Radar do Comércio Exterior de Sergipe
Edição 07| Julho 2017

Fonte dos dados: MDIC/SECEX.

Ve da de calçados para o exterior au e ta o
E tre ja eiro e ju ho, as ve das exter as do seg e to de calçados so ara US$
e relação ao a o passado, represe ta do u cresci e to superior a
%.

Exportação

Saldo

US$ , 9

US$ - ,
MILHÕES

US$ , 9
MILHÕES

Comparativo 2016/2017
Balança Comercial de Sergipe - Comparativo 2016/2017 - US$1.000 FOB
Exportação

Junho de 2016

,

ilhões a

ais

Taxa de câmbio
média de junho:
R$/US$ 3,29
(Fonte: BCB)

I portação

Período

ilhões, US$

Evolução da Balança Comercial - US$ milhões - 2017

Balança Comercial - Junho -2017

MILHÕES

, 9

ês ju ho

8.619

Junho de 2017
Acumulado Jan/Jun 2016

4.492
37.686

Acumulado Jan/Jun 2017

51.389

%

Importação

-47,9
36,4

8.025
4.492
70.331
62.974

%
-44,0
-10,5

A balança comercial de Sergipe fechou o mês de junho com
saldo negativo de US$ 2,0 milhões. Em comparação ao mês
anterior, as exportações retraíram em 79,3% e as importações
em 44,5%. No acumulado do ano, os produtos relacionados a
calçados representaram 40% dos itens exportados superando
mais uma vez os “sucos de laranjas, congelados, não
fermentados” (28,05%), que até o mês de abril liderava na
exportação. No tocante às importações, merece destaque o
“coque de petróleo não calcinado” (15,1%).

No comparativo entre os meses de junho de 2016 e 2017, ocorreu retração nas exportações (-47,9%) e nas importações (44,0%). Já no acumulado do ano, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a exportação cresceu 36,4% e a
importação decresceu 10,5%.
Participação dos principais produtos exportados e importados (%), no acumulado do ano - Junho 2017
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Valores e participação dos três países exportadores e importadores (US$ milhões e %), no acumulado do ano - Junho 2017

Exportação

I portação

PAR

US$

16,34 (31,8%)

EUA

US$ 14,85 (23,6%)

HOL

US$

10,13 (19,7%)

MAR

US$ 8,41 (13,3%)

BEL

US$

5,20 ( 10,1%)

CHI

US$ 8,07 (12,8%)

Outros...

US$

19,72 (38,4%)

Outros...

US$ 31,65 (50,3%)

No acumulado do ano, o Paraguai continua
sendo o principal país comprador dos
produtos sergipanos, tendo uma participação
de 31,8% na balança comercial do estado.
Como maior vendedor, sobressaem os
Estados Unidos, responsável por 23,6%.
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