COMÉRCIO EXTERIOR – SANTA CATARINA
Desempenho do Estado em 2017
Resumo Executivo
Acumulado do Ano (Jan-Dez 2017/Jan-Dez 2016)

1) Comércio Exterior em 2017
Os resultados observados mês a mês ao longo de 2017 se confirmam com o desempenho
acumulado do ano. Ao longo dos 12 meses, as exportações catarinenses somaram quase US$ 8,511
bilhões, avanço de 12,08% frente ao mesmo período de 2016, constituindo-se no maior valor desde
2014, encontrando-se em patamar bastante superior ao observado nos últimos dois anos. Este
desempenho coloca o Estado em 8º lugar no ranking das exportações, responsável por 3,9% das vendas
externas brasileiras. Estas, por sua vez, cresceram 17,5% em 2017, alcançando o patamar de US$ 217
bilhões (valor que, associado às importações, deu origem a um superávit de quase US$ 67 bilhões, o
maior resultado para o indicador desde 1989, início de sua série histórica).
As importações do Estado apresentaram um crescimento ainda maior no ano, avançando
21,38% em relação ao mesmo período de 2016, o que significam US$ 12,255 bilhões em produtos
estrangeiros entrando no Estado. Este resultado, embora maior que o observado em 2016, é levemente
inferior ao de 2014, estando também abaixo da média dos últimos sete anos. Ainda assim, o
desempenho dá a Santa Catarina o 2º lugar no ranking de importações, respondendo por 8,3% das
compras advindas do exterior. As importações brasileiras, por sua vez, também mostraram avanço, mas
de forma menos expressiva, com aumento de 9,6% frente a 2016.

COMÉRCIO EXTERIOR
Desempenho em 2017

Exportações Catarinenses no acumulado do ano e percentual de crescimento – 1997 a 2017
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Importações Catarinenses no acumulado do ano e percentual de crescimento – 1997 a 2017
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2) Principais produtos
Considerando a participação na pauta de exportações catarinenses de 2017, 53,6% do valor
corresponde a produtos manufaturados e 42,1% a básicos. Os destaques ficam para carne de aves
(com queda de 1% em relação a dezembro de 2016), enviadas principalmente para o Japão (que deteve
26% da compra do bem), carne suína (com ampliação de 16,4%), destinada especialmente para a
China (que detém 20% das compras), e motores elétricos (que recuaram 9,8% no mês), destinados
principalmente para os Estados Unidos (28,6% do produto exportado).
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Principais produtos exportados por Santa Catarina em dezembro de 2017
Variação de Dez/17 – Dez/16

Os destaques da participação na pauta exportadora do ano se repetem: carne de aves ocupa
a primeira posição (com crescimento de 12,6% em relação à 2016), seguido pela soja (com ampliação
de 19,2%) e pela carne suína (com avanço de 14,1%). Esta última representa 40,5% de toda o produto
exportado pelo país. Com exceção da soja, que representa apenas 2,8% das vendas externas brasileiras
do bem, todos os demais produtos de destaque da pauta de exportação catarinense possuem uma
contribuição significativa do Estado, indo desde os produtos mais básicos, como o tabaco (em que
compreende 20,3%), até outros bastante especializados, como as partes para motor – que têm em
30,4% das vendas externas brasileiras Santa Catarina como origem.
Principais produtos exportados por Santa Catarina em 2017
Variação de Jan-Dez/17 – Jan-Dez/16

Considerando a participação da pauta de importações, 84,5% compreendem produtos
manufaturados. Destes, os destaques ficam para o cobre (que teve crescimento de 57% em relação a
dezembro de 2016), originado do Chile (94% do produto importado), polímeros de etileno (com queda
de 7,8%), vindos da Argentina (que representa 49%) e pneus de borracha (com ampliação de 5,6%),
especialmente da Argentina (que detém 9,8% das compras do Estado).
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Principais produtos importados por Santa Catarina em dezembro de 2017
Variação de Dez/17 – Dez/16

Considerando a participação da pauta de importações no ano, os destaques novamente se
repetem. Cobre refinado (com avanço de 26,92%) ocupa a primeira posição, seguido de polímeros de
etileno (com avanço de 6,3%), e fios de filamentos sintéticos (que aumentou 37,9%).
Principais produtos importados por Santa Catarina em 2017
Variação de Jan-Dez/17 – Jan-Dez/16

3) Principais parceiros comerciais
Em termos de países, dentre os trinta principais parceiros comerciais (que representam 92,18%
das vendas externas do Estado), na participação na pauta de exportações continua tendo destaque
nações bem conhecidas das indústrias catarinenses – caso dos Estados Unidos (com 16,57% das
vendas externas de Santa Catarina), China (11,28%), Argentina (6,88%), México (4,70%), Japão
(4,69%) e Rússia (4,51%). Destes, todos mostraram ampliação nas trocas, com crescimentos que
variam entre 3,34% até 29,63%.
Neste grupo de 30 países, os que mostraram maior variação positiva no ano foram Angola
(54,29%), Iraque (43,14%), França (38,65%), Hong Kong (30,06%) e Argentina (29,63%). Do lado
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oposto, encontram-se Bélgica (-15,4%), Egito (-9,63%), Holanda (-9,62%), Colômbia (-7,32%) e Reino
Unido (-2,57%). Em termos de bloco econômico, percebe-se maior peso da Ásia e do Oriente Médio,
com menor participação da União Europeia.
Principais destinos das exportações de Santa Catarina em 2017
Variação de Jan-Dez/17 – Jan-Dez/16
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Principais origens das importações de Santa Catarina em 2017
Variação de Jan-Dez/17 – Jan-Dez/16
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Considerando a participação na pauta de importações, há crescimento nas relações de compra
dos produtos importados da Ásia, na qual a China figura na primeira posição (tendo avançado quase
31% em 2017, compreendendo 33,62% de tudo o que foi importado por Santa Catarina). Além da China,
os principais parceiros comerciais do Estado são Chile (com 7,90%), Argentina (7,37%), Estados Unidos
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(6,24%) e Alemanha (5,75%), que também mostraram ampliação no período. Em termos de variação,
os países dos quais mais passamos a importar (dentre os 30 principais parceiros) foram: Suécia (com
ampliação de 77,6%), Uruguai (68,9%), Índia (61,32%) e Portugal (54,51%). No extremo oposto, as
perdas encontram-se nos produtos advindos do Peru (-7,33%) e do Paraguai (-6,67%).
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