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1. Sumário Executivo
A Análise da Balança Comercial Sergipana, elaborada pelo Centro Internacional de
Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), é uma análise geral
das transações comerciais internacionais de Sergipe, a partir dos dados do Comex Stat,
sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, disponibilizado
pelo Ministério da Economia.
Em 2020, verificou-se que as exportações sergipanas chegaram a US$ 39,2 milhões,
enquanto as importações totalizaram US$ 171,7 milhões, resultando em um déficit de US$
132,5 milhões. A corrente de comércio do período, composta da soma das exportações e
importações, chegou a mais de US$ 211 milhões.
As exportações, segundo a classificação por grandes categorias econômicas, foram
compostas de bens de consumo (82,2%), bens intermediários (14,7%) e bens de capital (3,1%).
Por sua vez, a composição das importações foi da seguinte forma: bens intermediários
(73,7%), bens de capital (9,8%), combustíveis e lubrificantes (9,4%) e bens de consumo (7,1%).
Dentre os produtos mais exportados, destacou-se o Suco (sumo) de laranja, não
fermentados, sem adição de álcool (US$ 20,7 milhões), Outras preparações alimentícias (US$
3,6 milhões) e Outros óleos essenciais, de laranja (US$ 2,5 milhões).
Em relação aos principais produtos adquiridos do exterior, destacamos os Outros trigos
e misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura (US$ 25,6 milhões), Outros tubos
flexíveis de ferro ou aço (US$ 18,7 milhões) e Gás natural liquefeito (US$ 16,1 milhões).
Como principais destinos dos produtos sergipanos, os destaques foram Holanda (US$
16,4 milhões), Bélgica (US$ 4 milhões) e Estados Unidos (US$ 3,1 milhões). Juntos os três
abrangeram 60% do total das exportações do estado.
Por fim, as compras externas vieram principalmente dos Estados Unidos (US$ 27,6
milhões), Argentina (US$ 26,8 milhões) e China (US$ 21 milhões). Esses três países
abrangeram 43,9% do total das importações.
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2. Desempenho Geral
Em 2020, o saldo da balança comercial sergipana apresentou déficit de US$ 132,5
milhões. O saldo é resultado da diferença do total das exportações, que alcançaram pouco
mais de US$ 39,2 milhões e das importações que somaram US$ 171,7 milhões.
A corrente de comércio do período analisado, composta da soma das exportações e
importações, chegou a mais de US$ 211 milhões.

Quadro 1 - Panorama das transações internacionais de Sergipe – 2020
Importações sergipanas - em 2020

14

Milhões de US$

12
10
8
6

70
60
50
40
30

4

-40
-50

4º trim /20

3º trim /20

2º trim /20

1º trim /20

-60

4º trim /20

-30

3º trim /20

-20

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2º trim /20

-10

4º trim /20

Corrente de comércio em Sergipe - em 2020
Milhões de US$

0

3º trim /20

1º trim /20

4º trim /20

3º trim /20

0

2º trim /20

0

1º trim /20

10

2º trim /20

20

2

Saldo da Balança Comercial de Sergipe em 2020
Milhões de US$

80

1º trim /20

Milhões de US$

Exportações sergipanas - em 2020

Fonte: Comexstat; Elaboração: NIE/FIES.

4

Análise da Balança Comercial Sergipana – 2020

3. Exportações sergipanas em 2020
No ano passado, as exportações sergipanas chegaram a US$ 39,2 milhões, registrando
queda de 22,3% em relação ao ano anterior.
Analisando as vendas externas, por grandes categorias econômicas, observou-se que
os bens de consumo abrangeram 82,2% do total exportado. Em valores, as exportações dessa
categoria chegaram a pouco mais de US$ 32,2 milhões. Em seguida, figuraram as vendas
externas dos bens intermediários, com US$ 5,7 milhões ou 14,7% do total. Em terceiro, as
vendas dos bens de capital que somaram US$ 1,2 milhão ou 3,1%.

Gráfico 1 – Exportações sergipanas por categoria econômica – 2020
14,7%
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BENS DE CAPITAL (BK)

82,2%
Fonte: Comexstat; Elaboração: NIE/FIES.

No grupo dos bens de consumo, destacaram-se as vendas de Suco (sumo) de laranja,
não fermentados, sem adição de álcool com US$ 20,7 milhões, seguida de Outas preparações
alimentícias com US$ 3,6 milhões e os Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão
com pouco mais de US$ 2 milhões.
Em relação ao grupo dos bens intermediários, as principais vendas foram de Outros
óleos essenciais, de laranja com US$ 2,5 milhões, seguido Outros couros e peles de bovinos
(incluindo os búfalos) com US$ 826,2 mil e o Limoneno com US$ 544 mil.
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Dentro do grupo dos bens de capital, foram vendidos principalmente Teares para
tecidos de largura superior a 30 cm, sem lançadeira, a jato de ar com US$ 737 mil e Teares
para tecidos de largura superior a 30 cm, sem lançadeira, de projétil com US$ 200 mil.
Por mercado compradores, destacaram-se os seguintes destinos: Holanda (US$ 16,4
milhões), Bélgica (US$ 4 milhões) e Estados Unidos (US$ 3,1 milhões). As vendas para esses
países abrangeram 60% do total das exportações do estado, no período analisado.
Tabela 1 – Cinco principais destinos das exportações sergipanas – 2020
País
Países Baixos (Holanda)
Bélgica
Estados Unidos
Espanha
Itália

Valor (US$ FOB)

16.405.548
4.057.496
3.106.603
1.981.318
1.422.612

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

Na tabela 2, apresentamos os produtos adquiridos pelo estado, em 2020, de acordo
com o setor responsável pela sua produção no estado.
Tabela 2 – Exportações Sergipanas por setor – 2020
Setor

Valor FOB (US$)

Fabricação de produtos alimentícios

27.861.711

Fabricação de couro e produtos afins

3.336.480

Fabricação de produtos químicos

3.117.969

Fabricação de equipamentos elétricos

2.455.152

Fabricação de máquinas e equipamentos

1.223.244

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

503.919

Fabricação de têxteis

373.069

Fabricação de vestuário

157.042

Produção vegetal, animal e caça

133.062

Fabricação de produtos de borracha e plásticos

44.338

Outras manufaturas

29.971

Fabricação de metais básicos

13.050

Não classificado

10.171

Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques

5.241

Atividades de edição

1.999

Fabricação de produtos informáticos, eletrônicos e ópticos

1.780
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Fabricação de papel e produtos de papel
Fabricação de produtos metálicos fabricados, exceto máquinas
e equipamentos
Fabricação de móveis
Total Geral

1.433
657
37
39.270.325

Fonte: ComexStat; Elaboração: NIE-CIN/FIES.
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4. Importações sergipanas em 2020
No ano passado, as importações sergipanas somaram US$ 171,7 milhões.
Decompondo esse montante por grandes categorias econômicas, observou-se que 73,7% ou
US$ 125,6 milhões foram compras de bens intermediários. Em seguida, figuraram as compras
externas dos bens de capital com US$ 16,8 milhões ou 9,8% do total. Em terceiro, as compras
de combustíveis e lubrificantes que somaram US$ 16,1 milhões ou 9,4%. Em quarto lugar,
figurou a compra de bens de consumo, com US$ 12,2 milhões.
Gráfico 2 – Importações sergipanas por categoria econômica – 2020
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Fonte: Comexstat; Elaboração: NIE/FIES.

No grupo dos bens intermediários, destacaram-se as compras de Outros trigos e
misturas de trigo com centeio, exceto para semeadura com US$ 25,6 milhões, seguido de
Outros tubos flexíveis de ferro ou aço com US$ 18,7 milhões e Ureia, mesmo em solução
aquosa, com teor de nitrogênio (azoto) superior a 45 % com US$ 12,4 milhões.
Em relação ao grupo dos bens de capital, as principais aquisições foram os Teares para
tecidos de largura superior a 30 cm, sem lançadeira, a jato de ar com US$ 2,8 milhões, seguido
de Outros instrumentos e aparelhos ópticos com US$ 2,3 milhões e Outros aparelhos
elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias com US$ 1,7 milhão.
No de grupo de combustíveis e lubrificantes, foi importado Gás natural liquefeito com
US$ 16,1 milhões.
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Sobre os bens de consumo, destacou-se as compras de Outras obras de plásticos com
US$ 2,4 milhões e Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido
acético com US$ 1,2 milhão.
Por mercado de origem dos produtos, destacaram-se os seguintes locais: Estados
Unidos (US$ 27,6 milhões), Argentina (US$ 26,8 milhões) e China (US$ 21 milhões). As compras
desses países abrangeram 43,9% do total das importações do estado.
Tabela 3 – Cinco principais origens das importações sergipanas – 2020
País
Estados Unidos
Argentina
China
Rússia
Índia

Valor (US$ FOB)
27.654.019
26.809.510
21.001.688
13.473.727
7.977.451

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

Na tabela 4, agregamos os produtos adquiridos pelo estado, em 2020, de acordo com
o setor responsável pela sua produção nos 58 países que comercializaram conosco.
Tabela 4 – Importações Sergipanas por setor– 2020
Setor

Valor FOB (US$)

Fabricação de produtos químicos

39.339.095

Produção vegetal, animal e caça

26.446.054

Fabricação de produtos metálicos fabricados, exceto máquinas
e equipamentos

19.841.885

Fabricação de máquinas e equipamentos

17.584.937

Extração de petróleo bruto e gás natural

16.122.742

Fabricação de equipamentos elétricos

13.959.682

Fabricação de produtos informáticos, eletrônicos e ópticos

7.149.235

Fabricação de produtos de borracha e plásticos

6.878.491

Fabricação de produtos alimentícios

5.473.547

Fabricação de têxteis

5.112.352

Fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados

4.442.685

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

2.156.380

Fabricação de outro equipamento de transporte

1.593.883

Fabricação de couro e produtos afins

1.189.077

Outras manufaturas

1.064.821

Fabricação de papel e produtos de papel

845.594
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Fabricação de vestuário

816.437

Fabricação de metais básicos

639.817

Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques

440.774

Fabricação de móveis
Fabricação de produtos farmacêuticos básicos e preparações
farmacêuticas

238.504

Fabricação de bebidas
Fabricação de madeira e de produtos de madeira e cortiça,
exceto móveis; fabricação de artigos de palha e de cestaria
Extração de outros minerais

108.033

235.135

54.040
28.362

Não classificado

13.086

Atividades de edição

7.610
Total Geral

171.782.258

Fonte: ComexStat; Elaboração: NIE-CIN/FIES.
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5. Outros dados de comércio exterior em 2020

Tabela 5 - Desempenho do comércio exterior dos estados nordestinos –
2020 (em US$ FOB)
UF do Produto
Bahia
Maranhão
Ceará
Pernambuco
Piauí
Alagoas
Rio Grande do Norte
Paraíba
Sergipe
TOTAL

Exportação
Importação
7.838.196.967 4.755.362.962
3.371.174.853 1.982.632.899
1.853.414.943 2.413.478.526
1.578.867.502 3.452.908.952
583.955.528
299.622.826
418.186.277
665.572.457
340.719.106
180.388.663
125.272.705
504.628.610
39.270.325
171.782.258
16.149.058.206 14.426.378.153

Saldo (US$)
3.082.834.005
1.388.541.954
-560.063.583
-1.874.041.450
284.332.702
-247.386.180
160.330.443
-379.355.905
-132.511.933
1.722.680.053

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