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As exportações baianas encerraram o primeiro semestre 
com um valor de US$ 3,549 bilhões, o que representa 
uma queda de 8,8% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  Em junho, as vendas externas do estado 
alcançaram US$ 518,8 milhões com redução de 25,6% 
sobre o mesmo mês de 2019. O enfraquecimento dos 
resultados em valor no semestre é explicado por uma 
retração nos preços internacionais de uma série de 
segmentos da pauta de exportação baiana, por conta 
da pandemia do novo coronavírus, já que o volume 
embarcado de produtos (quantum) registrou aumento 
tanto no semestre (30,8%), ou o equivalente a 6,695 
milhões de toneladas, quanto no mês de junho (12,3%), 
totalizando 1,062 milhão de toneladas. 

As importações somaram US$ 2,372 bilhões no semestre 
com queda de 31,1%, comparada a igual período do 
ano passado. No mês de junho tiveram recuo de 10,7% 
sobre junho do ano anterior. As quedas acentuadas 
da demanda interna, por conta do isolamento social e 
das atividades semiparalisadas, além da forte desva-
lorização do real, atuaram no semestre para conter as 
compras externas. Nos primeiro semestre de 2020, o 
saldo acumulado pelo estado em sua balança comercial 
foi de US$ 1,18 bilhão, 164% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado. 

A retração nos preços médios de exportação do estado 
chegou a 30,2% no primeiro semestre. Enquanto alguns 
setores do agronegócio se expandiram como os de 
soja, algodão, especiarias, fumo e carne de aves, além 
de derivados de petróleo, minerais, metais preciosos 
e de máquinas ligadas à produção de energia eólica, 
os produtos manufaturados como um todo, com exce-
ção deste último, registraram queda de 19%, eviden-
ciando os problemas estruturais de competitividade 
na exportação desse agregado, que foram agravados 
pela pandemia que reduziu a demanda internacional 
e os preços de forma mais expressiva.

No semestre, o que tem segurado o recuo nos embar-
ques, são os setores de soja e algodão, derivados de 
petróleo, metais preciosos, minerais e equipamentos 
para indústria eólica. A soja que lidera a pauta no 
semestre teve alta de 6,5%, de US$ 569 milhões no 
primeiro semestre de 2019 para US$ 606 milhões em 
igual período deste ano. Com o desempenho, a soja, 
respondeu por 17% das exportações estaduais. No 
total, esses seis setores que apresentaram expansão, 

responderam por mais da metade do valor exportado 
no primeiro semestre (52,5%). Os embarques de soja, 
porém, não devem durar muito, porque as maiores 
quantidades colhidas na safra atual do grão devem ir 
somente até agosto. De qualquer forma, o bom desem-
penho do segmento agropecuário e mineral (derivados 
de petróleo aí incluído), embalado pela recuperação da 
demanda chinesa, contribuiu para atenuar os impac-
tos na exportação no período que poderiam ser ainda 
mais negativos. 

Mesmo com queda nas exportações totais, os embarques 
para a China subiram 2% no semestre, para Cingapura 
(69%), Turquia (365%) e Paquistão (80%), contra igual 
período de 2019. No período, houve retração de 5,2% 
das exportações para os Estados Unidos e recuo de 
25% para a União Europeia. As vendas para países 
da América do Sul caíram 36% e para o Mercosul 
43%. Para a Ásia, no entanto, o valor das exportações 
registrou alta de 8,4% no semestre. Com o aumento, 
a participação dos asiáticos saltou para 53% de todo 
o valor exportado pela Bahia no período, sendo que 
28% só para a China.

A economia mundial entrou no segundo semestre 
de 2020 ainda profundamente afetada pela pande-
mia de covid19. Uma recuperação completa ainda 
neste ano já está descartada e mesmo uma virada em 
2021 dependerá de muitas coisas darem certo. É um 
cenário que quase ninguém previa no início do ano, 
quando a maioria dos economistas apostava em mais 
um ano de expansão e um acordo comercial entre EUA 
e China que proporcionaria um choque de confiança 
às empresas e investidores. Em vez disso, a pandemia 
obrigou parcelas da população mundial a entrar no que 
o Fundo Monetário Internacional (FMI) chama de “O 
Grande Confinamento”. Os bancos centrais e os gover-
nos reagiram com trilhões de dólares de apoio, sem 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 3.890.261 3.548.927 -8,77
Importações 3.444.506 2.372.509 -31,12
Saldo 445.755 1.176.417 163,92

Corrente de comércio 7.334.768 5.921.436 -19,27
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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precedentes, para impedir o colapso dos mercados 
e manter os trabalhadores em licença e manter 
as empresas em dificuldades até a epidemia aca-
bar. Mesmo com essas iniciativas, o mundo ainda 
sofre sua pior crise econômica desde a Grande 
Depressão.

Fazer a economia mundial voltar a ficar em pé 
neste ano não será fácil. Será ainda mais difí-
cil se não houver uma maior contribuição da 
China, a locomotiva que alimentou a recupera-
ção depois da emergência econômica mundial 
anterior. Durante a crise financeira mundial de 
2008 e 2009, a forte demanda chinesa por maté-
rias-primas e outros bens impulsionou o cresci-
mento pelo mundo, estimulando a retomada em 
países como Brasil e Alemanha. Outros, como 
a Austrália, evitaram a recessão quase intei-
ramente, graças ao comércio com os chineses. 
Desta vez, porém, a China não se encaminha a 
ajudar tanto quanto na crise passada. Apesar 
dos recentes sinais de forte recuperação, sua 
economia foi atingida mais duramente do que 
em 2008 e 2009, o que limita sua capacidade para 
tirar outros países da recessão provocada pela 
pandemia. Além disso, a China vem mostrando 
mais moderação nos estímulos econômicos em 
comparação aos retrocessos anteriores. Também 
ganhou mais autossuficiência em alguns seto-
res, de forma que precisará comprar menos do 
exterior.

Os sinais de reação da atividade na China após o 
primeiro choque da pandemia do novo coronavírus 
são um “farol imperfeito” do que deve acontecer nas 
maiores economias, incluindo o Brasil. Com menor 
peso do setor de serviços no Produto Interno Bruto 
(PIB) e elevada poupança interna, o país asiático 
tem condições de sair mais rapidamente da crise 
do que o resto do mundo. Isso deve frustrar ana-
listas que têm observado a retomada chinesa como 

antecedente da volta à normalidade, Entretanto, é 
preciso cuidado com essa “extrapolação”. A China 
se destaca das grandes economias globais, como a 
única que deve ter expansão no PIB neste ano, apesar 
de usualmente menor do que acontece. Apesar do 
otimismo, alguns fatores podem complicar a reação 
chinesa. Por ser o primeiro país a ser atingido pela 
pandemia, também há risco de retroalimentação a 
partir dos efeitos negativos “importados”. 

A abertura do PMI de manufatura evidencia isso: os 
subindicadores de ordens de exportação e de nível de 
emprego operavam, em junho, em 42,6 e 49,1 pontos, 
respectivamente - o que indica ainda contração da 
atividade. Mas como a China estimula a demanda 
interna na ascendente [da crise], já está se prepa-
rando para esse possível choque negativo que virá 
de fora “[numa segunda onda da covid-19]”. Além 
da covid-19, o que deve pesar na atividade chinesa a 
partir de agora é o risco de segunda onda da guerra 
comercial com os Estados Unidos. As metas traçadas 
para a trégua entre o embate os dois países são, em 
grande medida, inatingíveis. Há, portanto, espaço 
para retaliação americana, o que tem relação direta 
com as pretensões eleitorais de Donald Trump.

Portanto, embora alguns indicadores de produção 
industrial e de vendas no varejo nas principais econo-
mias deem sinais de melhora, as esperanças de uma 
recuperação em forma de “V” têm sido destruídas 
diante das dificuldades enfrentadas pela China e pelos 
governos em reabrir suas economias sem desencadear 
uma nova onda de infecções. O FMI estima que até 
o fim deste ano 170 países - ou quase 90% do mundo 
- terão uma renda per capita mais baixa. Esta é uma 
reversão em relação a janeiro, quando o Fundo previa 
que 160 países terminariam o ano com crescimento da 
renda per capita. O Fed alertou que as perspectivas 
são “extraordinariamente incertas” e o Banco Central 
Europeu (BCE), vê uma recuperação “limitada” que 
mudará partes da economia de forma permanente.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jun. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/07/2020.
Elaboração: SEI.

É inegável a descida da ladeira dos preços médios 
das exportações estaduais mês após mês em 2020. Os 
preços médios dos produtos exportados pela Bahia, 
em junho voltaram a acompanhar a tendência global 
e recuaram intensamente, cerca de 34%, ante o mesmo 
mês do ano anterior. Em relação a abril último, houve 
variação negativa de 15,3%. 

Os preços reais das commodities agrícolas deverão decli-
nar nos próximos dez anos no mercado internacional em 
razão do menor crescimento da demanda e do aumento 
da eficiência no setor. Essa é uma das principais con-
clusões do relatório “Perspectivas Agrícolas 2020-2029”, 
publicado ontem pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Agência da 
ONU para Agricultura e Alimentação (FAO).

Segundo o mesmo trabalho, a pandemia de covid-19 e a 
consequente contração econômica mundial em 2020, pre-
vista em 6%, poderá reforçar as pressões baixistas sobre 
as commodities agrícolas e deixar os mercados expostos 

a um choque sem precedentes. Para OCDE e FAO, as 
crescentes incertezas provocadas pelo novo coronavírus 
turvaram as perspectivas para a agricultura no médio 
prazo, já que todos os elementos do sistema alimentar 
estão sendo atingidos - da produção primária à demanda 
intermediária, passando por transformação, comércio 
e logística.

Os preços da celulose, por exemplo, seguem em 
trajetória de queda no mercado internacional, par-
ticularmente na China, na esteira da elevação dos 
estoques nos principais portos chineses e da forte 
queda do consumo global de papéis de imprimir e 
escrever. Na avaliação de analistas que acompanham 
a indústria, há sobreoferta no mercado global, agra-
vada pela disponibilidade da fibra que antes estava 
integrada à produção de papel. E, se não houver um 
movimento significativo de paradas para manutenção 
ou comerciais ou o fechamento de capacidades de alto 
custo, já a partir do terceiro trimestre, o desequilíbrio 
seguirá pressionando as cotações.



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

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – JUNHO 2020

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

6

O que praticamente decretou a queda das exportações 
baianas no semestre e que também afetou as vendas 
externas brasileiras em menor escala, foi a queda de 
preços dos produtos exportados, que chegou a 30,2% 
no estado, e no Brasil a 10,2%, efeito da redução da 
demanda internacional e do consequente efeito nos 
preços. Como a pauta baiana é ainda mais concentrada 
que a nacional (seis segmentos responderam por 75% 
das exportações baianas no período), a desvalorização 
dos produtos aqui teve maior peso e foi determinante 
para a queda nas vendas totais, mesmo com o avanço 
dos embarques físicos em expressivos 30,8% no período.

Câmbio e produtos agrícolas reduziram os preços 
das commodities apurados em reais. O IC-Br do Banco 
Central de junho registrou queda de 4,86% em compa-
ração a maio. Na abertura do resultado, as cotações em 
reais das commodities agrícolas e metálicas registraram 
queda, no período, de 7,7% e 1,4%, respectivamente. Para 
esse movimento, contribuíram as reduções dos preços 
de produtos como milho, trigo, café e alumínio, além do 
câmbio mais apreciado na média do mês. Já as cotações 
energéticas apresentaram alta de 4,9%, impulsionadas 
pela recuperação das cotações do petróleo tipo Brent. 

A queda das exportações baianas em 8,8%, próximo ao 
percentual do país que foi de -7,1%, frente ao mesmo perí-
odo de 2019, refletiu também a redução de atividade nos 
principais mercados, principalmente Estados Unidos, 
Europa e América Latina, cruciais para o Brasil e para a 
Bahia. Esses mercados compraram muito menos, com as 
vendas da indústria recuando 15,1% no Brasil, enquanto 
na Bahia o recuo na chegou a 19% no período.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Soja e Derivados 569.161 605.894 6,45 17,07 -4,84
Petróleo e Derivados 455.906 583.835 28,06 16,45 -36,70
Papel e Celulose 665.931 559.120 -16,04 15,75 -28,04
Químicos e 
Petroquímicos 651.190 404.709 -37,85 11,40 -23,40

Metalúrgicos 430.318 266.975 -37,96 7,52 -39,79
Metais Preciosos 220.271 234.722 6,56 6,61 27,58
Algodão e Seus 
Subprodutos 142.326 190.354 33,74 5,36 -8,66

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

28.288 123.456 336,42 3,48 -21,69

Minerais 85.249 123.379 44,73 3,48 -21,04
Cacau e Derivados 108.787 96.893 -10,93 2,73 2,66
Café e Especiarias 61.959 63.760 2,91 1,80 9,79
Frutas e Suas 
Preparações 62.503 54.397 -12,97 1,53 -4,08

Borracha e Suas 
Obras 86.602 51.551 -40,47 1,45 -3,76

Automotivo 167.038 51.170 -69,37 1,44 -13,54
Sisal e Derivados 46.698 43.006 -7,91 1,21 -2,54
Couros e Peles 39.262 31.083 -20,83 0,88 -28,82
Fumo e Derivados 16.446 16.937 2,99 0,48 40,07
Calçados e Suas 
Partes 20.388 12.839 -37,03 0,36 -17,17

Carne e Miudezas 
de Aves 6.769 9.875 45,89 0,28 16,61

Demais Segmentos 25.169 24.972 -0,78 0,70 -49,02
Total 3.890.261 3.548.927 -8,77 100,00 -30,23
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2020.
Elaboração: SEI.
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O que tem segurado um recuo ainda maior nas ven-
das são os setores de soja e algodão, derivados de 
petróleo, metais preciosos, minerais e equipamentos 
para a indústria eólica. A soja que lidera a pauta no 
semestre teve alta de 6,5%, de US$ 569 milhões no 
primeiro semestre de 2019 para US$ 606 milhões em 
igual período deste ano. O algodão teve incremento 
de 33,7%, os derivados de petróleo (28,1%); os metais 
preciosos (6,6%) e os equipamentos para a indústria 
eólica (336,4%). Com o desempenho, somente a soja, 
respondeu por 17% das exportações estaduais. No 
total, esses seis setores que apresentaram expansão, 
responderam por mais da metade do valor exportado 
no primeiro semestre (52,5%).

O desempenho dos produtos do agronegócio como soja, 
algodão, carne de aves, fumo e especiarias é puxado 
pela demanda da Ásia e chegaram a US$ 1,7 bilhão. 
No primeiro semestre de 2020 contra US$ 1,63 bilhão 
– alta de 4%, ante igual período de 2019, mesmo com a 
queda generalizada das cotações de diversos produtos. 
A alta foi puxada pelo aumento de 22,7% no volume 
embarcado, principalmente de soja, celulose, algodão, 
especiarias, couros e peles, fumo e carne de aves. 

A China, que ocupa desde 2012 o posto de prin-
cipal comprador dos produtos baianos, deverá 
crescer em importância ainda mais agora. A parti-
cipação chinesa nas exportações deverá aumentar 
de 28% em 2019 para até 32% neste ano. Ficam 
assim, ainda mais temerárias, nesse cenário, as 
recorrentes hostilidades ao parceiro vindo da 
diplomacia do governo federal, bem como do 
avanço da Covid 19 em empresas que exportam 
para o país.

Após recorde em 2008, os embarques da Bahia (US$ 
907,6 milhões) aos EUA caíram 5,2% no primeiro 
semestre, na comparação com a primeira metade 
do ano passado, para US$ 395 milhões (43,5% do 
valor de 2008). Esse é o pior resultado para um 
primeiro semestre desde 2015. No total, as expor-
tações baianas para os EUA no primeiro semestre 
representaram 11,1% do valor total comercializado 
externamente pelo estado, enquanto para a China, 
a participação alcançou 28%.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jun. 2019/2020                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.574.155 1.785.722 -30,63 75,27
Bens de capital 312.591 337.316 7,91 14,22
Combustíveis e 
lubrificantes 437.727 159.385 -63,59 6,72

Bens de consumo 
não duráveis 66.079 50.560 -23,49 2,13

Bens de consumo 
duráveis 53.953 36.454 -32,43 1,54

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 3.073 - 0,13

Total 3.444.506 2.372.509 -31,12 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

A queda das importações baianas se manteve em junho, 
com recuo de 10,7%, em relação a igual mês do ano pas-
sado. Com o desempenho a queda acumulada, ampliou-
-se para 31,1% até junho. Reflexo de uma crise sem 
precedentes, a queda forte da importação no semestre 
deve se manter nos próximos meses, mesmo que não se 
repita em igual magnitude. Com a sinalização de que o 
impacto da crise será maior no mercado doméstico do 
que no internacional, com pressão maior sobre impor-
tações do que exportações, as projeções apontam para 
a ampliação do superávit comercial do estado que no 
primeiro semestre atingiu US$ 1,18 bilhão, aproxima-
damente 164% superior ao primeiro semestre de 2019.

A queda de 31,1% nas importações no semestre foi a 
mais expressiva desde 2016, com destaque para segmen-
tos importantes como combustíveis (-63,6%), bens inter-
mediários (-30,6%) e bens de consumo (-27,5%). Houve 
crescimento nos bens de capital em 8%, com destaque 
para máquinas e aparelhos mecânicos e guindastes de 
pórtico, utilizados na ampliação do porto de Salvador. 

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 semestre se deu tanto pelo recuo de 231% no desem-
barque de produtos, principalmente da indústria de 
transformação, que representou 75% das compras exter-
nas baianas, como pela desvalorização dos preços dos 
produtos importados que chegou a 10,4% no período.

Importações
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