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NOTA METODOLÓGICA
O Centro Internacional de Negócios de Sergipe e o Núcleo de Informações
Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe apresentam a Análise da
Balança Comercial Sergipana, do mês de Maio de 2013, com base nos dados do Sistema
de Análise das Informações de Comércio Exterior, denominado AliceWeb, ferramenta
disponibilizada

pela

Secretaria

de

Comércio

Exterior

do

Ministério

do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
O AliceWeb foi desenvolvido visando modernizar as formas de acesso e a
sistemática de disseminação das estatísticas brasileiras de exportações e importações.
Seus dados são atualizados mensalmente e tem como base de dados o Sistema Integrado
de Comércio Exterior (SISCOMEX), que administra o comércio exterior brasileiro.
Dentro da análise das exportações e importações, utilizamos a BEC, uma
classificação internacional construída para atender à necessidade de estatísticas
comerciais internacionais analisadas segundo categorias econômicas amplas, servindo,
ainda, de orientação para a elaboração das classificações nacionais para esta finalidade.
A BEC compreende todos os produtos/mercadorias transportáveis. Para classificar os
produtos por categorias é preciso identificar corretamente o uso desse produto.
A dificuldade em se determinar precisamente o uso final dos produtos (bem de
consumo ou bem intermediário, por exemplo) levou a BEC a adotar como critério
básico incluir os produtos nas categorias que atendessem ao uso final principal. Assim,
observando-se este critério, pode-se considerar que um dos objetivos importantes da
BEC é apresentar categorias que, na medida do possível, ajustem-se às classes básicas
dos Sistemas de Contas Nacionais: bens de capital, bens intermediários e bens de
consumo. A correspondência foi efetuada associando-se os códigos NCM às categorias
da BEC disponíveis na Tabela de Correlação entre os códigos do Sistema Harmonizado
2002 (SH) e a Classification by Broad Economic Categories (BEC).
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Desempenho do Comércio Internacional

A balança comercial sergipana, em maio de 2013, registrou déficit de US$ 35
milhões, o maior registrado este ano, conforme análise dos dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MDIC). Este valor, comparado ao
mesmo período do ano anterior, assinalou uma aumento de 173,2% e um avanço de
122,1% em relação ao último mês de abril.
As exportações sergipanas totalizaram, em maio, US$ 6,2 milhões, enquanto que
as importações ficaram em expressivos US$ 41,2 milhões, valor este não registrado
desde outubro do ano passado. A corrente de comércio – soma das exportações e
importações - do mês analisado atingiu US$ 47,4 milhões. Em relação ao mesmo mês
do ano passado, houve um crescimento de aproximadamente 68,8% na corrente de
comércio.
De acordo com o Gráfico 1, no período de Maio/2012 a Maio/2013, Sergipe
continuou apresentando déficits comerciais. No mês de maio deste ano, houve o
segundo maior saldo negativo do período, ficando atrás apenas do mês de setembro de
2012, quando o déficit foi de quase US$ 40 milhões. Vale destacar que o último
superávit comercial de Sergipe ocorreu em outubro de 2011 (US$ 4,6 milhões).
Gráfico 1 – Saldo da Balança Comercial Sergipana – Maio/2012 a Maio/2013
0
-5.000.000

Mai Jun

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
2012

2013

em US$ FOB

-10.000.000
-15.000.000
-20.000.000
-25.000.000
-30.000.000
-35.000.000
-40.000.000
-45.000.000
Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES
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Ao avaliar o histórico do saldo da balança para meses de maio, desde o ano
2000, ou seja, durante 13 anos, apenas em 2005 o mês apresentou um saldo positivo
(US$ 3,4 milhões). A Tabela 1 apresenta os saldos da balança para o mês analisado a
partir de 2010, com resultados deficitários e destaque para maio deste ano, cujo saldo
negativo foi US$ 35 milhões.
Tabela 1 - Balança Comercial Sergipana nos meses de Maio de 2010 a 2013 – (em U$S
FOB)
Ano

Exportações (E)

Importações (I)

Saldo (E-I)

2010
2011
2012
2013

3.150.105
6.404.892
7.645.981
6.208.340

15.341.981
21.253.447
20.466.582
41.238.113

-12.191.876
-14.848.555
-12.820.601
-35.029.773

Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Desempenho das Exportações
As exportações sergipanas, em maio de 2013, atingiram US$ 6,2 milhões, sendo
18, 8% menores que no mesmo período do ano passado. Comparando-se ao mês
anterior, também houve uma queda de 15,4%. Importante saber, que este resultado das
exportações foi o menor registrado no ano.
Gráfico 2 – Desempenho das Exportações Sergipanas – Maio/2012 a Maio/2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES
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Conforme o Gráfico 2, percebe-se que no intervalo de 13 meses, o mês de
setembro/2012 obteve o maior valor exportado do período, registrando US$ 14,6
milhões em vendas realizadas. O menor valor exportado obtido foi em maio deste ano,
com US$ 6,2 milhões.
Analisando as exportações por tipo de bens1, como mostra o Gráfico 3,
observou-se que as exportações do estado, no mês de maio desse ano, foram
predominadas pelos bens de consumo. Dentre os bens de consumo, os não duráveis
somaram US$ 4,1 milhões. O principal produto exportado deste grupo foi o tradicional
Suco de Laranja, presente na pauta do estado há 24 anos, com exportação no valor de
US$ 3,8 milhões. Entre os bens de consumo semiduráveis, o destaque é o dos calçados,
outro produto muito exportado pelo estado, com vendas de US$ 1,5 milhão, no quinto
mês do ano.
Para os bens intermediários, que alcançaram 8 % da pauta de exportações do
mês analisado, os principais produtos vendidos foram os Óleos essenciais de laranja e
os Aquecedores elétricos de água, que alcançaram US$ 290,7 mil e US$ 64,2 mil,
respectivamente.
Gráfico 3 – Exportações por tipo de bens – Maio/2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES

A Tabela 2 descreve os cinco principais produtos exportados pelo estado no mês
de maio deste ano, sem levar em consideração a classificação do produto.
1

: Verificar Nota Metodológica.
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Tabela 2 – Principais produtos exportados (em U$S FOB) – Maio 2013
Produtos

Valor

Suco de laranja

3.892.317

Calçados

1.595.194

Óleos essenciais de laranja

290.754

Frutas secas

176.969

Aquecedores elétricos de água

64.211

Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Os principais destinos das exportações do estado no mês de maio foram a
Holanda, tradicional compradora do Suco de Laranja, além de comprar o óleo essencial
da laranja. Logo em seguida vieram à Argentina e o Peru com a compra de calçados. O
Reino Unido e a Irlanda adquiririam suco de laranja.
Tabela 3 – Exportações Sergipanas – principais países – Maio 2013
(em US$ FOB)
Países
Holanda

Valor
3.145.325

Argentina

564.024

Peru

328.607

Reino Unido

279.787

Irlanda

243.193

Fonte: Siscomex; Elaboração: NIE/CIN-FIES.
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Desempenho das Importações
As importações sergipanas em maio de 2013 ficaram em US$ 41,2 milhões,
obtendo um expressivo crescimento de 101,5% em relação a maio do ano passado.
Quando comparado ao mês anterior o resultado foi 78,4% superior. O mês analisado
assinalou o maior valor importado entre os cinco primeiros meses do ano.
Conforme o Gráfico 4 observa-se que no mês de setembro/2012, o estado
registrou o maior valor importado dos últimos 13 meses, quando as importações
totalizaram, aproximadamente, US$ 54,6 milhões. Em maio deste ano, o estado
registrou o segundo maior valor importado nesse intervalo, além de ser o maior de
2013.
Gráfico 4 – Desempenho das Importações Sergipanas – Maio/2012 a Maio/2013
60.000.000

em US$ FOB

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Mai

Jun

Jul

Ago

Set

2012

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

2013

Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES

Analisando as importações por tipo de bens, viu-se que os bens intermediários
ficaram com a maior fatia das nossas importações, atingindo 62% ou US$ 25,6 milhões
do total exportado. Para esse tipo de bem, os principais produtos adquiridos foram: o
Trigo, vindo dos Estados Unidos, o Superfosfato, o Sulfato de amônio e Adubos com
nitrato e fosfato, utilizados pelas indústrias de fertilizantes instaladas no estado além do
Cimento não pulverizado (clinkers) e do Coque de petróleo utilizado na fabricação do
cimento no estado.
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Gráfico 3 – Importações por tipo de bens – Maio/2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES

Os bens de capital abrangeram 33% das compras ou US$ 13,6 milhões, sendo
adquiridos máquinas e equipamentos, além de outros produtos ligados a produção de
outros bens de capital, ou mesmo para a produção de outros tipos de bens. Para os bens
de consumo, as compras totalizaram US$ 1,9 milhão.
Os cinco principais produtos importados pelo estado sem levar em consideração
a classificação do produto, são descritos na Tabela 4.
Tabela 4 – Principais produtos importados (em U$S FOB) – Maio 2013
Produtos
Trigo
Superfosfato
Máquinas para fiação de matérias têxteis
Grupos Eletrogêneos para motor a explosão
Sulfato de amônio

Valor
6.901.958
4.679.836
4.605.660
4.316.719
2.945.876

Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Com relação aos nossos cinco maiores fornecedores internacionais, descritos na
Tabela 5, os Estados Unidos se destacam, com vendas ao estado de US$ 13,4 milhões.
Os Estados Unidos venderam diversos produtos ao estado, mas cabe destacar o Trigo
citado anteriormente, o Sulfato de amônio e o Coque de petróleo. A Finlândia vendeu
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ao estado vários produtos, mas vale destacar a venda dos Grupos eletrogêneos para
motor a explosão. Da Alemanha adquirimos principalmente as Máquinas para fiação
matérias têxteis. Da América central, compramos o Superfosfato (do México) e da
Suíça destaca-se a venda de Centrifugadores.

Tabela 5 – Importações Sergipanas – principais países – Maio 2013 (em US$ FOB)
Países
Estados Unidos

Valor
13.411.727

Finlândia

5.787.732

Alemanha

5.082.397

México

4.679.836

Suíça

2.438.438

Fonte: Siscomex; Elaboração: NIE/CIN-FIES.
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Apêndice
Tabela 6 – Principais vias de transporte das Exportações – Maio/2013 – (em US$ FOB)
Vias de transporte

Valor

Marítima

4.732.720

Rodoviária

1.074.239

Aérea

386.451

Meios próprios

14.930

TOTAL

6.208.340

Fonte: Siscomex; Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Tabela 7 – Principais vias de transporte das Importações – Maio/2013 – (em US$ FOB)
Vias de transporte
Marítima

Valor
40.785.690

Aérea

404.828

Rodoviária

47.595

TOTAL

41.238.113

Fonte: Siscomex; Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Tabela 8 – Panorama do Comércio Exterior na Região Nordeste – Maio 2013
(Valores em US$ FOB)
Estados

Exportações

Importações

Saldo

Bahia

904.168.688

768.656.932

135.511.756

Maranhão

218.218.007

718.777.686

-500.559.679

Ceará

101.060.211

421.618.912

-320.558.701

Alagoas

54.108.275

35.918.030

18.190.245

Pernambuco

48.298.276

496.990.825

-448.692.549

Piauí

23.813.462

7.062.339

16.751.123

Rio Grande do Norte

11.976.784

20.366.056

-8.389.272

Paraíba

11.071.293

56.269.910

-45.198.617

Sergipe

6.208.340

41.238.113

-35.029.773

Total

1.378.923.336

2.566.898.803

-1.187.975.467

Fonte: Siscomex; Elaboração: NIE/CIN-FIES.
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