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Mesmo num ambiente de retração generalizada da 
atividade econômica mundial, o desempenho das 
exportações estaduais em 2020, período marcado pela 
fraca demanda internacional impactada pela pande-
mia de Covid-19, ficou acima do esperado, fechando o 
ano com uma retração de 4,2% frente ao ano anterior, 
alcançando US$ 7,83 bilhões.

A queda foi inferior ao registrado no âmbito nacional, 
que decresceu 7%. O bom desempenho do segmento 
agropecuário, liderado pela soja, e do setor mineral, 
encabeçado pelos derivados de petróleo, foi decisivo 
para o desempenho, embalado pela recuperação da 
demanda chinesa e asiática, o que contribuiu para ate-
nuar os impactos nas vendas externas. que poderiam 
ser ainda mais negativos.

No mês de dezembro, as exportações do estado tiveram 
crescimento de 38,1%, alcançando US$ 718,5 milhões, 
com destaque para as vendas de derivados de petróleo 
que cresceram 1.266,5%, de algodão (13,6%) petroquími-
cos (9,2%) e de máquinas e aparelhos, sobretudo para 
geração de energia eólica (1.649%), todos comparados 
a igual mês do ano anterior.

No acumulado do ano, o resultado negativo obtido 
pelas exportações baianas em 2020, em comparação 
com 2019, foi motivado basicamente pela queda nos 
preços médios dos produtos vendidos ao exterior, que 
se desvalorizaram 25,5% no ano (sempre comparado 
com 2019), já que o volume embarcado (quantum) exibiu 
crescimento de 28,7%.

Pesaram ainda positivamente no resultado o ajuste da 
taxa de câmbio nominal, com a desvalorização média 
de 30% do real em relação ao dólar, da safra recorde 
de grãos colhida no ano e do voraz apetite asiático 
(sobretudo chinês), que se traduziu em um crescimento 
no volume embarcado, principalmente de commodities 
agrícolas e minerais, que vêm pautando e influenciando 
a atividade exportadora, cujo perfil teve processo de 
primarização acelerado com a pandemia.

Com o deslocamento para a Ásia do dinamismo econô-
mico, mais da metade dos embarques baianos tiveram 
como destino esta região, excluindo Oriente Médio. A 
Ásia absorveu em 2020 US$ 4,12 bilhões em produtos 
baianos, o que representou 52,6% do total exportado 
pelo estado no período. No ano anterior, essa fatia era 
de 46,6%. As exportações para o continente cresceram 

8,1%, enquanto para o resto do mundo caíram 15%.

A China contribuiu fortemente para esse avanço. Maior 
destino comercial da Bahia, quando consideramos 
países isoladamente desde 2012, a China avançou 
de 27,6% para 28,8% na fatia de embarques baianos 
em 2020 para 2019. Mas o restante da Ásia também 
colaborou. Cingapura foi o segundo maior mercado, 
com compras de US$ 1,04 bilhão em produtos baianos 
no ano passado, com alta de 61,5% em relação a 2019.

As importações que foram fortemente afetadas pela 
frustrada recuperação da economia, ainda no pri-
meiro trimestre de 2020, e que se acentuou a partir da 
pandemia, registraram uma queda bem maior que as 
exportações, de 29,8%, em relação a 2019, o equivalente 
a US$ 4,76 bilhões, menor valor apurado desde 2009, 
ano, até então, de maior inflexão recente do comércio 
exterior baiano.

Apesar do aumento de 25% registrado nas compras 
externas no mês de dezembro - a expansão foi a pri-
meira das importações na comparação anual – no 
acumulado do ano, a queda das importações foi reflexo 
direto da pandemia, que afetou mais fortemente a 
atividade econômica interna, parcialmente paralisada 
durante boa parte do ano, além da forte depreciação 
cambial.

A maior parte da queda observada no ano deveu-
-se ao efeito quantum (-26,1%), embora os preços tam-
bém tenham se reduzido em média 5%. A queda nas 
compras externas foi generalizada entre as categorias 
econômicas e setores de atividade, com destaque para 
os combustíveis e bens intermediários (insumos e 
matéria-prima, sobretudo para a indústria) com recuos 
de 73% e 28%, respectivamente. Essas duas categorias 
representam historicamente algo como 85% do total 
das importações estaduais.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 8.168.158 7.826.940 -4,18
Importações 6.772.305 4.755.182 -29,78
Saldo 1.395.853 3.071.758 120,06
Corrente de comércio 14.940.463 12.582.122 -15,78

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/01/2021.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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O comércio internacional deve continuar a trajetória 
de recuperação em 2021, mas somente em 2022 as 
exportações e importações devem voltar ao nível de 
antes da pandemia, segundo diferentes organizações 
internacionais. A vacinação contra a Covid-19, já ini-
ciada em vários países, ajuda a restaurar confiança 
de consumidores e executivos após a pior recessão 
global em décadas. No entanto, o ritmo da retomada 
do comércio global pode ser acidentado, com novos 
confinamentos devido a novas ondas da pandemia. 
O sentimento entre analistas na cena comercial inter-
nacional é de que os próximos meses “serão o inferno 
em termos políticos, epidemiológicos e econômicos”’, 
mas em algum momento de 2021 as coisas começarão 
a melhorar nos EUA e, espera-se, no resto do mundo.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê 
crescimento de 7,2% em volume no comércio global 
de mercadorias em 2021, após o colapso de 9,2% em 
2020. Já o Banco Mundial prevê crescimento de 8,3% 
ante queda estimada de 10,4% no ano passado. Pelas 
projeções mais recentes do FMI, o comércio interna-
cional de bens e serviços deve ter fechado 2020 com 
contração gigantesca de US$ 3,2 trilhões em relação 
ao ano anterior.

Neste ano, mesmo se alcançar os US$ 23,8 trilhões 
previstos, ainda estará abaixo do nível de 2019 em US$ 
700 bilhões. Para a Agência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), no caso do 
comércio apenas de mercadorias, o colapso em valor 
pode ter sido de “apenas’’ 5,6% em 2020, bem mais 
suave que o colapso de 22% de 2009, na crise financeira 
global. O grosso da contração tem sido no setor de 
serviços, com baixa estimada em 15,4% em 2020 em 
relação a 2019, segundo a Unctad. É o maior declínio 
no comércio global de serviços desde 1990.

Porém, a expectativa é de que, com a imunização cres-
cente, será possível reverter ao menos parcialmente a 
situação em serviços, com gradual retomada no turismo 
e em outros segmentos depois da metade do ano. Em 
volume, o comércio global teve forte queda em 2020, 
especialmente no primeiro semestre. No terceiro tri-
mestre, começou uma recuperação nas exportações de 
produtos como eletrônicos, têxteis e automotivos, mas 
ainda bem abaixo dos níveis de 2019. Em outubro, o 
crescimento do comércio em volume foi menor do que 
em setembro. E os dados para novembro e dezembro, 

em meio a nova escalada da Covid-19, apontam um 
impacto negativo sobre as trocas globais.

Mesmo se o comércio responder rapidamente à medida 
que a demanda se recupera, pode-se esperar até 2022 
para o comércio global de mercadorias atingir os volu-
mes de antes da pandemia.

Para ela, os custos da diversificação de fornecedores e 
da manutenção de estoques altos vão limitar grandes 
migrações de cadeias de fornecedores em 2021. Para 
produtores de commodities, um alívio é a evolução dos 
preços, que em outubro já estavam acima dos níveis 
anteriores à pandemia: 5% acima do preço de dezem-
bro de 2019 nos produtos agropecuários e 10% a mais 
nos metais industriais. A cotação do petróleo, porém, 
estava 32% abaixo. Para 2021, o Banco Mundial prevê 
alta de 5,7% nos preços de commodities não-energéticas. 
Já o FMI prevê aumento médio de 9% na cotação de 
produtos básicos: 4% nos alimentos, 3% nos metais 
básicos e 16% nos produtos energéticos. Isso tem a ver 
também com a demanda, especialmente da China.

A expectativa é de que a economia chinesa, ao fim de 
2021, seja quase 10% maior do que no fim de 2019. A 
China segue dominando as exportações mundiais, 
apesar da guerra comercial deflagrada pelos EUA 
com Donald Trump à frente. A pandemia prejudicou 
a logística global sem, porém, reduzir a dependência 
de vários países por bens chineses. A fatia chinesa nas 
exportações totais na verdade aumentou, enquanto 
a dos EUA deve ter diminuído, segundo avaliações 
preliminares. As sobretaxas impostas pelos EUA a 
produtos chineses provavelmente serão mantidas no 
governo de Joe Biden. Apesar de se esperar uma ate-
nuação no conflito entre as duas maiores economias do 
mundo, o Banco Mundial nota que tensões geopolíti-
cas continuarão a pesar sobre o comércio global. E dá 
como exemplo o risco de atrito na coalizão de países 
exportadores de petróleo, o que pode ameaçar a oferta 
da principal commodity internacional.

Disputas comerciais envolvendo tecnologia também 
estão no radar. E a maioria das medidas que distorcem 
o comércio adotadas nos últimos dois anos continua 
em vigor. Conforme a Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mesmo se a 
recuperação global se confirmar, a economia mundial 
ainda será 5% menor no fim de 2021 do que se projetava 
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no ano passado antes da pandemia, ilustrando o cresci-
mento perdido, menor padrão de vida das populações, 
persistente desemprego, mais desigualdades e menos 
comércio.

Por outro lado, a perspectiva de continuidade das 
políticas monetárias e fiscais expansionistas nos países 
avançados reacendeu o apetite por risco e estimulou 
as bolsas de valores e os fluxos de capital para países 
emergentes. Esse contexto internacional positivo é 
importante para a economia brasileira porque, além 
de favorecer o crescimento pelo efeito sobre as expor-
tações, oferece uma janela de oportunidade para a 
implementação de reformas estruturais, cujo impacto 
sobre as finanças públicas se dá em horizonte de médio 
e longo prazos.

Esse contexto internacional é importante para a eco-
nomia brasileira porque oferece uma janela de opor-
tunidade para mudanças estruturais, que envolvem 
diretamente a competitividade das exportações que 
requer não só preços macroeconômicos (taxas de juros e 
de câmbio) favoráveis e estáveis, mas também reformas 
estruturais, como a tributária e políticas industrial, 
tecnológica e ambiental que respondam aos desafios 
das novas tecnologias e da mudança climática, além 
de instrumentos mais amplos de crédito.

Para 2021, as exportações devem, portanto, continuar 
beneficiadas pelo ambiente internacional, marcado 

pela forte retomada da China e, desta vez, pela alta 
dos preços de commodities. Já as importações serão 
estimuladas pela continuidade da recuperação gradual 
da atividade interna – num cenário de pandemia sob 
controle, além da perspectiva de uma taxa de câmbio 
menos depreciada que os níveis observados em 2020. O 
avanço esperado para as exportações no ano que vem, 
deverá ser puxado essencialmente por preços, ao con-
trário do ano passado, principalmente de soja, petróleo 
e derivados, minérios e produtos do agronegócio, que 
representam hoje 53% da pauta exportadora baiana. 
O dólar estimado deve variar em 2021 entre R$ 4,80 e 
R$ 5,60, mas, independentemente do câmbio, a com-
petitividade das exportações de manufaturados será 
impactada na América do Sul como um todo devido a 
questões políticas ou econômicas. O setor automotivo, 
com o fechamento da Ford, deve contribuir para isso, 
mas sua participação já vinha em queda livre (apenas 
2,1% do total em 2020).

Os desembarques também devem crescer, mas em 
ritmo menor em 2021 contra o ano passado. Ou seja, 
não devem recuperar nem de longe os cerca de 30% 
de queda que sofreram em 2020 na comparação com o 
ano anterior, convergindo para a taxa de recuperação 
de 2,5% do PIB estadual projetado. Esse crescimento 
é esperado principalmente porque há espaço muito 
grande para recomposições na importação em razão 
da grande queda neste ano.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Dez. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/01/2021.
Elaboração: SEI.
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Os preços médios dos produtos exportados pela Bahia, 
em dezembro e ao longo do ano, continuam tendo 
efeito negativo nas exportações baianas. Em dezem-
bro, eles oscilaram negativamente em média 28,4% 
ante o mesmo mês do ano anterior, e na média do ano 
fecharam em queda de 25,5%. Nesse sentido, o efeito 
preço foi, portanto, o único elemento responsável pela 
retração das vendas externas no ano, já que os volumes 
embarcados aumentaram 28,7% no ano.

A forte desvalorização do dólar, que chegou na média 
a 30% em 2020, colocou mais pressão sobre as mar-
gens de alguns exportadores. A falta de perspectiva 
de equilíbrio fiscal no Brasil alimentou a volatilidade 
do câmbio, embora a queda do dólar não tenha efeito 
grande sobre o mercado de commodities agrícolas. A pri-
meira constatação no ambiente exportador é a corrida 
por mais hedge, dando continuidade ao crescimento 
da busca pelo instrumento desde o ano passado, com a 
diminuição do custo e a tentativa de algumas empresas 
exportadoras de fazer ACC (Adiantamento de Contrato 
de Câmbio) para se protegerem da tendência de queda 
na moeda americana. 

As exportações do agronegócio baiano permanece-
ram em alta e movimentaram 51,6% das receitas de 
exportação do estado em 2020. Os dados mostraram 
que 2020 esteve entre um dos melhores anos. O avanço 
do estado em volume e em variedade de mercados até 
então pouco explorados fez com que a participação das 
exportações do agronegócio, que somavam 36,2% do 
quantum das exportações baianas em 2006, subissem 
para 60,2% em 2020. A safra recorde, que confirmou a 
produção baiana de 10 milhões de toneladas (ton.) de 
cereais, oleaginosas e leguminosas em 2020, represen-
tou uma expansão de 21,5% na comparação com 2019 
– o melhor resultado da série histórica da pesquisa 
contribuiu decisivamente no desempenho do setor. As 
exportações tiveram reflexos na renda dos produtores 
e no poder de investimentos, mas também nos preços 
internos que, em muitos casos, passaram a refletir os 
valores externos.

As vendas de produtos do setor ao exterior renderam 
US$ 4,05 bilhões no ano passado, 12,8% mais que em 
2019 e segunda melhor marca da história, atrás apenas 
de 2018. Com isso, o campo garantiu mais uma vez 
um desempenho acima do esperado para as vendas 
externas baianas em um período marcado pela contra-
ção da demanda global em função da pandemia. Com 

embarques acelerados principalmente no primeiro 
semestre, o chamado “complexo” soja (grão, farelo e 
óleo) garantiu US$ 1,71 bilhão em divisas para o estado 
no ano passado, um aumento de 16,2% em relação a 
2019. As vendas de soja em grão representaram 77,5% 
desse valor, ou US$ 1,32 bilhão, abaixo apenas do resul-
tado de 2018 (US$ 1,98 bilhão). O volume embarcado 
chegou a 3,76 milhões de toneladas. A China continuou 
a ser, de longe, o principal destino das vendas de soja 
em grão da Bahia  no exterior. O país asiático absorveu 
75% das exportações baianas em 2020, ou US$ 993,5 
milhões, 3,7% mais que no ano anterior. 

O setor de papel e celulose permaneceu em segundo 
lugar na lista de produtos mais exportados pelo agro-
negócio da Bahia. Foram US$ 780,4 milhões no total no 
ano passado, mas com queda de 14% na comparação 
com 2019. Os estragos do ciclo de baixa na rentabili-
dade da indústria mundial, o nível atual de estoques 
mais baixo do que o que se considera saudável neste 
momento - após a correção dos volumes em excesso 
no sistema, que por meses pressionou as cotações - e 
a tendência de normalização da demanda, afetada 
pela forte queda no consumo de papéis de imprimir 
e escrever após as medidas de combate à pandemia 
no mundo, explicam o desempenho negativo do setor 
no ano passado.

Destaque ainda para o incremento nas vendas de deri-
vados de cacau em 2%, fruto da melhora dos preços 
internacionais, das frutas, que cresceram 7,7% ante 
2019, com destaque para a consolidação da liderança 
da manga, e as altas das receitas das vendas de limão e 
uva. Os embarques do segmento alcançaram 164,4 mil 
toneladas no ano passado, 10,7% mais que em 2019. A 
receita consolidada dessas vendas alcançou US$ 191,1 
milhões, que em tempos de Covid-19 foi considerado 
uma vitória. Preocupa as cadeias produtivas, entretanto, 
a atual segunda onda pandêmica em países da União 
Europeia, que absorve quase 60% das vendas de frutas 
do estado no exterior.

As exportações de derivados de petróleo também 
terminaram o ano positivas em 28,7%, puxadas pelos 
embarques de óleo combustível, principalmente após 
mudanças na regulamentação internacional, obri-
gando as empresas de navegação (principalmente 
as de navios Tankers) a usar combustíveis com teor 
menor de enxofre, que é característica predominante no 
petróleo refinado na Bahia. Embora os preços tenham 
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-dez. 2019/2020

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

% Var. %  Preço médio
2019 2020

Soja e Derivados 1.472.765 1.710.853 16,17 21,86 0,61
Petróleo e Derivados 902.735 1.161.633 28,68 14,84 -35,95
Papel e Celulose 1.171.045 1.007.850 -13,94 12,88 -22,05
Químicos e Petroquímicos 1.156.126 780.535 -32,49 9,97 -25,10
Algodão e Seus Subprodutos 577.909 567.791 -1,75 7,25 -6,60
Metais Preciosos 434.748 521.699 20,00 6,67 21,29
Metalúrgicos 862.804 492.997 -42,86 6,30 -37,20
Máquinas, Aparelhos e Materiais 
Mecânicos e Elétricos 123.982 275.972 122,59 3,53 -17,69

Minerais 163.094 239.021 46,55 3,05 -25,63
Cacau e Derivados 197.294 200.420 1,58 2,56 3,28
Frutas e Suas Preparações 177.444 191.128 7,71 2,44 -2,68
Automotivo 367.202 163.121 -55,58 2,08 -12,05
Café e Especiarias 110.255 117.690 6,74 1,50 -0,09
Borracha e Suas Obras 158.888 105.763 -33,44 1,35 -6,47
Sisal e Derivados 81.196 75.675 -6,80 0,97 -9,24
Couros e Peles 67.447 62.050 -8,00 0,79 -19,31
Calçados e Suas Partes 41.521 27.333 -34,17 0,35 -15,42
Fumo e Derivados 22.752 26.124 14,82 0,33 15,95
Carne e Miudezas de Aves 15.806 20.345 28,72 0,26 6,66
Demais Segmentos 63.146 78.939 25,01 1,01 -23,71
Total 8.168.158 7.826.940 -4,18 100,00 -25,54
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/01/2021.
Elaboração: SEI.

refluído em média 36% ante 2019 devido a pandemia, 
houve forte recuperação da demanda, principalmente 
no primeiro trimestre e no fim do ano, que elevaram 
os embarques em 101% quando comparados a 2019.

Com o deslocamento para a Ásia do dinamismo eco-
nômico, mais da metade dos embarques baianos teve 
como destino esta região. A Ásia – China à frente 
- absorveu em 2020 US$ 4,12 bilhões em produtos 
baianos, (52,6% do total exportado pelo estado no 
período). No ano anterior, essa fatia era de 46,6%. A 
exportação para o continente cresceu 8,1% enquanto 
para o resto do mundo, caiu 15%. 

Rumo à Ásia foi neste ano 71% da soja e derivados 
que saíram da Bahia, 92% dos derivados de petróleo, 
72% da celulose, 83% do algodão e 55% dos produtos 
metalúrgicos. A China contribuiu fortemente para 
esse avanço. Maior destino comercial da Bahia quando 
consideramos países, isoladamente, a China avançou 
de 26,2% para 28,8% na fatia de embarques baianos 
em 2020 na comparação com o ano anterior. Mas o 
restante da Ásia também colaborou. Cingapura foi 
o segundo maior mercado, com compras de US$ 1,04 
bilhão em produtos baianos em 2020, alta de 61,5% em 
relação a 2019.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-dez. 2019/2020                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 4.960.601 3.574.277 -27,95 75,17
Bens de capital 814.514 753.475 -7,49 15,85
Combustíveis e 
lubrificantes 763.271 203.616 -73,32 4,28

Bens de consumo 
duráveis 103.750 127.297 22,70 2,68

Bens de consumo 
não duráveis 128.395 93.441 -27,22 1,97

Bens não especifica-
dos anteriormente 1.774 3.076 73,40 0,06

Total 6.772.305 4.755.182 -29,78 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/01/2021.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Ao registrar sua maior retração desde 2009, tanto em 
valor (-29,8%) quanto em  volume (-26,1%), as impor-
tações baianas tiveram um baque muito maior na 
pandemia que as exportações, reflexo da atividade 
econômica estagnada e semiparalisada que vigorou 
durante a maior parte do ano, principalmente a indus-
trial (as compras de bens intermediários que englobam 
insumos e matéria-prima tiveram queda de 28% e 
73,3%, respectivamente),  e do efeito câmbio, que se 
desvalorizou em mais de 30% no ano, afetando os 
desembarques.

A maior fator observado na queda das compras exter-
nas em 2020 deveu-se ao quantum (-29,8%), embora os 
preços também tenham se reduzido (-5%). A queda do 
quantum é generalizada entre as categorias econômicas 
e setores de atividade, com destaque também para 
os combustíveis e bens intermediários. Os bens de 
capital também tiveram desempenho negativo no ano 
(-7,5%) e se saíram um pouco melhor graças à variação 
positiva no primeiro semestre do ano, que se deveu a 
operações pontuais de importação de guindastes para 
a ampliação do Porto de Salvador e também da compra 
de fertilizantes para o agronegócio.

A retomada em 2021 – caso a vacinação avance e a 
pandemia arrefeça, deve paulatinamente ir reduzindo 
as perdas, no embalo da gradual retomada da ati-
vidade doméstica, como já ocorrera no terceiro tri-
mestre de 2020, aliada à sazonalidade, embora o real 
desvalorizado e a menor demanda por combustíveis 
ainda limitem alguma recuperação. Com isso, o ritmo 
das importações, pelo menos no primeiro semestre, 
deverá manter a dinâmica resultante da pandemia, 
com desembarques em queda bem mais acelerada que 
a das exportações.

Alguma reação mais positiva da economia nos próxi-
mos meses, em especial do varejo, pode proporcionar 
algum aumento da importação em 2021, mas em volume 
ainda muito baixo. O pequeno impulso observado nas 
compras externas no segundo semestre de 2020 não foi 
o suficiente para promover qualquer recuperação na 
compra de intermediários importados nem de combus-
tíveis e bens de capital. A oscilação cambial também 
contribui para tornar mais difícil a negociação de preços 
com fornecedores externos de insumos, máquinas e 
equipamentos, tornando as operações de importação 
ainda mais desvantajosas.

A redução do comércio exterior baiano observada neste 
ano tende a perdurar, com recuperação lenta. Com a 
pandemia, que criou pressões protecionistas no mer-
cado internacional, a queda de demanda dos países de 
destino e a desvalorização da moeda brasileira, a Bahia 
deve ter – tanto do lado das exportações, quanto das 
importações - baixo crescimento dessas duas variáveis, 
com mudanças muito lentas e que tendem ainda este 
ano a perdurar, tendo em vista as circunstâncias que 
a determinam.

Em 2020, a balança comercial da Bahia acumulou 
um superávit de US$ 3,07 bilhões, alta de 120,1% em 
relação ao ano anterior, resultado da queda mais forte 
das importações do que das exportações. A corrente 
de comércio, medida do dinamismo comercial e da 
integração ao mercado internacional, atingiu no ano 
US$ 12,58 bilhões com retração de 15,8%.
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