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Cuba lidera ranking dos três maiores compradores dos produtos sergipanos
A balança comercial de Sergipe fechou o mês com déficit de US$ 4,57 milhões. Foram US$ 4,67 milhões de exportações e
US$ 9,24 milhões de importações.
Evolução Mensal da Balança Comercial - US$ milhões -2018
Taxa de câmbio média de junho (29/06): R$/US$ 3,77

A balança comercial sergipana fechou o mês
de junho com déficit de US$ 4,57 milhões.
Em comparação ao mesmo período do ano
anterior,
ocorreram
crescimento
nas
exportações (3,93%) e importações (42,3%).
Entre os principais produtos exportados estão
os aquecedores elétricos, 18,7%. No tocante
às importações, destacam-se os tubos rígido
de plástico, 10,8%.
Principais grupos de produtos exportados (%) - Junho 2018

Principais grupos de produtos importados (%) - Junho 2018

Participação dos três principais municípios exportadores e de
seus respectivos grupos de produtos (US$ milhões) - Junho- 2018

Três principais países destinos das exportações e origem das
importações (US$ milhões) - Junho - 2018
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Cuba foi o principal país comprador dos produtos sergipanos, com
uma participação de 15,7%; e os EUA o principal vendedor,
responsável por 21,3% do total das importações.
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Comparativo 2017/2018
Participação dos três principais municípios importadores e de
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No acumulado do ano, as importações (US$ 69,89 milhões)
superaram as exportações (US$ 42,19 milhões), resultando em um
déficit de aproximadamente US$ 27,70 milhões.
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