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Resultado de menores embarques do agronegócio, 
principalmente de soja e celulose, carros chefe do 
setor, as exportações baianas tiveram queda de 31,5% 
em agosto, comparado a igual mês de 2019, a US$ 453 
milhões. Na mesma base de comparação, e devido aos 
impactos na atividade produtiva causados pela crise 
do corona vírus, as importações caíram 51,6%, atingindo 
US$ 267,4 milhões. 

O recuo nas vendas externas do agro já era esperado, 
com destaque para a redução de 15,6% nos embarques de 
soja, principal produto da pauta de exportação do estado, 
após expansão da produção e de seus embarques, entre 
março e julho, época da colheita e escoamento da safra. 
O comportamento da commodity segue influenciando 
a exportação, cujo perfil teve processo de primarização 
acelerado com a pandemia. Já o setor de papel e celu-
lose, teve queda de 21,6% nos embarques em agosto, 
afetado pelos estoques mundiais elevados, aliado ao 
estrago que os baixos preços provocaram nas margens 
dos produtores, a despeito da desvalorização cambial.

Só em agosto, os preços médios dos produtos baianos 
vendidos ao exterior tiveram desvalorização de 24,2%, 
enquanto que no acumulado do ano, a queda chegou a 
atingir 31,6% em média. O volume embarcado (quan-
tum) teve em agosto recuo de 9,7%, enquanto que no 
ano, o crescimento ainda é robusto: 36,6%. 

Para os outros segmentos da pauta de exportações, 
houve crescimento na receita em agosto, sobre igual mês 
de 2019, apenas em frutas e suas preparações (23,6%), 
café e especiarias (53,8%) e minerais (56%), dentre os 
mais significativos.  Ao passo, que o desempenho 
negativo, é encabeçado por ordem de importância 
para soja e seus derivados com queda de 7,4%; papel e 
celulose (-43,4%); produtos químicos (-36,3%); metais 
preciosos (-23,1%); produtos metalúrgicos (-66,8%) e 
algodão e seus subprodutos (-32,5%). No total, dos 19 
segmentos acompanhados pela SEI, apenas cinco tive-
ram desempenho positivo no mês, quando comparados 
ao mesmo período de 2019. No acumulado do ano, esse 
grupo sobe para nove segmentos.

As importações baianas voltaram a despencar em 
agosto com retração de 51,6%, depois da contração 
recorde em julho que chegou a 66%. As compras 
externas atingiram em agosto US$ 267,4 milhões e 

já acumulam queda de 42,7%, quando comparados a 
igual período do ano anterior.

Todos os setores apresentaram retração sobre o 
mesmo mês do ano passado, com o maior impacto 
nas compras de combustíveis que variaram negati-
vamente em (-99,3%); produtos intermediários (-50%), 
seguido pelos bens de capital (-16,1%) e bens de 
consumo (-4,6%).

A queda das importações vem ao longo de todo o 
ano, embaladas pelas frustrações na recuperação da 
economia, mas se acentuou, a partir da pandemia, em 
função da contração da demanda doméstica, sob os 
efeitos do isolamento social e da atividade econômica 
parcialmente paralisada.

A redução no ano até agosto foi generalizada, puxada 
principalmente pelo recuo de 84,1% nas compras de 
combustíveis e 40,8% em bens intermediários, princi-
palmente 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 expres-
siva desde 2009, ano, até então, de maior inflexão do 
comércio exterior baiano.

Além da queda acentuada na demanda interna, a forte 
desvalorização do real também atuou para conter os 
desembarques no período. A perspectiva do momento 
é que as importações devam prosseguir pressiona-
das por câmbio e demanda fraca, principalmente 
com o fim ou redução dos programas emergenciais 
e endividamento maior no setor público e privado. 
A recuperação dos desembarques deve vir somente 
em 2021, dependendo do nível de recuperação da 
atividade econômica.

As compras externas, em queda vertiginosa, che-
gando a quase sete vezes mais que a variação nega-
tiva das exportações, resultou em um crescimento 
de 362,4% no superávit comercial do estado no 
ano, que alcançou US$ 2,14 bilhões. As exporta-
ções foram a US$ 4,85 bilhões e as importações a 
US$ 2,71 bilhões. Já a queda na corrente comércio, 
indicador que mede dinamismo econômico, foi de 
23,8%, comparado a jan/agosto do ano passado, 
alcançando US$ 7,56 bilhões.
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Como esperado, o comércio global desmoronou no 
primeiro semestre, no rastro da pandemia da covid-19, 
mas uma exceção tem sido a resiliência das transações 
de produtos agrícolas, com destaque para as exportações 
do Brasil. É o que apontou levantamento da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). As respostas iniciais à 
pandemia levaram diversos países a facilitar ou restrin-
gir o comércio de produtos agropecuários, impor novos 
controles sanitários e elevar os estoques de alguns itens 
em razão de preocupações com a segurança alimentar. 
Nesse cenário, o comércio agrícola resistiu mais, uma 
vez que a demanda continuou firme e porque o fluxo 
de transporte em navios não sofreu grande disrupção. 
Assim, as exportações agrícolas e de alimentos em geral 
cresceram 3,3% em março, 0,6% em abril e, em maio, 
houve apenas uma leve retração, de 1,3%.

Os preços de alimentos continuaram com tendência de 
baixa. A crise da covid-19 elevou a pressão baixista sobre 
as cotações e sobre a renda dos produtores que não tive-
ram o câmbio como compensação, como os brasileiros. 
Em junho, houve o registro da primeira alta nos preços 
globais dos alimentos, mas a expectativa é que os níveis 
continuem baixos em meio à fraca atividade econômica. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Ago. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/09/2020.
Elaboração: SEI.

A China foi a responsável por alguma melhora, 
mas suas compras no âmbito local, desabasteceu o 
mercado interno de soja, e o país apelou à importa-
ção. O grão mais caro puxou o preço dos derivados, 
como óleo de soja, que teve uma valorização de 80% 
em 12 meses, segundo pesquisa do Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplicada). O 
volume, cada vez mais crescente exportado pelo 
país, deixou um rastro de problemas para vários 
setores da economia nacional. O fluxo fácil da soja 
brasileira para o exterior traz custos para as indús-
trias de biodiesel, de ração, de artigos de limpeza, 
indústria farmacêutica e, principalmente, para os 
consumidores. O voraz apetite chinês, somado ao 
câmbio favorável às exportações, tem levado toda a 
soja disponível que encontra no país. Com isso, os 
preços chegaram aos, até então inimagináveis, R$ 
132 por saca nos portos brasileiros.

Já de um modo geral, os preços médios das exporta-
ções estaduais tiveram nova piora em agosto, após 
quedas sucessivas ao longo segundo trimestre de 
2020, mas alguma recuperação em julho.  Assim 
é que, os preços médios dos produtos exportados 
pela Bahia, em agosto voltaram a acompanhar 
a tendência global e recuaram 8,6%, ante o mês 
anterior e de 24,4% em relação ao mesmo mês do 
ano anterior. No acumulado do ano, a redução 
média dos preços dos produtos exportados pela 
Bahia atinge 31,6%. 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 mercados neste setor 
expostos e muito vulneráveis.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 5.198.205 4.854.222 -6,62
Importações 4.735.480 2.714.752 -42,67
Saldo 462.725 2.139.469 362,36

Corrente de comércio 9.933.685 7.568.974 -23,80
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/09/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Estima-se que até 26% das exportações mundiais de bens, 
cerca de US$ 4,6 trilhões, poderiam mudar-se a novos países 
nos próximos cinco anos. E essa é uma estimativa conser-
vadora, baseada no que é viável economicamente neste 
momento. Tudo isso respalda a ideia de que o comércio 
exterior na área de tecnologia e os padrões de investimento 
provavelmente mudarão no futuro. Até agora, essa história 
era em grande medida mais retórica do que real. Apesar 
das manchetes sobre as guerras de comércio exterior, 
apenas cerca de 7% das rotas de comércio internacional 
foram alteradas entre 2014 e 2017, segundo análise feita pela 
MGI em cima de números da Base de Dados Estatísticos de 
Comércio Internacional (Comtrade, no acrônimo em inglês) 
da Organização das Nações Unidas (ONU). As mudanças, 
no entanto, deverão se acelerar drasticamente, em razão de 
múltiplos riscos - desde pandemias, mudanças climáticas 
e rachas políticos ao crescente número de cibertaques e de 
crises financeiras.

As exportações do segmento de soja e derivados per-
manecem liderando as exportações estaduais com 
US$ 1 bilhão até agosto, com crescimento de 17,8% e 
participação de 20,8% no total da pauta. O volume de 
soja e seus derivados exportado superou 3 milhões de 
toneladas até agosto. Houve redução já esperada em 
agosto, por conta da entre safra, que chegou a 15,6% 
nos embarques físicos. O comportamento da commo-
dity segue influenciando a exportação, cujo perfil teve 
processo de primarização acelerado com a pandemia.

O setor de papel e celulose teve queda de 21,6% nos 
embarques em agosto, afetado pelos estoques mundiais 
elevados, aliado ao estrago que os baixos preços provo-
caram nas margens dos produtores, a despeito da des-
valorização cambial. No ano o setor segue com queda 
de 17% nas receitas e de 15% no quantum embarcado.

De um modo geral, as exportações do agronegócio 
baiano renderam US$ 295,8 milhões em agosto, queda 
de 11%, em relação ao mesmo mês do ano passado. O 
valor é resultado do recuo de 7% nos volumes embar-
cados. Houve queda de 4,2% nos preços médios dos 
produtos no mês, que aliado a redução de embar-
ques físicos de soja, celulose, algodão e derivados de 
cacau, impediram um desempenho positivo em agosto. 
Mesmo assim, o setor foi responsável por 65,3% de todas 
as vendas externas da Bahia no mês. No acumulado até 
agosto o setor responde por 48,7% das vendas externas 
da Bahia, com crescimento de 8,3% sobre igual período 
do ano anterior.

No setor de derivados de petróleo, o volume embarcado 
continuou baixo, apenas 11,7 mil toneladas, 80% menor 
que em agosto de 2019. No ano, as vendas somaram US$ 
769,8 e ainda estão 41% acima de igual período do ano 
passado. A queda dos embarques, ocorrida a partir de 
abril, é resultado dos impactos provocados pela pan-
demia 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. O bom resultado no acumulado 
do ano, é devido às vendas para a Ásia, que cresceram 
significativamente, com destaque para Cingapura que 
deteve 92,3% das compras.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Soja e Derivados 855.276 1.007.840 17,84 20,76 -3,35
Petróleo e Derivados 546.424 769.803 40,88 15,86 -36,42
Papel e Celulose 819.528 681.191 -16,88 14,03 -29,46
Químicos e 
Petroquímicos 846.792 534.248 -36,91 11,01 -27,90

Metalúrgicos 592.873 350.536 -40,87 7,22 -37,66
Metais Preciosos 293.747 311.601 6,08 6,42 22,16
Algodão e Seus 
Subprodutos 191.921 226.022 17,77 4,66 -8,00

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

77.219 205.025 165,51 4,22 -20,91

Minerais 100.623 160.769 59,77 3,31 -25,40
Cacau e Derivados 144.556 126.963 -12,17 2,62 1,23
Café e Especiarias 75.681 83.620 10,49 1,72 6,33
Frutas e Suas 
Preparações 81.068 78.870 -2,71 1,62 -2,18

Automotivo 267.369 75.613 -71,72 1,56 -12,76
Borracha e Suas 
Obras 107.385 63.896 -40,50 1,32 -4,06

Sisal e Derivados 56.919 53.249 -6,45 1,10 -5,46
Couros e Peles 47.972 37.056 -22,75 0,76 -27,20
Fumo e Derivados 17.033 20.507 20,40 0,42 35,72
Calçados e Suas 
Partes 26.949 16.517 -38,71 0,34 -15,05

Carne e Miudezas 
de Aves 9.582 13.677 42,74 0,28 74,60

Demais Segmentos 39.287 37.218 -5,27 0,77 -22,67
Total 5.198.205 4.854.222 -6,62 100,00 -31,63
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/09/2020.
Elaboração: SEI.
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A China, que ocupa desde 2012 o posto de principal 
comprador dos produtos baianos, permanece na lide-
rança dentre os principais destinos para as vendas 
externas da Bahia no ano até agosto, com compras que 
totalizaram US$ 1,37 bilhão. Esse valor foi 4,1% maior 
que em igual período do ano anterior, por conta do 
aumento do volume embarcado principalmente de 
soja e celulose. Cingapura Estados Unidos e Argentina 
e vêm a seguir, com destaque para o recuo das ven-
das ao parceiro do Mercosul que chegou a (-46,5%). 
O segundo destino se sobressai pelas compras de 
óleo combustível; enquanto que a China cresce cada 
vez mais em importância. A participação chinesa nas 
exportações baianas chegou a 28,1% em 2020, contra 
25,2%, um ano atrás. 

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. A receita de vendas do setor petro-
químico no ano ainda é 37% inferior ao mesmo período 
do ano passado, com um volume embarcado de 580,5 
mil toneladas, 12,5% inferior ao mesmo período do ano 
passado. O destaque positivo, já citado em boletim ante-
rior, o setor de equipamentos para indústria eólica, são 
as exportações baianas de carne e miudezas de frango, 
que continuaram a registrar crescimento em agosto e 
alcançaram 898 toneladas, 83,6% mais que no mesmo 
mês de 2019. A receita dos embarques evoluiu 47,3% 
na mesma base de comparação, para US$ 2 milhões. 
Apesar da queda registrada nos preços de cerca de 20% 
no último mês, comparada a agosto de 2019, no ano, 
os preços seguem registrando crescimento positivo de 
75% na média, na mesma base de comparação. Com 
a aceleração dos embarques, as vendas de janeiro a 
agosto, já somaram 5,4 mil toneladas, um aumento de 
37% ante igual intervalo do ano passado. A receita foi 
42,7% maior (US$ 13,7 milhões). Hong Kong (China) e 
Emirados Árabes Unidos são os principais mercados 
com participações de 62% e 15% respectivamente.
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A queda das importações baianas se aprofundou no 
segundo semestre - com redução de 60% no bimestre 
ago/setembro em comparação com igual período de 
2019. Este comportamento vem sendo registrado ao 
longo de todo o ano, impactado 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. 

A redução no ano, até agosto, foi generalizada, puxada 
principalmente pelo recuo de 84,1% nas compras de com-
bustíveis e 40,8% 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.

A perspectiva do momento é que as importa-
ções devam prosseguir pressionadas por câmbio 
e demanda fraca, principalmente com o fim ou 
redução dos programas emergenciais e endivida-
mento maior no setor público e privado. A recupe-
ração dos desembarques deve vir somente em 2021, 
dependendo do nível de recuperação da atividade 
econômica.

As compras externas, em queda vertiginosa, che-
gando a quase sete vezes mais que a variação nega-
tiva das exportações, resultou em um crescimento 
de 362,4% no superávit comercial do estado no 
ano, que alcançou US$ 2,14 bilhões. As exporta-
ções foram a US$ 4,85 bilhões e as importações a 
US$ 2,71 bilhões. Já a queda na corrente comércio, 
indicador que mede dinamismo econômico, foi de 
23,8%, comparado a jan/agosto do ano passado, 
alcançando US$ 7,56 bilhões.

Importações

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

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.507.176 2.076.737 -40,79 76,50
Bens de capital 474.305 418.438 -11,78 15,41
Combustíveis e 
lubrificantes 591.018 93.963 -84,10 3,46

Bens de consumo 
não duráveis 88.491 63.711 -28,00 2,35

Bens de consumo 
duráveis 74.489 58.832 -21,02 2,17

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 3.073 - 0,11

Total 4.735.480 2.714.752 -42,67 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/09/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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