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A despeito da forte queda da demanda global, as expor-
tações baianas vêm conseguindo manter, no ano, cres-
cimento, frente ao mesmo período do ano passado. 
Embora tenham recuado 18,5%, em abril (US$ 502,7 
milhões), basicamente por conta da contração de 16,2%, 
nos preços dos bens vendidos, as vendas externas, no 
quadrimestre, acumularam US$ 2,44 bilhões, surpreen-
dendo positivamente, e superando em 2,1% as receitas 
de igual período de 2019. Os volumes embarcados de 
derivados de petróleo, celulose, soja e algodão, no ano, 
registraram crescimento, mais do que compensando a 
queda de preços, decorrente do cenário global atual. 
Do lado das importações – US$ 1,67 bilhão e queda de 
32,2% - há um processo de desaceleração acentuada 
em curso, refletindo a atividade econômica doméstica 
semiparalisada. 

O aumento das exportações no quadrimestre ocorreu 
mesmo com uma contração significativa de 21,3%, nos 
preços dos bens vendidos, mas que foi compensado 
pelo aumento do volume exportado que subiu 29,7%. 
Mais que dobrou a quantidade embarcada de derivados 
de petróleo, em 102,6%, em função do aumento das 
compras da Ásia, sobretudo de Cingapura, destino de 
95% das vendas do segmento, assim como de papel e 
celulose (20,2%), com demanda externa aquecida por 
conta do aumento do consumo de papéis para fins 
sanitários/higiene, em tempos de pandemia; soja e deri-
vados (5,6%) via aumento de produção e da demanda 
chinesa além do algodão (70,7%) que deve bater recorde 
de produção e exportação, este ano.

O bom desempenho desses segmentos evidencia a 
competitividade das exportações, favorecida por uma 
taxa de câmbio real mais desvalorizada, além de uma 
demanda mundial resiliente, sobretudo a asiática. As 
exportações baianas para a Ásia, até abril, cresceram 
31,1%, ante igual período do ano passado, atingindo 
US$ 1,26 bilhão ou o correspondente a 51,8% do total 
das vendas externas do estado. O volume embar-
cado para a China teve alta de 40,3%, enquanto para 
Cingapura o crescimento foi de 243,5%. Por outro lado, 
caíram 10% os embarques para os Estados Unidos 
e 33,1% para a Argentina, rebaixados este ano para 
terceiro e quarto destinos mais importantes para as 
exportações baianas.

Em movimento inverso, as importações aprofundaram 
a retração com queda, só em abril, de 39,2% - US$ 353,6 

milhões, registrada em quase todas as categorias de 
uso. Houve recuo nas compras de combustíveis (-86,5%), 
bens de consumo  (-67%) e bens intermediários (-30,1%). 
Somente a categoria de bens de capital cresceu 26,3%, 
influenciado por compras maiores de equipamentos 
de transporte de carga e células solares.

A retração das importações no ano reflete, não somente 
a contínua desvalorização cambial, como também a 
baixa demanda de intermediários pela indústria e os 
efeitos das medidas de isolamento social, na demanda 
doméstica e no nível de atividade. Uma reversão no 
comportamento das compras externas, depende de uma 
recuperação da economia e do consumo doméstico, o 
que por enquanto não se vislumbra no horizonte, dada 
as incertezas da pandemia.

Com o resultado de abril, a balança comercial da Bahia 
acumula um superávit de US$ 928,9 milhões em 2020, 
contra um déficit de US$ 71,8 milhões, registrado em 
igual período do ano passado. As exportações somam 
US$ 2,44 bilhões, com incremento de 2,1% e as impor-
tações em US$ 1,67 bilhão, com queda de 32,2%. A 
corrente de comércio atingiu US$ 4,1 bilhões, com 
retração de 15,3%.

Em relatório sobre a situação econômica global, a 
Organização das Nações Unidas - ONU projeta contra-
ção de 3,2%, na economia mundial, ante alta de 2,1%, 
esperada no começo do ano. Para o ano que vem, a 
expectativa é de recuperação com 4,1%.  A forte con-
tração econômica, a maior desde a Grande Depressão 
dos anos 1930, significará queda do PIB de 5%, nas 
economias desenvolvidas. Um modesto crescimento 
de 3,4% é esperado para 2021, sem compensar a perda 
de produção. Nas economias em desenvolvimento, a 
ONU prevê queda de 0,7% no PIB, em 2020, e retomada 
de 5,3%, no ano que vem. A China cresceria apenas 
1,7%, neste ano. Em 2021, a expansão seria de 7,6%.

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-abr. 2019/2020

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 2.388.114 2.439.246 2,14
Importações 2.459.945 1.667.032 -32,23
Saldo -71.831 772.214 -

Corrente de comércio 4.848.059 4.106.278 -15,30
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/05/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Um indicador da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) que antecipa o 
ciclo econômico dos países sofreu um “colapso sem 
precedentes”, em abril, nas principais economias do 
mundo. Brasil e Rússia estão entre os que tiveram as 
maiores quedas. Os Indicadores Compostos Avançados 
(ICA) da OCDE procuram prever momentos de virada 
da atividade econômica, em relação a sua tendência, 
com seis a nove meses de antecedência. Foram conce-
bidos para sinalizar, com antecedência, as inflexões de 
ciclos econômicos, mostrando as flutuações da ativi-
dade econômica, em relação a seu nível potencial de 
longo prazo. A queda do indicador em abril ocorreu na 
esteira das medidas de confinamento para combater a 
covid-19, com “impacto severo” na produção, consumo 
e confiança de empresas e consumidores. Com exceção 
da China, em todos os países-membros da OCDE e os 
grandes emergentes, a tendência é de “forte desacele-
ração” da atividade, nos próximos meses.  

Uma retomada em “V” na China, porém, parece impro-
vável. Com uma deflação maior que a esperada nos 
preços ao produtor, dados recentes mostram que a 
demanda interna na China continua fraca e que a 
retomada da atividade econômica é lenta. O índice de 
preços do produtor caiu 3,1%, em comparação com abril 
de 2019, de um declínio de 1,5%, registrado em março. 
Foi a maior queda em quatro anos em abril, refletindo 
a pressão deflacionária, enfrentada pelas indústrias, 
diante da queda na demanda externa e interna, resul-
tante da pandemia de covid-19. A economia chinesa, no 
primeiro trimestre de 2020, assolada pela pandemia, 
teve a sua primeira retração, em mais de 40 anos. A 
retomada das atividades comerciais, acompanhada de 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Abr. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/05/2020.
Elaboração: SEI.

perto por especialistas depois da iniciativa do governo, 
para reabrir negócios e impulsionar o consumo, até 
agora ficou aquém das expectativas.

A OMC divulgou em maio que o volume do comércio 
mundial de mercadorias deve continuar a cair verti-
ginosamente, no primeiro semestre, com a pandemia, 
causando forte disrupção na economia global. É o 
que aponta o barômetro de comércio de mercadorias. 
O índice caiu para 87,6, o menor valor já registrado 
desde que o barômetro foi lançado, em julho de 2016. 
Segundo a OMC, o barômetro agora capturou a situa-
ção na fase inicial da pandemia e não mostra sinais de 
que o declínio dos fluxos comerciais esteja chegando 
ao fim. A organização afirma que isso é consistente, 
com a previsão que divulgou em abril, estimando que 
o comércio mundial de mercadorias possa contrair-se 
entre 13% e 32%, em 2020, dependendo da duração da 
pandemia e da eficácia das medidas, adotadas pelos 
governos. 

Já a Organização das Nações Unidas – ONU, em rela-
tório sobre a situação econômica global, projeta contra-
ção de 3,2%, na economia mundial, ante alta de 2,1%, 
esperada no começo do ano. Para o ano que vem, a 
expectativa é de recuperação com 4,1%.  A forte con-
tração econômica, a maior desde a Grande Depressão 
dos anos 1930, significará queda do PIB de 5%, nas 
economias desenvolvidas. Um modesto crescimento de 
3,4% é esperado para 2021, sem compensar a perda de 
produção. Nas economias em desenvolvimento, a ONU 
prevê queda de 0,7% no PIB, em 2020, e retomada de 
5,3%, no ano que vem. A China cresceria apenas 1,7% 
neste ano. Em 2021, a expansão seria de 7,6%.
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Alguns fatores sustentam a expectativa de que o comér-
cio exterior baiano e brasileiro pode fazer algum con-
traponto na recessão. A forte queda do real tornou os 
produtos brasileiros mais competitivos em dólar. Outro 
fator é a forte presença do país no mercado global de 
alimentos como grãos e proteína animal. Mesmo em 
plena pandemia, países não deixam de comprar alimen-
tos. Além disso, não só a China, mas a Ásia, como um 
todo, está se tornando parceiro comercial cada vez mais 
importante e tem reforçado as compras de alimentos. 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-abr. 2019/2020

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Petróleo e Derivados 259.780 544.988 109,79 22,34 3,57
Papel e Celulose 393.462 363.930 -7,51 14,92 -23,06
Soja e Derivados 294.975 286.527 -2,86 11,75 -8,08
Químicos e 
Petroquímicos 449.527 284.126 -36,79 11,65 -14,57

Algodão e Seus 
Subprodutos 105.056 165.163 57,21 6,77 -7,88

Metais Preciosos 151.076 154.359 2,17 6,33 14,44
Metalúrgicos 253.451 150.212 -40,73 6,16 -42,82
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

9.684 85.353 781,39 3,50 -46,84

Minerais 69.696 67.863 -2,63 2,78 -35,44
Cacau e Derivados 67.267 66.143 -1,67 2,71 7,78
Automotivo 90.334 46.991 -47,98 1,93 -2,99
Café e Especiarias 43.629 45.870 5,14 1,88 7,36
Borracha e Suas 
Obras 58.560 45.620 -22,10 1,87 0,63

Frutas e Suas 
Preparações 37.406 31.706 -15,24 1,30 -11,87

Couros e Peles 25.728 22.495 -12,57 0,92 -29,62
Sisal e Derivados 19.508 14.818 -24,04 0,61 -4,95
Fumo e Derivados 13.192 14.385 9,04 0,59 56,00
Calçados e Suas 
Partes 18.219 10.514 -42,29 0,43 -39,65

Carne e Miudezas 
de Aves 4.044 6.706 65,82 0,27 23,11

Demais Segmentos 23.520 31.479 33,84 1,29 -44,20
Total 2.388.114 2.439.247 2,14 100,00 -21,27
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/05/2020.
Elaboração: SEI.

Uma pauta de exportações expressiva em produtos do 
agronegócio e maior volume embarcado sustentaram o 
desempenho das exportações baianas, no quadrimestre. 
As vendas externas do estado cresceram 2,1% no ano, até 
abril, enquanto que as vendas externas do agronegócio 
cresceram 9%, em receitas e 21% no volume embarcado, 
compensando parcialmente a queda nas exportações 
de produtos industrializados como químico e petroquí-
mico (-26%); automotivo       (-48%); metalúrgico (-41%); 
calçados  (-42%) e pneumáticos (-22%). Houve recorde 
mensal, em abril, nos embarques de produtos como 
soja e derivados, com 461 mil toneladas e crescimento 
de 122%, no volume de algodão, embarcado até abril. 
Embora haja receio que os próximos meses mostrem 
resultados menos favoráveis, devido ao agravamento 
da crise global e do acirramento da desglobalização das 
cadeias de produção e ao aumento do protecionismo, 
a expansão da safra agrícola estimada em 7% e a alta 
demanda de celulose pelas indústrias de papéis para 
fins sanitários/higiene, em tempos de pandemia, devem 
garantir às exportações desempenho satisfatório, em 
2020. 

Fica evidente que a crise do novo Corona vírus aumen-
tou a dependência das exportações baianas das com-
modities. No quadrimestre, o segmento representou, 
em valor, 81% do total das vendas externas do estado. É 
um nível recorde - em 2019, esse percentual foi de 73%, 
estando em 2020, nove pontos acima de igual período 
do ano passado. O movimento ocorre, sobretudo porque 
os principais destinos dos produtos manufaturados da 
Bahia, como a Argentina e os Estados Unidos, ainda 
passam por paralisação generalizada das atividades 
comerciais, em função da pandemia. Ao mesmo tempo, 
a China, principal parceiro comercial da Bahia, começa 
a relaxar as medidas de isolamento social. Só no quadri-
mestre, o volume exportado de commodities aumentou 
43%, em comparação com o mesmo período de 2019. No 
mês de abril, houve alta de 7%, ante o mesmo período 
do ano passado. Entre as não commodities, o volume 
exportado recuou 24%, no ano até abril. No segundo 
semestre, espera-se uma mudança desse cenário, com as 
exportações, tendo um desempenho menos favorável, 
enquanto que as importações devem cair ainda mais. A 
liderança entre as commodities da pauta estadual são 
as do agronegócio que tiveram crescimento de 21%, no 
volume embarcado e de 13,1% nas receitas das vendas 
externas, no quadrimestre.



6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Abr. 2020

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – ABRIL 2020

6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Abr. 2020

6

Importações

Não só a Bahia e o Brasil, mas a América Latina deverá 
sofrer uma retração de até 25% em suas importações, 
no segundo trimestre, mas as exportações tendem a 
se manter mais resilientes. 

Antes mesmo da chegada do Corona vírus no país, 
a perspectiva já era um crescimento modesto para o 
estado. Os volumes no começo do ano ainda ficam 
dentro do esperado. A, perspectiva, no entanto, é que 
o segundo trimestre será o mais difícil. No terceiro 
trimestre, a situação deverá começar a melhorar e, no 
quarto, esperamos que os volumes voltem ao normal 
de 2019, ainda baixos.

A redução das importações até abril é um indício 
da piora do cenário doméstico, com a paralisação de 
diversas atividades, principalmente durante os últimos 
meses, A contínua desvalorização do real afetou ainda 
mais as compras externas, tendência que deve persis-
tir nos próximos meses, com as importações, sendo 
restringidas por estes, tanto pela queda da atividade 
interna, como pelo real excessivamente fraco.

As importações em abril tiveram queda expressiva 
– ainda maior que em março, de 39,2%, alcançando 
US$ 353,6 milhões, com redução expressiva, em todas 
as categorias, principalmente combustíveis (86,5%) e 
bens intermediários (insumos e matéria prima para a 
indústria), que chegou a 30,1%.  

No acumulado até abril, as importações baianas 
acumulam US$ 1,67 bilhão, 32,2% inferior ao mesmo 
período de 2019. O volume (quantum) recuou 27,1%, 
enquanto os preços médios tiveram queda de 7%.

Como previsto, os efeitos da doença, na demanda 
doméstica, se refletiram ainda de forma mais acentuada, 
a partir das importações de abril, com os desembarques 
continuando a ser afetados, não somente pelo efeito do 
isolamento social na demanda interna, como também 
pelo impacto de perda de renda sobre o consumo.

A União Europeia UE se posicionou como principal 
fornecedor de produtos ao estado no período com 
20,6% de participação, seguido dos EUA com 15,5% e 
da Argentina com 13,5%.
Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-abr. 2019/2020                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.786.280 1.286.237 -27,99 77,16
Bens de capital 217.206 203.273 -6,41 12,19
Combustíveis e 
lubrificantes 367.656 108.653 -70,45 6,52

Bens de consumo 
não duráveis 47.871 41.007 -14,34 2,46

Bens de consumo 
duráveis 40.931 24.888 -39,20 1,49

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 2.974 - 0,18

Total 2.459.945 1.667.032 -32,23 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/05/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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