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Mesmo com a freada da economia mundial, provocada 
pela Covid-19, as exportações baianas continuaram a 
apresentar bons resultados, graças à demanda firme 
da China, aliada a um câmbio mais depreciado. Em 
julho as vendas externas baianas alcançaram US$ 652,8 
milhões, com crescimento de 1% sobre o mesmo mês 
do ano passado. No ano, até julho, as exportações baia-
nas atingiram US$ 4,31 bilhões, o que representa uma 
queda de 5% em relação ao mesmo período de 2019.

A resposta rápida da China, que entrou primeiro na 
crise e começa a sair dela antes dos demais países, 
a desvalorização cambial e a demanda global por 
commodities, mesmo com preços em queda – até julho 
houve desvalorização média de 32,4% nos preços dos 
produtos exportados, sustentaram os resultados obti-
dos pelas vendas externas da Bahia. Após cair 8,8% no 
primeiro semestre, sobre o mesmo período de 2019, as 
exportações voltaram a acusar crescimento em julho, 
após três meses consecutivos de queda, evitando uma 
retração ainda mais forte.

Os embarques físicos de produtos baianos (quantum) 
cresceram 58,5% em julho e 40,6% nos sete meses de 
2020 em relação a igual período do ano anterior, o que 
corrobora com a tese da resiliência do setor à crise 
pandêmica, principalmente de produtos básicos como 
soja, celulose, minerais, petróleo e algodão. Só para a 
China em julho, eles aumentaram 102% ou o equiva-
lente a 588,5 mil toneladas, resultando em receitas que 
somaram US$ 214 milhões, 47% superiores ao mesmo 
mês de 2019. 

Enquanto as vendas externas da Bahia para a China 
cresceram 7,8%, elas caíram 9,2% para o resto do mundo. 
A participação da China na pauta de exportações baia-
nas cresceu de 24,6% no período Jan/julho de 2019 para 
28% no mesmo intervalo de 2020. A demanda chinesa 
concentrou-se em produtos básicos e semi elaborados, 
em que a Bahia tem inegável competitividade: soja, 
celulose, cobre, algodão e minério de níquel concen-
traram mais de 87% das vendas.

Já a queda das importações baianas se aprofundou em 
julho, com recuo de 66%, em relação a igual mês do ano 
passado. Com o desempenho, a retração acumulada, 
ampliou-se para 37,3% até julho. Reflexo de uma crise 
sem precedentes, o recuo forte das importações no 
período deve se manter nos próximos meses, mesmo 
que não se repita em igual magnitude. 

A queda nas importações nos sete meses do ano foi 
a mais expressiva desde 2016, e atingiu todos as cate-
gorias de produtos como combustíveis (-64,2%), bens 
intermediários (-37,4%), bens de consumo (-27,4%) e 
bens de capital (-6,3%).

Além da queda acentuada da demanda interna, a forte 
desvalorização do real também atuou para conter os 
desembarques no período. A queda nas importações 
se deu tanto pelo recuo de 29,7% no desembarque de 
produtos, principalmente de matérias primas para a 
indústria de transformação, que representou 75% das 
compras externas baianas, como pela desvalorização dos 
preços dos produtos importados que chegou a 11% no 
período, comparados ao mesmo período do ano passado.

Com a sinalização de que o impacto da crise será maior 
no mercado doméstico do que no internacional, com 
pressão maior sobre importações do que exportações, 
as projeções apontam para a ampliação do superávit 
comercial do estado que até julho atingiu US$ 1,68 
bilhão, 376,4% superior a igual período de 2019. Já 
a corrente de comércio, soma das exportações e das 
importações, considerado pela atual equipe econômica 
indicador mais importante do que o saldo comercial, 
caiu 20,5% no período. O indicador tem relação direta 
com o aumento do grau de integração econômica do 
país e do estado, e traduz aumento da produtividade 
e do dinamismo da economia do país e dos estados.

As esperanças de que o verão no hemisfério norte levaria a 
uma pausa na pandemia foram praticamente esquecidas. 
O corona vírus continua a assolar partes dos EUA e muitos 
países do mundo em desenvolvimento, particularmente 
na Índia, Brasil e África do Sul. Ele também reapareceu 
no Japão, assim como em regiões da Europa e da China. 
No seu ritmo atual de cerca de 250 mil novos casos de 
infecção por dia, pode haver mais de 50 milhões de casos 
em todo o mundo até o fim de 2020.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 4.536.884 4.308.869 -5,03
Importações 4.183.244 2.624.134 -37,27
Saldo 353.640 1.684.735 376,40

Corrente de comércio 8.720.128 6.933.003 -20,49
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/08/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Ao mesmo tempo, à medida que os governos enfrentam 
novos surtos e retomam lockdowns (totais ou parciais) 
diminuem as perspectivas de uma rápida recuperação 
econômica global no fim do ano. Embora o mundo atin-
gido pelo vírus esteja em melhor situação do que em abril 
e maio, quando lockdowns para impedir a disseminação 
do vírus provocaram a paralisação da economia, o cons-
tante surgimento de novos surtos vem impedindo uma 
recuperação robusta da atividade econômica.

Economias da região Ásia-Pacífico, responsáveis por 
mais de 70% do crescimento mundial em 2019, passaram 
um ponto de inflexão decisivo em junho, quando o ritmo 
da reabertura da região desacelerou substancialmente e 
problemas significativos estão à vista. Embora o início 
da reabertura parecesse um ‘V’ em muitos lugares, e o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro 
trimestre seja robusto dado à comparação com um 
segundo trimestre muito fraco, a normalização deve 
ser mais lenta a partir daqui, principalmente na China. 
A expectativa é de que o vírus altamente contagioso 
continue a ser um desafio até que uma primeira geração 
de vacinas eficazes possa ser oferecida ao público, o que 
muitos especialistas esperam para 2021.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jul. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/07/2020.
Elaboração: SEI.

Os preços médios das exportações estaduais tiveram 
melhora em julho, após quedas sucessivas ao longo 
segundo trimestre de 2020. Ainda assim, os preços 
médios dos produtos exportados pela Bahia, em julho 
voltaram a acompanhar a tendência global e recuaram 
intensamente, cerca de 37%, ante o mesmo mês do ano 
anterior. Em relação a maio último, houve variação 
positiva de 9,8%. No acumulado do ano, a redução 
média dos preços dos produtos exportados pela Bahia 
atinge 32,4%.

A pandemia de covid-19 e a consequente contração 
econômica mundial em 2020, continua a reforçar as 
pressões baixistas sobre as commodities agrícolas e 
minerais, deixando os mercados expostos a um cho-
que sem precedentes. 

Para OCDE e FAO, em estudo divulgado recentemente, 
as crescentes incertezas provocadas pelo novo coro-
navírus turvaram as perspectivas para as commodities 
no médio prazo, já que todos os elementos do sistema, 
principalmente o alimentar, estão sendo atingidos - da 
produção primária à demanda intermediária, passando 
por transformação, comércio e logística.

Esse choque estava previsto, mesmo antes da pan-
demia, com os países emergentes enfrentando 
dificuldades para sustentar as elevadas taxas de 
crescimento de dez anos atrás que prometiam levá-
-los para a primeira divisão econômica. O corona 
vírus tornou esse caminho muito mais espinhoso 
e pode aprofundar a distância entre as partes ricas 
e pobres do mundo. O FMI prevê que as economias 
avançadas enfrentarão uma queda mais acentuada 

do crescimento do que os países em desenvolvi-
mento neste ano, mas que, no ano que vem os dois 
grupos se expandirão a um ritmo relativamente 
semelhante - de cerca de 5% para as economias 
avançadas e de 6% para os mercados emergentes 
e países em desenvolvimento.

Esse fenômeno deve-se a fatores como queda dos 
preços das commodities, protecionismo comercial 
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e automação, que reduz a necessidade de mão de 
obra barata. Isso explica por que esses países estão 
recebendo menos investimentos e desacelerando. A 
pandemia, que está devastando os sistemas de saúde 
e as economias de muitos países de baixa renda, é o 
fator mais recente.

Esse fato se deve, em parte, à fragilidade da demanda 
pelas commodities exportadas pelos emergentes, como 
petróleo, e à previsão de que países ricos, como os 
EUA, repatriarão parte da produção de bens, como 
equipamentos de saúde, que hoje se encontra fisica-
mente instalados nos países emergentes. 

No comércio internacional e na logística, os efeitos 
da covid-19, devem impactar ainda mais o valor 
de bens exportados pelos emergentes, que deverá 
registrar redução nos próximos cinco anos de até 
26% nas exportações mundiais de bens, cerca de 
US$ 4,6 trilhões, com grande migração a novos 
países. Tudo isso respalda a ideia de que o comér-
cio exterior na área de tecnologia e os padrões de 
investimento provavelmente mudarão no muito 
em um futuro próximo. 

As mudanças deverão se acelerar drasticamente, em razão 
de múltiplos riscos - desde pandemias, mudanças climáti-
cas e rachas políticos ao crescente número de ciber ataques 
e de crises financeiras, já que os choques no comércio 
internacional vêm ficando mais frequentes.  

Recentemente a Organização Mundial do Comércio – 
OMC apontou que as restrições impostas no comércio 
internacional na esteira da covid-19 devem resultar em 
um aumento substancial dos custos das transações 
de exportações e importações. O estudo da entidade 
conclui que custos de transporte e viagens representam 
15% das transações com produtos agrícolas, 31% com 
produtos manufaturados e 19% com produtos ligados 
a serviços. Desde o início da pandemia, transportes 
marítimo e terrestre continuaram funcionais, apesar 
de atrasos. Já o transporte de carga aérea encolheu. 
Estimativas sugerem que barreiras comerciais e dife-
renças regulatórias representam ao menos 10% dos 
custos das transações no comércio internacional. 

Os sinais políticos e econômicos emitidos nos últi-
mos 40 anos, que foram edificados em torno da glo-
balização e da integração entre Ocidente e Oriente, 

entre os EUA e China, parece desmoronar cada vez 
mais. As cadeias de fornecimento que outrora fabri-
cavam roupas e montavam aparelhos a preços bem 
baratos para que fossem vendidos a consumidores ricos 
no Ocidente, agora, estão cada vez mais voltadas aos 
mercados domésticos. Nesse sentido, talvez a maior 
mudança de todas no comércio exterior seja a forma 
como ocorre a mudança de protagonismo entre as 
duas maiores economias do mundo e o jogo que se 
trava hoje pela hegemonia mundial.

As exportações do segmento de soja e derivados per-
manecem liderando as exportações estaduais com 
US$ 828,5 milhões até julho, com crescimento de 24% 
e participação de 19,2% no total da pauta. O volume 
de soja exportado superou 670,8 mil de toneladas em 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Soja e Derivados 668.058 828.505 24,02 19,23 -4,50
Petróleo e Derivados 518.485 702.353 35,46 16,30 -36,66
Papel e Celulose 738.340 635.197 -13,97 14,74 -30,46
Químicos e 
Petroquímicos 753.651 474.871 -36,99 11,02 -27,79

Metalúrgicos 517.135 325.411 -37,07 7,55 -37,97
Metais Preciosos 250.262 278.150 11,14 6,46 20,84
Algodão e Seus 
Subprodutos 160.251 204.655 27,71 4,75 -8,11

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

56.874 203.194 257,27 4,72 -16,60

Minerais 94.997 128.976 35,77 2,99 -20,28
Cacau e Derivados 126.715 113.484 -10,44 2,63 2,70
Café e Especiarias 69.514 74.138 6,65 1,72 8,52
Frutas e Suas 
Preparações 69.553 64.329 -7,51 1,49 -1,44

Automotivo 245.079 61.362 -74,96 1,42 -13,21
Borracha e Suas 
Obras 95.253 56.267 -40,93 1,31 -4,34

Sisal e Derivados 50.384 47.828 -5,07 1,11 -3,76
Couros e Peles 42.800 34.130 -20,26 0,79 -28,06
Fumo e Derivados 16.874 19.182 13,68 0,45 35,57
Calçados e Suas 
Partes 23.410 14.202 -39,33 0,33 -15,34

Carne e Miudezas 
de Aves 8.186 11.621 41,96 0,27 8,97

Demais Segmentos 31.061 31.014 -0,15 0,72 -45,98
Total 4.536.884 4.308.869 -5,03 100,00 -32,44
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/08/2020.
Elaboração: SEI.
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pandemia de Covid-19 e a queda nos preços do petróleo 
e seus derivados. Praticamente todos os produtos foram 
fortemente afetados e parcialmente compensados pela 
depreciação cambial. As exportações de derivados da 
Bahia para a Ásia cresceram significativamente, com 
destaque para Cingapura que deteve 92% das compras.

O setor químico/petroquímico, ainda impactado 
pelo anuncio da venda da participação da Odebrecht 
S/A na Braskem, maior fabricante de resinas das 
Américas, teve queda de 31,5% nas vendas em julho. 
Em função da desaceleração da economia mundial 
causada pela crise sanitária, o volume de vendas de 
resinas e químicos foi impactado, principalmente via 
redução de preços. O volume de vendas no ano ainda 
é 37% inferior ao mesmo período do ano passado, 
com um volume de US$ 475 milhões. 

A China, que ocupa desde 2012 o posto de principal 
comprador dos produtos baianos, deverá crescer 
em importância ainda mais agora. A participação 
chinesa nas exportações baianas chegou a 28% em 
2020, até julho, e tende a aumentar. 

A demanda firme do país asiático, aliada a um 
câmbio mais depreciado, evitou retração mais forte 
das exportações baianas no período (-5,0%). De 
janeiro a julho, as vendas da Bahia para o gigante 
asiático subiram 7,8% ante o mesmo período do ano 
passado, para US$ 1,2 bilhão, ao mesmo tempo em 
que as vendas para o resto do mundo caíram 9,2%. 

julho, e as vendas do agronegócio voltaram a ter boas 
receitas. Elas renderam US$ 365,8 milhões em julho, 
aumento de quase 64% em relação ao mesmo mês do 
ano passado. O valor é resultado da alta de 121,2% nos 
volumes embarcados. Houve queda de 26% nos preços 
médios dos produtos, fator que impediu um desempenho 
ainda melhor. Mesmo assim, o setor foi responsável por 
mais da metade de todas as vendas externas da Bahia 
no mês (56%). A combinação “soja e China” continuam 
a ser o fator preponderante para os bons números das 
exportações. Mas também ganharam destaque os desem-
penhos do segmento de papel e celulose, que voltou a 
registrar crescimento em julho, derivados de cacau, café 
e especiarias, frutas, sisal, fumo e carne de aves. 

O setor de papel e celulose apresentou recuperação 
em julho, embora os preços da matéria-prima tenham 
atingido o piso. O segundo semestre tende a ser melhor 
para a indústria, uma vez que haverá um número inusual 
de paradas para manutenção em fábricas - muitas das 
que estavam previstas para o início do ano acabaram 
postergardas com a pandemia de covid-19 - e os estoques 
hoje são menores. Entre consultorias e analistas, contudo, 
o olhar para o curtíssimo prazo é de cautela e não há 
expectativa de recuperação antes do quarto trimestre. 

No setor de derivados de petróleo, a receita em julho foi 
de US$ 13,5 milhões, 78,4% menor que em julho de 2019. 
No ano, as vendas somaram US$ 702,4 milhões e estão 
35,5% acima de igual período do ano passado. A queda 
nas receitas é resultado dos impactos provocados pela 
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As importações baianas despencaram em julho, 
com recuo de 66%, em relação a igual mês do ano 
passado, alcançando US$ 251,8 milhões. Com o 
desempenho, a queda acumulada ampliou-se para 
37,3% no ano. Reflexo de uma crise sem preceden-
tes, a queda forte da importação deverá se manter 
nos próximos meses, mesmo que não se repita em 
igual magnitude. 

A queda de importações vem ao longo de todo o 
ano, mas se acentuou, em função da contração da 
demanda doméstica, sob os efeitos do isolamento 
social e da atividade semiparalisada. A redução foi 
generalizada, puxada principalmente pelo recuo 
de 64,2% em combustíveis e 37,4% em bens inter-
mediários, principalmente matéria prima para a 
indústria. A queda de 37,3% nas importações no 
ano até julho foi a mais expressiva desde 2016. 
Além da queda acentuada da demanda interna, a 
forte desvalorização do real também atuou para 
conter os desembarques no período. A queda nas 
importações no acumulado do ano se deu tanto 
pelo recuo de 29,7% no desembarque de produtos, 
como pela desvalorização dos preços que chegou 
em média a 11% no período.

O perfil da reativação da economia brasileira e baiana 
vai influenciar o ritmo de queda das importações nos 
próximos meses. A perspectiva do momento é de conti-
nuar em contração de dois dígitos nos próximos meses, 
principalmente com o fim ou redução dos programas 
emergenciais, com endividamento maior no setor público 
e privado. A esperança é que o consumo reprimido de 
camadas da população com renda mais preservada, 
possa dar dinamismo ao consumo, entretanto o ceticismo 
seja grande. A tendência é que a diminuição intensa da 
demanda interna, com destaque para as restrições de 
deslocamentos, somadas à consolidação de uma taxa de 
câmbio bastante depreciada, mantenha as importações 
deprimidas até o final do ano.

Importações

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jul. 2019/2020                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.138.470 1.963.560 -37,44 74,83
Bens de capital 398.006 373.030 -6,28 14,22
Combustíveis e 
lubrificantes 502.836 179.980 -64,21 6,86

Bens de consumo 
não duráveis 76.518 57.132 -25,34 2,18

Bens de consumo 
duráveis 67.414 47.360 -29,75 1,80

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 3.073 - 0,12

Total 4.183.244 2.624.134 -37,27 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/08/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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