Ano I - Nº 28 - 28.02.2018
ISSN 2594-7338

Municípios do interior do Nordeste aumentaram exportações da Região em 2017
Os dez maiores municípios exportadores do Nordeste, em 2017, foram responsáveis, conjuntamente,
por 53,4% do valor das vendas e por 58,6% das aquisições externas do total exportado de US$ 16.761,3
milhões e importado de US$ 17.288,7 milhões pela Região. Os dados são do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Ao todo, foram 324 municípios nordestinos
nordestinos exportadores, assim
distribuídos por estado: Bahia (117), Ceará (46), Pernambuco (38), Rio Grande do Norte (34), Paraíba
(23), Maranhão (20), Piauí (18), Sergipe (15) e Alagoas (13).
Camaçari (BA) foi o principal município exportador do Nordeste. Em 2017, respondeu por 24,7% do
valor total das exportações da Bahia e por 11,9% do valor total das exportações do Nordeste. Os
principais produtos exportados pelo município foram automóveis de passageiros (30,7%), pasta química
de madeira (13,4%) e polímeros
ros de etileno (9,1%).
São Luis (MA), segunda posição no ranking, teve como principal produto de exportação a alumina
calcinada, responsável por 96,0% das vendas externas desse
d
município. Em terceiro lugar no ranking de
exportações ficou o município de São
São Gonçalo do Amarante (CE) através da venda de produtos
semimanufaturados de ferro ou aço (93,6%) produzidos pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). O
produto é o principal item da pauta exportadora do Ceará.
Luís Eduardo Magalhães (BA) ocupou
ocup
a quarta colocação no Nordeste.. As vendas externas desse
d
município estão concentradas no complexo soja (89,2%) e algodão (9,8%).
Em seguida ficou o município de Goiana (PE),
(PE) que abriga o polo automotivo liderado pelo grupo FCA,
formado pela união da Fiat com a Chrysler. Em 2017, foram exportados, 17 mil Fiat Toro e 19 mil Jeep
Renegade, principalmente para o mercado latino-americano.
latino
Na sexta posição, o município de Ipojuca (PE)
(
se destaca pela exportação de óleos de petróleo (67,5%)
produzidos pela Refinaria Abreu e Lima e de tereftalato de polietileno (29,8%) utilizado na produção de
garrafas PET, produzido no Complexo Industrial Químico-Têxtil.
Químico
Mucuri (BA), no Extremo Sul baiano,
aiano, obteve o 7º lugar no ranking das exportações nordestinas,
nordestinas devido
às vendas de papel e celulose fabricados pela empresa Suzano Papel e Celulose.
Em Imperatriz (MA), 8ºº lugar, o produto pastas
pastas químicas de madeira (99,6%), também produzido pela
Suzano Papel e Celulose, domina a pauta de exportação desse
d
município.
Na posição seguinte, São Francisco do Conde (BA), exporta derivados de petróleo (86,6%) produzidos
pela Refinaria Landulpho Alves, a primeira refinaria nacional de petróleo.
Em décimo lugar, o município de Dias D’Ávila (BA) possui como produtos de exportação derivados de
cobre produzidos pela empresa Paranapanema: cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas
(50,7%) e fios de cobre (29,2%).
Os municípios a seguir listados destacaram-se
destaca
em seus respectivos estados: Bom Jesus (PI), com a
exportação de soja, Mossoró (RN), que comercializa frutas, Campina Grande (PB),, que vende calçados,
Maceió, que exporta açúcar de cana e Estância (SE), que comercializa sucos. Vide Tabelas
abelas 1 e 2.
É importante registrar que o critério para as exportações por municípios é diferente daquele utilizado na
exportação por unidade da federação. O critério para as exportações por municípios leva em conta o
domicílio fiscal da empresa exportadora, ou seja, os produtos
produtos contabilizados são de empresas com sede
no município, independente do local onde a mercadoria foi produzida. No que se refere à unidade da
federação,
ederação, o critério para as exportações leva em conta o Estado produtor da mercadoria, independente
da localização daa empresa exportadora.
Autora: Laura Lúcia Ramos Freire, Economista, Coordenadores de Estudos e Pesquisas, Célula de
Estudos e Pesquisas Macroeconômicas,
acroeconômicas, Banco do Nordeste/ETENE.
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Tabela 1 - Principais municípios nordestinos exportadores em 2017 - Em US$ mil

UF

Valor Exportado

% s/ Estado

% s/
Nordeste

Camaçari

BA

1.988.683

24,7

11,9

São Luís

MA

1.305.371

43,0

7,8

São Gonçalo do Amarante

CE

1.102.684

52,4

6,6

Luís Eduardo Magalhães

BA

858.347

10,6

5,1

Goiana

PE

740.502

37,7

4,4

Ipojuca

PE

678.895

34,6

4,1

Mucuri

BA

668.112

8,3

4,0

Imperatriz

MA

551.957

18,2

3,3

São Francisco do Conde

BA

537.434

6,7

3,2

Dias d'Ávila

BA

526.861

6,5

3,1

Total 10 Municípios

-

8.958.846

-

53,4

16.761.270

-

100,0

Município

Total Nordeste
Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do MDIC.

Tabela 2 - Principais municípios exportadores por estado do Nordeste em 2017

Estado

Principais Municípios Exportadores

Maranhão

São Luís (43,0%), Imperatriz (18,2%), Balsas (13,8%)

Piauí

Bom Jesus (39,7%), Uruçuí (18,1%), Parnaíba (5,3%)

Ceará

São Gonçalo do Amarante (52,4%), Sobral (8,5%), Fortaleza (7,6%)

Rio Grande do Norte Mossoró (42,8%), Natal (16,8%), Baraúna (6,9%)
Paraíba

Campina Grande (56,8%), Santa Rita (17,1%), Lucena (6,6%)

Pernambuco

Goiana (37,7%), Ipojuca (34,6%), Petrolina (9,6%)

Alagoas

Maceió (53,3%), Coruripe (16,0%), São Luís do Quitunde (10,3%)

Sergipe

Estância (58,8%), Nossa Senhora Aparecida (21,7%), Frei Paulo (6,9%)

Bahia

Camaçari (24,7%), Luís Eduardo Magalhães (10,6%), Mucuri (8,3%)

Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do MDIC. Nota: % em relação ao total exportado
tado pelo Estado.
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