alagoas 35.782             27.697                  0,9                  1,29               

São Paulo 4.204               2.920                    0,1                  1,44               

Espírito Santo 2.397               1.920                    0,1                  1,25               

Maranhão 53                    63                         DZ(*) 0,84               

Amapá 17                    12                         DZ(*) 1,42               

Santa Catarina -                  98                         DZ(*) -                 

Totais 2.784.025        2.939.544             100,0              

DZ(*) => diferente de zero
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Tabela 10 – Água de coco integral: indicadores de exportação do mês de fevereiro de 

2020, por país de destino. 

 
 

 

 

Destino
Valor FOB 

(US$)

Quantidade 

(kg)

Participação 

(%)

Preço FOB 

médio 

(US$/kg)

Estados Unidos 2.166.383         2.294.758      78,1             0,94             

Canadá 294.394            326.417         11,1             0,90             

Reino Unido 145.660            172.084         5,9               0,85             

Holanda 94.268              88.661           3,0               1,06             

Coreia do Sul 35.478              20.814           0,7               1,70             

Portugal 31.557              23.325           0,8               1,35             

Paraguai 9.565                8.448             0,3               1,13             

Uruguai 4.080                2.880             0,1               1,42             

Bolívia 2.397                1.920             0,1               1,25             

Chile 124                   40                  DZ(*) 3,10             

Ilhas Marshall 73                     39                  DZ(*) 1,87             

Panamá 29                     48                  DZ(*) 0,60             

Guiana Francesa 17                     12                  DZ(*) 1,42             

Nova Zelândia -                   98                  DZ(*)

Totais 2.784.025         2.939.544      100,0           

DZ(*) => diferente de zero.


