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As exportações baianas atingiram US$ 548,4 milhões 
em maio, queda de 32%, em relação ao mesmo mês do 
ano passado.  No acumulado do ano, de janeiro a maio, 
as exportações do estado acumularam US$ 2,44 bilhões, 
com queda de 3,7% sobre o mesmo período de 2019. 
O volume embarcado de produtos (quantum) também 
registrou queda em maio de 19,6%, totalizando 952,1 
mil toneladas. Entretanto, no ano, o volume exportado 
que chegou a 5,254 milhões de toneladas, é 26% maior 
que em igual período do ano anterior, demonstrando 
o forte recuo dos preços internacionais dos produtos 
exportados pela Bahia - em média de 23,5% quando 
comparados ao mesmo período de 2019, como único 
responsável pela queda nas receitas de exportação da 
Bahia. 

Já as importações somaram US$ 343,2 milhões no 
mês passado e tiveram recuo ainda maior, de 40,7% 
sobre maio do ano anterior. No acumulado de 2020, as 
importações somaram US$ 2,01 bilhões, com redução 
de 34%, em relação ao mesmo período de 2019. Nos 
cinco meses de 2020, o saldo acumulado pelo estado 
foi de US$ 1,06 bilhão, 590% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado. 

Em maio, houve crescimento de 82,5% nas vendas de 
minerais, puxado pelo minério de níquel, que voltou 
a ser exportado pelo Porto de Ilhéus; de 13,8% nas 
de metais preciosos, sobretudo ouro, que teve uma 
valorização de 50%, comparada a maio de 2019; e do 
aumento de 1.235% nas vendas de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos, alavancado pelos embarques de 
partes/peças e componentes para a indústria de equi-
pamentos eólicos instalada no estado, que além de 
atender a demanda local/nacional passa, a partir deste 
ano, a exportar.  Por outro lado, houve queda de 96% 
nas receitas de derivados de petróleo; de 99% no setor 
automotivo; de 43,3% no petroquímico, e de 18,1% nos 
produtos do agronegócio, afetados pela queda de preços 
devido ao agravamento da crise global e do acirramento 
da desglobalização das cadeias de produção e aumento 
do protecionismo. 

A indústria de transformação, incluindo a do agrone-
gócio, ainda não conseguiu se beneficiar da desvalo-
rização cambial - o câmbio simplesmente não resolve 
quando a demanda é reduzida, e as exportações do 
setor encolheram 7,5% de janeiro a maio, num contexto 
em que a recessão global provavelmente ampliará a 
capacidade ociosa nas economias industrializadas, 

com o risco ainda de uma sobreoferta de importados 
no mercado local.

É bom destacar que a recessão global, causada pela 
pandemia de covid-19 deu tração e velocidade a uma 
mudança no perfil das exportações baianas, acelerando 
o espaço da China e de outros países asiáticos como 
destino das nossas exportações. De 43% no período 
jan/maio do ano passado, a Ásia passou a absorver 
emblemáticos 52,5% dos produtos vendidos em igual 
período de 2020. Houve crescimento de 15,6% das 
receitas para a região e de 51,4% nos embarques no 
período. Além da China, que sozinha respondeu por 
1/4 das vendas externas baianas, Cingapura, Coréia do 
Sul, Turquia e Paquistão se destacam com compras, 
sobretudo, de derivados de petróleo e produtos do 
agronegócio (como soja, celulose e algodão). 

As importações continuam em queda livre, afetadas 
pela depreciação cambial e pelo efeito da semiparalisa-
ção da atividade por conta das medidas de isolamento 
social. A retomada na demanda interna, já duvidosa 
antes mesmo do agravamento da epidemia, como 
também pelo impacto da perda de renda sobre o con-
sumo da atividade doméstica, é tida como improvável 
em 2020. 

O volume do comércio mundial de mercadorias deve 
continuar a cair vertiginosamente no primeiro semes-
tre, com a pandemia causando forte disrupção na eco-
nomia global. É o que aponta o barômetro de comércio 
de mercadorias da Organização Mundial de Comércio 
(OMC). O índice caiu para 87,6 pontos, o menor valor 
já registrado desde que o barômetro foi lançado, em 
julho de 2016. Segundo a OMC, o barômetro agora 
capturou a situação 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, 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 3.193.356 3.074.056 -3,74
Importações 3.039.162 2.010.288 -33,85
Saldo 154.195 1.063.768 589,89

Corrente de comércio 6.232.518 5.084.344 -18,42
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/06/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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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 ado-
tadas pelos governos. A OMC, entretanto, já descarta 
em seu último comunicado, que o comércio mundial 
vá ter a queda projetada no cenário pessimista, de 
(-32%), devendo evitar o pior cenário, conforme novas 
projeções divulgadas que não apontou números.

O comércio internacional de bens e serviços é uma 
das áreas mais afetadas pela pandemia da Covid-19, 
que põe em xeque as bases da economia globalizada, 
estruturada nas últimas décadas. O acesso a medica-
mentos e a produtos médicos é um tema central nesse 
contexto e as medidas adotadas por países ao redor 
do mundo para restringir a exportação e importação 
desses produtos têm sido recorrentes, com impactos 
nos fluxos de comércio a nível global. As restrições 
às exportações adotadas aumentaram os preços de 
máscaras cirúrgicas, por exemplo, em 20,5%. 

Como previsto, a pandemia está motivando onda mun-
dial de subsídios agrícolas. Um bom número de países 
está retomando a formação de estoques públicos, ale-
gando preocupação com segurança alimentar. Outros 
estão criando bancos de alimentos para socorrer setores 
vulneráveis da população. No caso dos estoques de 
alimentos, a questão principal é se esses estão sendo 
formados a preços de mercado, o que é permitido, 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Maio 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/06/2020.
Elaboração: SEI.

ou se a estratégia está sendo movida por subsídios 
nos preços, o que viola regras internacionais. Outro 
ponto é o efeito que terá o escoamento futuro de enor-
mes estoques de alimentos quando a crise passar e o 
comércio internacional voltar à normalidade. Em meio 
ao risco de apodrecimento de produtos, alguns países 
certamente vão querer exportar a qualquer preço, o que 
poderá deprimir cotações internacionais. 

Um dos programas para compensar os efeitos da Covid-
19 que mais chamam a atenção é o dos EUA, que terá 
de responder a questões de outros grandes exportado-
res - Brasil, Austrália, Canadá, União Europeia e Nova 
Zelândia. Washington já forneceu subsídios adicionais 
de US$ 28 bilhões para os agricultores do país em 2018 e 
2019 em razão de perdas atribuídas à guerra comercial 
com a China. E, por causa da Covid-19, destinou mais 
US$ 16 bilhões para socorrer um setor que é conside-
rado muito importante para uma reeleição de Donald 
Trump. Há registros de subsídios de variadas formas na 
UE, Áustria, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia 
e Índia, dentre os mais importantes, que ocorrem por 
meio de programas que levantam suspeitas de viola-
ção ao acordo agrícola da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).

Tais medidas (subsídios) têm alterado o fluxo de 
comércio global, com impactos sobre os preços de 
produtos e os níveis de emprego.

Os preços médios dos produtos exportados pela Bahia, 
em maio acompanharam a tendência global e recuaram 
15,3%, ante o mesmo mês do ano anterior. Em relação a 
abril último, houve variação negativa de 2%. Dentre os 
principais setores, as maiores quedas foram registradas nos 

setores de papel e celulose (34%); produtos petroquímicos 
(45,1%), metalúrgicos (37,3%) e máquinas e aparelhos (25,4%). 
Já as maiores valorizações ficaram com o setor de metais 
preciosos (50,6%), minerais (39,3%), cacau e derivados (2,7%), 
café e especiarias (8,2%) e de fumo e derivados (37,4%).
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Mesmo com os preços da maioria dos produtos de 
exportação em queda, as exportadoras de commodities 
continuam beneficiadas diretamente pela valorização 
do dólar. As empresas, além de atuarem em um setor 
que passa ao largo da crise, possuem a maior parte de 
suas dívidas em moeda estrangeira, o que é positivo 
no atual cenário de depreciação do real.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Petróleo e Derivados 361.944 628.052 73,52 20,43 -11,95
Papel e Celulose 550.907 472.969 -14,15 15,39 -25,98
Soja e Derivados 454.032 430.955 -5,08 14,02 -6,75
Químicos e 
Petroquímicos 556.800 346.233 -37,82 11,26 -21,92

Metalúrgicos 345.164 213.424 -38,17 6,94 -41,26
Metais Preciosos 184.522 192.410 4,27 6,26 20,23
Algodão e Seus 
Subprodutos 122.777 178.240 45,17 5,80 -8,69

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

12.432 122.046 881,67 3,97 -42,15

Minerais 80.431 87.462 8,74 2,85 -25,97
Cacau e Derivados 84.240 83.081 -1,38 2,70 6,78
Café e Especiarias 53.960 57.232 6,06 1,86 7,48
Borracha e Suas 
Obras 70.955 49.521 -30,21 1,61 -3,05

Automotivo 133.186 47.325 -64,47 1,54 -2,32
Frutas e Suas 
Preparações 52.572 43.154 -17,91 1,40 -9,31

Sisal e Derivados 40.232 37.640 -6,44 1,22 -0,76
Couros e Peles 32.778 26.850 -18,08 0,87 -30,18
Fumo e Derivados 14.410 16.673 15,70 0,54 55,89
Calçados e Suas 
Partes 17.287 11.076 -35,93 0,36 -18,01

Carne e Miudezas 
de Aves 5.304 8.154 53,73 0,27 24,08

Demais Segmentos 19.426 21.560 10,99 0,70 -50,37
Total 3.193.356 3.074.056 -3,74 100,00 -23,52
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/06/2020.
Elaboração: SEI.

Em relação à celulose, produtores dos diferentes tipos, 
estão se preparando para meses difíceis à frente, por 
causa da sazonalidade negativa e do impacto da pande-
mia de Covid-19 na economia global, particularmente 
na demanda de papéis de imprimir e escrever. Além 
disso, há receio quanto ao arrefecimento da produção 
de papéis para fins sanitários (tissue) mundo afora, 
após o início de ano de consumo acelerado pela crise 
sanitária. O desequilíbrio entre oferta e demanda nos 
próximos meses deve levar a uma nova onda de paradas 
e fechamentos em fábricas de celulose de fibra longa, 
e é possível que produtores de fibra curta também 
recorram à estratégia, seja para evitar mais erosão dos 
preços, seja porque as cotações estão abaixo do custo 
de produção há vários meses. 

O setor químico/petroquímico sentiu fortemente o 
efeito negativo da Covid-19, na demanda doméstica 
em abril/maio. O excedente de produção no mercado 
internacional - uma vez que houve desaquecimento 
generalizado do consumo por causa da pandemia - 
associada à queda dos preços internacionais, na esteira 
da desvalorização do petróleo e da maior demanda 
por produtos relacionados ao combate da Covid-19, 
contribuíram para o aumento das compras externas 
brasileiras em volume apesar da desvalorização do real.  
Em 12 meses, a fatia dos químicos importados no con-
sumo aparente brasileiro chegou a 45%, a mais alta da 
história. Esse movimento de aumento das importações, 
não aconteceu localmente. No acumulado de janeiro a 
maio, enquanto as importações brasileiras cresceram 
12,7%, em volume a Bahia registrou queda de 2,2%. 

A recessão global causada pela pandemia de Covid-
19 dá tração e velocidade a uma mudança no perfil 
do comércio exterior baiano, acelerando o espaço da 
China e de outros países asiáticos como destino das 
exportações estaduais. De 43,8% no período Jan/maio 
do ano passado, a Ásia passou a absorver 52,5% dos 
produtos vendidos ao exterior no mesmo período de 
2020. Houve crescimento de 15,6% das receitas para a 
região e de 51,4% nos embarques no período. Além da 
China, que sozinha respondeu por 24,5% das vendas 
externas baianas, Cingapura, Coréia do Sul, Paquistão 
e Turquia são exemplos de outros países que ganham 
relevo na agenda comercial da região, sobretudo com 
derivados de petróleo e produtos do agronegócio (como 
soja, celulose e algodão). 

Como já citado, o valor das exportações baianas caiu 
em maio em função principalmente do forte recuo 
dos preços internacionais. Por outro lado, o volume 
exportado até maio cresceu 25,9%, com bons volumes 
de embarques de itens como derivados de petróleo, 
celulose, metalúrgicos, algodão e soja.
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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 das importações 
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, caso não se configure a segunda onda e, no 
quarto, é esperado que os volumes voltem ao normal 
de 2019, ainda baixos.

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

As importações somaram US$ 343,2 milhões em maio e 
tiveram recuo ainda maior, de 40,7% sobre o mesmo mês 
do ano anterior. No acumulado de 2020, as importações 
somaram US$ 2,01 bilhões, com redução de 34%, em 
relação ao mesmo período de 2019. As compras externas 
do estado continuam em queda livre, afetadas pela 
depreciação cambial e pelo efeito da semiparalisação da 
atividade por conta das medidas de isolamento social. 
A retomada na demanda interna, já duvidosa antes 
mesmo do agravamento da epidemia, como também 
pelo impacto da perda de renda sobre o consumo da 
atividade doméstica, é tida como improvável em 2020.

A União Europeia UE permaneceu no ano como prin-
cipal fornecedor de produtos ao estado, com 20,5% 
de participação, seguido dos EUA com 16,3% e da 
Argentina com 11,8%.

A China, terceiro país individualmente, maior for-
necedor de produtos ao estado, vem preocupando 
fabricantes nacionais de vários setores da indústria de 
transformação, que demonstraram preocupação com a 
ampliação da entrada de produtos do país no mercado 
nacional. O temor ocorre a despeito da valorização 
do dólar frente ao real, segundo representantes da 
Abiplast, Abiquim e Abimaq.  A “invasão” de material 
chinês abrange ainda o setor têxtil, o de calçados, de 
autopeças, alumínio, dentre outros. Os segmentos 
mais vulneráveis a um potencial aumento de produtos 
importados são aqueles que utilizam matérias-primas 
dolarizadas e cujos competidores internacionais já 
começaram a deixar a pandemia de Covid-19 para 
trás. As associações já levaram os pleitos ao governo 
e pedem dentre outras coisas, a fixação de “cotas de 
importação” e o aumento do Reintegra. 

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

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.258.925 1.518.640 -32,77 75,54
Bens de capital 274.376 280.336 2,17 13,95
Combustíveis e 
lubrificantes 399.649 133.129 -66,69 6,62

Bens de consumo 
não duráveis 56.250 46.406 -17,50 2,31

Bens de consumo 
duráveis 49.961 28.704 -42,55 1,43

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 3.073 - 0,15

Total 3.039.162 2.010.288 -33,85 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/06/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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