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Fonte dos dados: MDIC/SECEX.

Holanda é o principal país comprador das exportações no mês de maio
A balança comercial de Sergipe fechou o mês com déficit de US$ 2,53 milhões. Foram US$ 3,63 milhões de exportações e
US$ 6,16 milhões de importações.
Evolução Mensal da Balança Comercial - US$ milhões -2018

Balança Comercial (milhões) - Maio - 2018
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US$ - ,
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Taxa de câmbio média
de maio (30/05):
R$/US$ 3,63

A balança comercial sergipana fechou o mês de maio com déficit de US$ 2,53 milhões. Em comparação ao mesmo período do ano anterior,
ocorreram retrações nas exportações (-83,3%) e importações (-47,4%). Entre os principais produtos exportados estão os sucos de frutas, com
59,3%. No tocante às importações, destacam-se as máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes, com 20,8%.
Principais grupos de produtos exportados (%) - Maio2018

Participação dos três principais municípios exportadores e de
seus respectivos grupos de produtos - Maio- 2018
Est

ia

US$ 3,1 (85,6%) P epa ações de p odutos ho tí olas,
de f utas ou de out as pa tes de
pla ta
, %

F ei Paulo

US$ 0,3 (9,9%)

Calçados, polai as e
se elha tes; suas pa tes

a tefatos
%

Si

US$ 0,2 (5,1%)

Calçados, polai as e
se elha tes; suas pa tes

a tefatos
%

o Dias
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Principais grupos de produtos importados (%) - Maio 2018

Três principais países destinos das exportações e origem das
importações Maio- 2018
I po tações

Expo tações
HOL

US$ 1,3 (36,4%)

CHI

US$ 1,1 (17,5%)

TUR

US$ 0,6 (17,7%)

EUA

US$ 0,9 (16,0%)

BOL

US$ 0,7 ( 6,9%)

IND

US$ 0,8 (13,1%)

Holanda é o principal país comprador dos produtos sergipanos,
com uma participação de 36,4%, e a China o principal vendedor,
responsável por 17,5% do total das importações.
Comparativo 2017/2018
Em comparação ao mês de maio do ano anterior, houve retração das
exportações, 83,26% e das importações, 47,41%.
No acumulado do ano, as importações (US$ 60,65 milhões)
superaram as exportações (US$ 37,52 milhões), resultando em um
déficit de aproximadamente US$ 23,13 milhões.
Balança Comercial de Sergipe - US$1.000 FOB
Período

Exportação

Maio2017

21.664.857

Maio 2018

3.627.671

%

Importação

%

11.706.739
-83,26

-47,41
6.156.815
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