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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, 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 registrou, em agosto de 2013, exportações de
mais de US$ 5,3 milhões e importações de US$ 32,3 milhões, resultando em um déficit
de US$ 26,9 milhões, o segundo maior registrado no ano. Em termos relativos o saldo
de agosto deste ano, apresentou alta de mais de 4.000% ante o mesmo mês do ano
passado, visto que naquele período o déficit ficou em US$ 588,5 mil. No comparativo
com o saldo negativo de julho último, a elevação foi de 52,2%. Os dados podem ser
vistos no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Saldo da Balança Comercial Sergipana – Ago/2012 a Ago2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Nos últimos treze meses, observou-se que o estado continuou apresentando
déficits comerciais. Nesse período, os meses de setembro do ano passado e os meses de
maio e junho deste ano, apresentaram os maiores déficits.
A corrente de comércio – soma das exportações e importações – de agosto de
2013 chegou a US$ 37,6 milhões. Em relação a agosto de 2012, verificou-se incremento
de 49,6% e expansão de 12,6% sobre julho deste ano.
Quanto ao saldo da balança para os meses de agosto, de 2010 a 2013, conforme
a Tabela 1 nota-se que o destaque do período foi agosto de 2012, cujo saldo negativo foi
o menor do período enquanto que o oitavo mês deste ano foi o maior registrado.
4

Análise da Balança Comercial – Agosto – 2013

Tabela 1 - Balança Comercial Sergipana
nos meses de Agosto de 2010 a 2013 – (em U$S FOB)
Ano

Exportações (E)

Importações (I)

Saldo (E-I)

2010

7.772.101

16.721.884

-8.949.783

2011

16.883.401

28.990.219

-12.106.818

2012

12.304.499

12.893.038

-588.539

2013

5.375.473

32.319.033

-26.943.560

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

Desempenho das Exportações
As exportações sergipanas, no mês de agosto de 2013, totalizaram US$ 5,3
milhões. O montante foi o menor registrado esse ano e apresentou recuo tanto em
relação ao mesmo mês do ano passado (-56,3%), quanto na comparação com o mês
anterior (julho/2013), registrando uma redução de 31,8%.
Gráfico 2 – Desempenho das Exportações – Agosto/2012 a Agosto/2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

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.
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Analisando as exportações por tipo de bens1, como mostra o Gráfico 3,
observou-se que as exportações do estado, no mês de agosto desse ano, foram
predominadas pelos bens de consumo, 92% do total exportado que representa o
montante de US$ 4,9 milhões. O principal produto exportado deste grupo foi o
tradicional suco de laranja, congelado, não fermentado, que representou mais da
metade do total exportado pelo estado. Apesar da grande expressividade na pauta
exportadora estadual, as vendas do suco de laranja sergipano sofreram redução de
36,3% em relação ao mesmo período de 2012. A Holanda, principal compradora do
produto, reduziu a demanda de suco de laranja em 26% nos primeiros oito meses desse
ano (comparando com o mesmo período do ano passado).
Entre os bens de consumo semiduráveis, o destaque é o dos calçados, produto
muito exportado pelo estado, com vendas de US$ 209,65 mil, no oitavo mês do ano.
Para os bens intermediários, que alcançaram 7,8% da pauta de exportações do
mês analisado, os principais produtos vendidos foram os fios para velas de ignição e
couros bovinos, que alcançaram US$ 273,52 mil e US$ 71,9 mil, respectivamente.
Gráfico 3 – Exportações por tipo de bens – Agosto/2013
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Bens de consumo
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES

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

Ver Nota Metodológica.
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Tabela 2 – Principais produtos exportados
(em U$S FOB) – Agosto/2013
Produtos (por segmento)
Suco de laranja
Calçados
Fios para velas de ignição
Couros
Tecido em poliéster

Valor
2.575.216
2.243.379
273.525
71.297
44.140

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

Os principais destinos das exportações do estado no mês de agosto foram a
Holanda, tradicional compradora do suco de laranja e calçados. Em seguida aparece a
Irlanda, também consumidora do suco de laranja, e o Peru com a compra de calçados.
Arábia Saudita importou do Brasil, calçados e suco de laranja e por fim o Equador, que
adquiriu calçados.
Tabela 4 – Exportações Sergipanas – principais países – Agosto/2013
(Valores em US$ FOB)
Países
Holanda
Irlanda
Peru
Arábia Saudita
Equador

Valor
1.244.689
670.020
588.860
416.825
393.915

Fonte: Siscomex; Elaboração: NIE/CIN-FIES.
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Desempenho das Importações

As importações sergipanas, no oitavo mês do ano, chegaram a US$ 32,3
milhões, sendo a maior já registrada para o mês desde 1999, ano de inicio da série
histórica.
Em termos relativos, as compras do exterior cresceram 150,7% sobre o mês de
agosto do ano passado e evoluíram 26,3% frente o sétimo mês deste ano. Entre os meses
de janeiro a agosto, ambos deste exercício, as importações acumulam expansão de
44,1% totalizando mais de US$ 210 milhões em compras realizadas.
Analisando as importações no período de agosto do ano passado até o mês
analisado, conforme se observa do Gráfico 4, nota-se que os meses de setembro, maio,
junho e agosto concentraram quase 50% das transações realizadas, com destaque para
setembro que registrou o maior valor já importado em Sergipe.
Gráfico 4 – Desempenho das Importações – Ago/2012 a Ago2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Decompondo as importações por tipo de bens, conforme o Gráfico 5, verifica-se
que os bens intermediários alcançaram 62,3% ou US$ 20,1 milhões do total importado.
Nesse esse tipo de bem, os principais produtos adquiridos foram: o trigo, coque de
petróleo, superfosfato, fosfatos de cálcio e o diidrogeno-ortofosfato de amônio.
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Gráfico 5 – Importações por tipo de bens – Agosto/2013
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Fonte: Siscomex;
Elaboração: NIE/CIN-FIES.

Os bens de capital abrangeram 31,2% das transações, ficando pouco acima dos
US$ 10,0 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 mais de US$ 2,0 milhões.
Os cinco principais produtos importados pelo estado sem levar em consideração
a classificação do produto, são descritos na Tabela 3.
Tabela 3 – Principais produtos importados
(em U$S FOB) – Agosto/2013
Produtos (por segmento)
Trigo
Coque de petróleo
Bombas centrífugas
Superfosfato
Fosfato de cálcio

Valor
8.407.351
3.388.376
6.264.436
1.260.156
1.020.732

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

Com relação aos nossos cinco maiores fornecedores internacionais, os Estados
Unidos se destacaram mais uma vez, com vendas ao estado superiores a US$ 16,0
milhões. Os Estados Unidos venderam diversos produtos ao estado, mas os principais
foram o trigo e as bombas centrífugas. A China ficou em segundo lugar, vendendo ao
estado principalmente obras de plásticos, artigos para festas de natal e tecidos.
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Na África, do Marrocos, foram adquiridos o superfosfato e o diidrogenoortofosfato de amônio. Do México e da Venezuela vieram o coque de petróleo.
Tabela 5 – Importações Sergipanas – principais países – Agosto/2013
(Valores em US$ FOB)
Países
Estados Unidos
China
Marrocos
México
Venezuela

Valor
16.370.981
2.348.939
2.219.294
1.783.594
1.622.445

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

Tabela 6 – Principais vias de transporte das Exportações – Agosto/2013– (em US$ FOB)
Vias de transporte
Marítima

Valor
4.570.890

Rodoviária

641.512

Aérea

161.885

Meios próprios
TOTAL

1.186
5.375.473

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

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

Valor
23.516.637
8.658.476

Rodoviária
TOTAL

143.920
32.319.033

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

Tabela 8 – Panorama do Comércio Exterior na Região Nordeste – Agosto/2013
(Valores em US$ FOB)
Estados
Bahia
Maranhão
Ceará
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Paraíba
Alagoas
Total

Exportações
745.355.531
194.682.695
105.585.095
57.036.427
18.815.057
14.030.469
5.375.473
5.368.450
416.924
1.146.666.121

Importações
765.973.824
205.066.523
173.931.431
732.324.719
15.769.087
41.278.318
32.319.033
53.914.195
39.204.900
2.059.782.030

Saldo
-20.618.293
-10.383.828
-68.346.336
-675.288.292
3.045.970
-27.247.849
-26.943.560
-48.545.745
-38.787.976
-913.115.909

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