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As exportações baianas tiveram uma de queda de 
25,8% em setembro, comparado a igual mês de 2019, 
alcançando US$ 614,4 milhões. O resultado negativo é 
debitado à redução nos embarques de produtos agríco-
las, como soja e algodão, devido à entressafra e anteci-
pação de embarques à China. Também contribuíram 
para o desempenho ruim no mês, a queda na demanda 
e nos preços da celulose, dos derivados de petróleo, 
e dos produtos petroquímicos,  que  tiveram recuos 
acentuados de preços e de embarques por conta ainda 
dos receios do mercado de um não arrefecimento da 
pandemia e da consequente falta de recuperação da 
demanda global. As informações foram analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de 
Planejamento (Seplan).

Também no mês passado, e na mesma base de com-
paração, as importações caíram 5,3%, atingindo US$ 
478,1 milhões, o que já indica pequena reação na ponta, 
refletindo o aumento esperado da retomada das ati-
vidades no segundo semestre, mas ainda bastante 
pressionadas pelo real extremamente desvalorizado. 

Na comparação com os nove primeiros meses do ano 
passado, o valor das exportações baianas teve retra-
ção de 8,5%, alcançando US$ 5,51 bilhões. O volume 
embarcado (quantum), por sua vez, exibe crescimento 
de 27%, o que tem relação direta com a safra recorde 
de grãos colhida no estado, já que os preços médios 
dos produtos vendidos ao exterior desvalorizaram-se 
28% no período. Também houve queda nas importa-
ções no ano, de 35% a US$ 3,41 bilhões, reflexo direto 
da pandemia, que afetou mais fortemente as importa-
ções através do choque na atividade interna e da forte 
depreciação cambial.

A corrente de comércio, que soma os valores vendidos e 
comprados,  indicando dinamismo econômico, recuou 
20,8% no ano até setembro. O saldo por sua vez é 168,1% 
maior que em igual período de 2019, em função do 
recuo maior das importações que o das exportações.

Na análise trimestral, as exportações tiveram queda 
de 13,9% ante o terceiro trimestre de 2019, mas inferior 
ao tombo do segundo trimestre, apogeu da pandemia, 
que chegou a (-15,1%), sempre na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Os melhores núme-
ros do terceiro trimestre, apesar do recuo, devem-se 
ao excepcional volume embarcado do complexo soja 

e da celulose, que tiveram em julho seu maior mês 
de escoamento. 

Para as importações, o terceiro trimestre apresenta 
o pior resultado do ano até agora (-42,4%), na mesma 
base de comparação, ante quedas de 32,3% no segundo 
trimestre e de 30,1% no primeiro trimestre. A contração 
das compras externas, portanto, vem sendo registrada 
ao longo de todo o ano, impactada pela frustrada recu-
peração da economia, ainda no primeiro trimestre, 
mas se acentuou a partir da pandemia, em função 
do câmbio desfavorável e da contração da demanda 
doméstica, sob os efeitos do isolamento social e da 
atividade econômica parcialmente paralisada. 

Entre janeiro e setembro, as exportações do agronegó-
cio somaram US$ 2,71 bilhões, uma elevação de 3,7% na 
comparação com período equivalente do ano passado. 
O movimento de expansão não foi observado em outras 
áreas. A indústria de transformação e extrativa, que 
inclui minérios e derivados de petróleo, recuou 14,2% 
no período. 

Com relação aos destinos, a maior parte dos países com-
prou menos produtos baianos neste ano. Houve redução 
para quase todos os destinos, exceto a Ásia e EUA.

De janeiro a setembro, houve retração de 9% das 
exportações para a América do Norte, embora para 
os EUA, tenha sido registrado incremento de 2,9%. 
Houve queda também para a União Europeia (-20,2%), 
para os países da América do Sul (-38%) e para o 
Mercosul (-41,4%).

A economia mundial está se recuperando do colapso 
sofrido no segundo trimestre do ano. Novos dados, no 
entanto, sugerem que ganhos iniciais decorrentes da 
suspensão dos confinamentos impostos pelo corona 
vírus já se esgotaram, o que reforça evidências de que a 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 6.026.148 5.513.020 -8,52
Importações 5.240.477 3.406.897 -34,99
Saldo 785.671 2.106.123 168,07

Corrente de comércio 11.266.625 8.919.918 -20,83
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/10/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.



4
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Set. 2020

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – SETEMBRO 2020

economia global poderá levar meses, senão anos, para 
se restabelecer totalmente.

Os números fortalecem a opinião de muitos economis-
tas de que uma volta da produção aos níveis pré-co-
ronavírus será dolorosamente lenta na maior parte do 
mundo desenvolvido, com a pandemia ainda restrin-
gindo desde viagens a programas de entretenimento 
e trabalho nos escritórios.

Dados econômicos com bom histórico em ante-
cipar o crescimento futuro indicam que um 
sólido crescimento no terceiro trimestre deverá 
ser seguido por uma expansão mais modesta, 
enquanto empresas, trabalhadores e governos 
se adaptam ao que poderá ser um longo período 
de incerteza sobre a evolução da pandemia e a 
disponibilidade de uma vacina.

O Banco Mundial, por exemplo, afirmou que a recu-
peração econômica global diante da crise provocada 
pela pandemia de corona vírus pode levar até cinco 
anos. O Banco prevê que haverá uma recuperação 
rápida quando todas as medidas de restrição, rela-
cionadas aos bloqueios, forem suspensas, mas uma 
recuperação completa levará até cinco anos. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Set. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/10/2020.
Elaboração: SEI.

A recessão causada pela pandemia durará mais em 
alguns países do que em outros e agravará as desi-
gualdades, pois os mais pobres serão mais duramente 
atingidos pela crise do que nos países ricos. Pela pri-
meira vez em vinte anos, as taxas de pobreza global 
aumentarão após a crise.

Haverá, portanto, diferenças consideráveis entre as eco-
nomias. De um lado, somente a China terá crescimento 
neste ano, com todas as outras principais economias 
em retração. Porém, foram revistas para melhor as pro-
jeções tanto para a China, como para Estados Unidos, 
Europa e Brasil. Em contraste, a atividade será mais 
fraca do que prevista anteriormente para Índia, México 
e África do Sul, refletindo prolongada disseminação do 
vírus, altos níveis de pobreza e informalidade. 

Países que tinham condições ruins antes mesmo da 
pandemia deverão demorar mais tempo para se recu-
perar, Aqueles com crescimento baixo, problemas fis-
cais graves e questões políticas complicadas, portanto, 
seriam os últimos a se recuperar, preveem os analistas. 

As perspectivas, portanto, permanecem extraordina-
riamente incertas, dependentes do vírus, das políticas, 
do comportamento da população e da confiança.

Já de um modo geral, os preços médios das exportações 
estaduais tiveram alguma melhora em setembro, após 
quedas sucessivas ao longo dos últimos meses. Assim 
é que, os preços médios dos produtos exportados pela 

Bahia, em setembro acusaram recuperação de  28,2%, ante 
o mês anterior e de 10,2%, em relação ao mesmo mês do 
ano anterior. Entretanto, na média, os preços ainda estão 
10,8% inferiores ao período pré-pandemia, em março. 
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No acumulado do ano, a redução média dos preços 
dos produtos exportados pela Bahia ainda atinge 28%. 
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, exportadas pelo estado, deixando os mer-
cados neste setor expostos e muito vulneráveis. As 
melhoras pontuais em setembro vieram dos metais 
preciosos, dos minerais, da carne de frango e de alguma 
recuperação na soja.

No acumulado entre janeiro e setembro, as exporta-
ções do agronegócio somaram US$ 2,71 bilhões, uma 
elevação de 3,7%, na comparação com período equiva-
lente do ano passado. O movimento de expansão não 
foi observado em outras áreas. A indústria de trans-
formação e extrativa, que inclui minérios e derivados 
de petróleo, recuou 14,2%. 

Mais uma vez o agro é a exceção aos infortúnios da 
pandemia. Em ambiente de recessão econômica, o PIB 
da agropecuária baiana aumentou 7,5% no primeiro 
semestre e as exportações em volume cresceram cerca 
de 9,6% até setembro. Com a primeira e a segunda 
safras colhidas, a produção de grãos em 2020 prevista 
no último Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), relativo a setembro, é em 
torno de 9,9 milhões de toneladas, para este ano – com 
destaque, para soja, milho e algodão, o que representa 
uma expansão de 20,3%, na comparação com 2019, o 
melhor resultado da série histórica da pesquisa.

Com relação aos destinos, a maior parte dos países 
comprou menos produtos baianos neste ano. Houve 
redução para quase todos os destinos, exceto a Ásia 
e EUA. Esse último mercado, apresenta pela primeira 
vez no ano, incremento quando comparado ao mesmo 
período do ano passado. Isto se deve às vendas de 
grupos eletrogêneos de energia eólica, que passou a 
integrar a pauta de exportações baianas, a partir dos 
investimentos implantados no setor no estado. Para o 
resto do mundo, houve queda para a União Europeia 
(-20,2%), para os países da América do Sul (-38%) e para 
o Mercosul (-41,4%).

Dentre os produtos manufaturados, o  setor de máqui-
nas e equipamentos para energia eólica, continua como 
destaque positivo no ano com  crescimento de 220% 
comparados a igual período do ano anterior. Ainda 
merece destaque, em função do bom primeiro trimestre, 
as vendas de derivados de petróleo, com incremento de 
34,5%, apesar da queda dos preços em média de 36% 
no período, e a indústria extrativa com crescimento de 
67,8%, graças às vendas de minério de níquel e de cobre.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Soja e Derivados 1.097.417 1.187.141 8,18 21,53 -2,34
Petróleo e Derivados 633.762 852.227 34,47 15,46 -36,07
Papel e Celulose 915.677 725.112 -20,81 13,15 -26,70
Químicos e 
Petroquímicos 925.715 584.131 -36,90 10,60 -27,71

Metalúrgicos 688.399 375.962 -45,39 6,82 -38,84
Metais Preciosos 321.387 359.117 11,74 6,51 23,31
Algodão e Seus 
Subprodutos 281.469 284.077 0,93 5,15 -7,95

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

78.336 250.724 220,06 4,55 -20,98

Minerais 108.305 181.689 67,76 3,30 -20,01
Cacau e Derivados 160.041 143.619 -10,26 2,61 0,98
Frutas e Suas 
Preparações 100.238 104.659 4,41 1,90 -0,63

Automotivo 296.570 103.637 -65,05 1,88 -11,66
Café e Especiarias 84.265 89.921 6,71 1,63 5,52
Borracha e Suas 
Obras 117.231 72.194 -38,42 1,31 -5,10

Sisal e Derivados 63.366 57.689 -8,96 1,05 -6,60
Couros e Peles 50.529 42.199 -16,49 0,77 -29,85
Fumo e Derivados 17.746 21.881 23,30 0,40 32,52
Calçados e Suas 
Partes 31.074 18.732 -39,72 0,34 -15,34

Carne e Miudezas 
de Aves 10.824 14.978 38,37 0,27 4,31

Demais Segmentos 43.796 43.330 -1,06 0,79 -15,96
Total 6.026.148 5.513.020 -8,52 100,00 -27,97
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/10/2020.
Elaboração: SEI.
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A queda das importações baianas se abrandou em 
setembro, alcançando US$ 478 milhões e queda de 
5,3% ante o mesmo mês de 2019. Apesar de alguma 
melhora no mês passado, o comportamento negativo 
das compras externas vem sendo registrado ao longo 
de todo o ano, impactado pela frustrada recuperação 
da economia, ainda no primeiro trimestre, mas se 
acentuou a partir da pandemia, em função do câmbio 
desfavorável e da contração da demanda doméstica, 
sob os efeitos do isolamento social e da atividade eco-
nômica parcialmente paralisada. 

A recuperação gradual da economia, como vem ocor-
rendo no terceiro trimestre, aliada à sazonalidade, pode 
trazer reação das importações, mas o real desvalorizado 
deve limitar esse movimento. A volatilidade cambial, 
nos últimos 15 dias elevou o dólar da casa dos R$ 5,30 
para um nível acima dos R$ 5,60, dificulta ainda mais 
as operações de desembarques. Mesmo com alguma 
reação no último trimestre do ano, as relações comer-
ciais do estado devem manter a dinâmica resultante 
da pandemia, com desembarques em queda bem mais 
acelerada que a das exportações. 

A redução das importações no ano até setembro conti-
nua generalizada, puxada principalmente pelo recuo 
de 70,2% nas compras de combustíveis e 33,2% em 
bens intermediários, principalmente matéria prima 
para a indústria. Essas duas categorias representam 
historicamente algo como 85% do total das importações 
estaduais. A queda das compras externas no ano está 
sendo a mais expressiva desde 2009, ano, até então, de 
maior inflexão recente do comércio exterior baiano.

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 nos próximos meses, principalmente 
com o fim ou redução dos programas emergenciais e 
com o endividamento maior no setor público e privado. 
A recuperação dos desembarques deve vir somente em 
2021, dependendo do nível de recuperação da atividade 
econômica.

Importações

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

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.843.718 2.569.578 -33,15 75,42
Bens de capital 555.151 487.770 -12,14 14,32
Combustíveis e 
lubrificantes 661.200 196.899 -70,22 5,78

Bens de consumo 
não duráveis 83.062 77.286 -6,95 2,27

Bens de consumo 
duráveis 97.323 72.288 -25,72 2,12

Bens não especifica-
dos anteriormente 24 3.076 12.827,82 0,09

Total 5.240.477 3.406.897 -34,99 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/10/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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