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Ainda sem os reais efeitos do coronavírus e do acordo 
sino-americano, as exportações baianas voltaram a 
registrar, pelo segundo mês consecutivo, queda de 
13,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, atin-
gindo US$ 507,9 milhões. O volume físico embarcado 
(quantum) registrou queda de 4,2%, enquanto que os 
preços médios dos produtos exportados pelo estado 
se desvalorizaram 9,4% comparados ao mesmo mês 
de 2019. Tendo muitas vezes atuado como alavanca 
para as exportações, o dólar forte em relação ao real 
chega num momento em que se tem pouco espaço para 
vender produtos ao exterior.

As importações também registraram queda de 19,3%, 
sem perspectivas de reversão, já que as projeções de 
crescimento da economia também estão sendo redu-
zidas em razão do coronavírus.

O volume exportado para a China em fevereiro, por 
exemplo, cresceu 15,3% no mês passado graças ao 
aumento dos embarques de celulose e níquel. Mas 
há evidencias de queda mais acentuada nos preços 
dos produtos, que já vinham nessa trajetória dada a 
desaceleração do ritmo da economia global. Apesar 
do aumento citado dos embarques para o principal 
destino das exportações baianas, houve queda de 
18,7% nas receitas originárias do País em função da 
desvalorização em média de 30% nos preços de venda. 
Para a UE, houve queda de 39%, para o NAFTA (-4,2%) 
e para o MERCOSUL (-29,3%).

Houve ainda contribuição negativa para as exportações 
em fevereiro dos produtos petroquímicos, com queda 
de 38,9% e da soja com (-60,8%) devido tanto ao atraso 
no plantio, que reduziu o volume embarcado em 51,2%, 
quanto à queda de preços em 15,3%.

Os efeitos da pandemia não são imediatos além de 
heterogêneos entre os setores. As exportações de deri-
vados de petróleo, por exemplo, que lideram a pauta, 
expandiram-se 39% no bimestre, enquanto seus preços 
ainda registravam valorização de 11%. O cenário em 
março para o setor de petróleo já mudou radicalmente, 
fazendo com que os resultados de outros segmentos 
possam ser afetados bruscamente nos próximos meses.

No bimestre, as exportações baianas alcançaram US$ 
1,07 bilhão, com redução de 14,3% ante o mesmo período 
de 2019. As importações também registraram contração 
de 27,5%, alcançando US$ 868,5 milhões, com redução 

generalizada em todas as categorias de uso. Além 
da incerteza com relação à recuperação da atividade 
econômica de forma consistente, principalmente da 
indústria, o câmbio, que subiu de patamar, pesa contra 
o aumento da importações no curto prazo.

As perspectivas para a economia global melhora-
ram com o avanço na vacinação em muitos países e o 
novo pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão dos EUA, 
que pode adicionar um ponto percentual à expansão 
global, segundo a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O plano do presidente Joe Biden nos EUA alimentará 
o crescimento econômico global em 2021, que poderá 
alcançar 5,6%, segundo as novas projeções da OCDE. 
Isso significa 1,4 ponto percentual a mais do que o 
estimado em dezembro.

O pacote americano representa uma das maiores inje-
ções de estímulo à maior economia do mundo nas 
últimas décadas. Isso e mais a vacinação poderão 
impulsionar o crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) dos EUA em mais de três pontos percentuais 
neste ano, para 6,5%, ajudando na demanda em países 
parceiros. No caso do Brasil, o pacote americano deverá 
proporcionar um ganho adicional de 0,6 ponto no PIB. 
A estimativa atual é de que a economia brasileira cresça 
3,7% neste ano, ou 1,1 ponto percentual a mais do que 
o esperado em dezembro.

Mas, há riscos. A recuperação em vários países pode ser 
travada pelo lento ritmo de vacinação. A economista-
chefe da OCDE, Laurence Boone, destacou que a imu-
nização será o fator dominante para a perspectiva 
econômica global e que a cadência da vacinação não 
é suficiente para a retomada.

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-fev. 2020/2021

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. %

Exportações 1.195.379 1.064.034 -10,99
Importações 868.684 1.052.047 21,11
Saldo 326.695 11.987 -96,33
Corrente de comércio 2.064.063 2.116.080 2,52

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/03/2021.
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.
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A lenta vacinação no Brasil contra a covid-19, por 
exemplo, é um dos riscos que pesam sobre a recupe-
ração da maior economia da América Latina. A taxa 
de transmissão alta e a cadência da vacinação lenta 
levam a mais restrições, o que pode pesar sobre uma 
eventual retomada da economia brasileira.

A OCDE nota que economias emergentes na América 
Latina e África também estão enfrentando nova res-
surgência do vírus e o ritmo lento de vacinação e o 
escopo limitado para apoio fiscal adicional podem 
moderar a retomada.

A OCDE destacou que parte importante da economia 
mundial já voltou ao nível de antes da pandemia, as 
restrições à mobilidade ficaram menos rigorosas e o 
setor manufatureiro já supera a situação de 2020.

Agora, a previsão é de que a perda de renda por causa 
da crise sanitária global será de “apenas” US$ 3 trilhões 
até 2022, equivalente ao PIB da França, comparado à 
projeção de US$ 6 trilhões feita no ano passado. Muitos 
países perderam dois a três anos de crescimento.

O otimismo, entretanto, vem crescendo entre execu-
tivos, analistas e consumidores, para quem a compa-
rativa paralisação do ano passado está dando lugar a 
uma reemergência cautelosa e aos primeiros sinais de 
recuperação econômica.

Nos EUA, principal economia mundial, as previsões 
dos economistas vêm melhorando no geral. Firmas 
como a consultoria Oxford Economics apostam num 
crescimento de 7% neste ano (uma taxa de um país em 
desenvolvimento). O Produto Interno Bruto (PIB) dos 
EUA, a medida mais ampla da produção econômica, 
pode superar o nível anterior à pandemia no terceiro 
trimestre e se aproximar da recuperação em “V” que 
parecia uma possibilidade pouco realista há apenas 
algumas semanas. Isso ainda significa mais de um ano 
de perda de crescimento, mas mesmo assim representa 
uma recuperação duas vezes mais rápida do que a da 
recessão de 2007-09.

O que permanece pendente são os empregos, que não 
acompanham esse movimento com a mesma rapidez. 
A economia americana ainda tem 10 milhões de vagas 
a menos do que tinha em fevereiro de 2020 e isso con-
tinua a ser um problema urgente para as autoridades, 
juntamente com a da reabertura total de escolas e 
serviços públicos.

Embora a situação sanitária americana esteja melho-
rando e as vacinações em andamento ofereçam espe-
rança de um retorno a condições mais próximas da 
normalidade ainda este ano, a trajetória da economia 
americana continua a depender significativamente do 
curso do vírus e das medidas tomadas para controlar 
sua disseminação.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Fev. 2020-2021 
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/03/2021.
Elaboração: SEI.
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O preço dos produtos exportados pela Bahia vem reagindo. 
A tonelada dos produtos metalúrgicos, por exemplo, subiu 
107,3% de fevereiro de 2020 para igual mês deste ano. O 
crescimento dos preços médios dos produtos exportados 
pelo estado em fevereiro teve um incremento de 52,1% em 
relação a fev/20, enquanto no bimestre, esse aumento che-
gou a 22,2%. Enquanto isso, o quantum embarcado recuou 
27,2% no mesmo período, o que deixa claro que os preços 
é que têm comandado a alta das exportações esse ano.

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-fev. 2020/2021

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%
Var. %  Preço 

médio
2020 2021

Papel e Celulose 165.762 171.367 3,38 16,11 -1,93
Algodão e Seus Subprodutos 125.444 138.818 10,66 13,05 2,37
Químicos e Petroquímicos 142.835 123.987 -13,20 11,65 -4,96
Metalúrgicos 69.623 119.962 72,30 11,27 85,76
Metais Preciosos 72.802 88.395 21,42 8,31 -25,62
Minerais 36.850 84.285 128,73 7,92 9,29
Soja e Derivados 73.597 77.715 5,59 7,30 29,79
Petróleo e Derivados 314.810 76.522 -75,69 7,19 -10,52
Cacau e Derivados 28.638 36.365 26,98 3,42 -3,72
Café e Especiarias 19.729 26.104 32,31 2,45 -10,09
Borracha e Suas Obras 25.697 23.980 -6,68 2,25 -8,52
Máquinas, Aparelhos e Materiais Mecânicos e Elétricos 26.784 23.047 -13,95 2,17 1,29
Automotivo 29.285 18.692 -36,17 1,76 -18,01
Sisal e Derivados 15.438 14.022 -9,17 1,32 -15,28
Frutas e Suas Preparações 13.489 11.196 -17,00 1,05 -1,84
Couros e Peles 9.989 10.221 2,33 0,96 21,18
Calçados e Suas Partes 5.330 5.082 -4,65 0,48 -2,25
Fumo e Derivados 5.699 4.896 -14,09 0,46 11,58
Carne e Miudezas de Aves 3.162 3.112 -1,57 0,29 9,31
Demais Segmentos 10.416 6.266 -39,84 0,59 145,47
Total 1.195.379 1.064.034 -10,99 100,00 22,20
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/03/2021.
Elaboração: SEI.

Nos próximos meses, as exportações devem continuar 
beneficiadas pela retomada global e pelos altos preços 
das commodities. Nesse sentido, destaca-se a expectativa 
positiva para os embarques de minérios e para a soja. 
Os embarques do grão estão avançando, mas seguem 
comprometidos pelo atraso da colheita da safra 2020/21. 
Ainda assim, o valor exportado em soja cresceu 82,6% 
em fevereiro contra igual mês de 2020. 

Com a colheita atrasada, os embarques de soja caíram 
18,6% e o agro perdeu participação nas exportações do 
bimestre. Ainda assim, por conta da valorização de 29,8% 
em seus preços médios em relação ao mesmo período 
de 2020, as vendas cresceram 5,6%. Mesmo com o menor 
volume da soja nos portos, as exportações totais da 
agropecuária cresceram 17,9% para US$ 224 milhões no 
ano, o que mostra o quanto a valorização das commodities 
este ano vem influenciando a pauta. Assim, o agronegó-
cio começa o ano com as exportações ainda em escala 
reduzida, mas esse ritmo deverá ter mudanças a partir 
deste mês. O atraso na colheita, provocado pelo plantio 
tardio, escasseou a soja nos portos. A partir de agora, 
as vendas externas tomam um ritmo mais acelerado.

Esta vai ser mais uma década favorável ao agronegócio. 
O Usda (Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos) fez as projeções agropecuárias para os pró-
ximos 10 anos e os dados mostram certa acomodação 
dos americanos no cenário mundial, mas um bom 
avanço dos brasileiros. Após a pandemia, haverá uma 
retomada do crescimento mundial, abrindo espaço 
ainda maior para a agropecuária. O bom crescimento 
das exportações agrícolas será capitaneado pelos países 
em desenvolvimento, que serão responsáveis por 80% 
da nova demanda por alimento. Esses países terão uma 
população mais urbanizada e com renda maior. Já os 
países ricos buscam uma dieta mais controlada e terão 
participação menor no comércio mundial.



6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Fev. 2021

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – FEVEREIRO 2021Importações

As importações baianas no acumulado até fevereiro, 
portanto, não têm previsibilidade de aumento susten-
tável e a alta puxada por janeiro deveu-se ao reflexo 
da lenta, hoje improvável retomada da economia, pelo 
menos no primeiro semestre. Embora ainda seja alvissa-
reiro o aumento das importações no bimestre, os dados 
seguem voláteis e é prematuro afirmar que a melhora 
mostrada no primeiro mês do ano traga algum sinal 
quanto ao dinamismo da demanda interna, o que fica 
confirmado com os resultados colhidos em fevereiro.

A retomada das importações em 2021 só deverá ocor-
rer caso a vacinação avance e a pandemia arrefeça. 
Depois de uma acentuada alta em janeiro (71,3%), as 
importações registraram recuou de 19,2% em fevereiro 
puxado pelos bens de capital (-33,1%) e de bens inter-
mediários (-23,5%). O recrudescimento da pandemia, 
que conspira contra a recuperação interna, o dólar alto 
e as incertezas da economia devem ter contribuído 
para o desempenho negativo.

No primeiro bimestre, a importação cresceu 21,1% em 
relação a igual período de 2020. A alta nas importações 
não parece estar dentro de um contexto de recuperação 
da atividade econômica, e foi basicamente obtida fruto 
do desempenho de janeiro, quando cresceram puxadas 
por combustíveis.  Ainda há muita instabilidade em 
função da pandemia e “é difícil” saber se o movimento 
irá se manter.

A alta de importações no primeiro bimestre foi puxada 
por bens intermediários, que subiram 29,7%. Esse 
aumento reflete a reposição de estoques de insumos 
pela indústria de transformação, o que indica retomada 
de importações, embora a continuidade e ritmo desse 
movimento ainda dependam do câmbio e da recupe-
ração da demanda doméstica.

O avanço no nível da importação de intermediários 
se deve ao processo de normalização do desabasteci-
mento de insumos em período recente. Boa parte do 
avanço das importações totais no primeiro bimestre 
veio da indústria de transformação, depois de longos 
meses de queda.

 As compras de bens de capital registraram queda de 
11% no bimestre. Apesar das evidências crescentes 
de que a demanda interna esteja sendo cada vez mais 
suprida por produção doméstica, ainda é cedo para 
avaliar quais os fatores determinantes desse movimento 
e se irá perdurar no decorrer de 2021. Entre as causas, 
podem estar reação defasada à depreciação, não linea-
ridade a partir de uma determinada cotação da moeda, 
ciclo de investimentos motivado pela necessidade de 
recomposição de estoques domésticos e desorganização 
das cadeias globais de valor.

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2020/2021

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. % Part. %

Bens intermediários 684.611 888.156 29,73 84,42
Bens de capital 95.239 84.983 -10,77 8,08
Combustíveis e 
lubrificantes 42.249 38.644 -8,53 3,67

Bens de consumo 
duráveis 16.660 22.403 34,47 2,13

Bens de consumo 
não duráveis 26.951 17.858 -33,74 1,70

Bens não especifica-
dos anteriormente 2.974 2 -99,94 0,00

Total 868.684 1.052.047 21,11 100,00
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/03/2021.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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