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As exportações baianas registraram crescimento de 
15,4% comparadas a igual mês de 2021, alcançando 
US$ 523,6 milhões. Com isso, nos primeiros dois meses 
do ano, as exportações do estado chegaram a US$ 1,32 
bilhão, com aumento de 23,7% sobre o mesmo período 
do ano passado. Já as importações alcançaram US$ 507,9 
milhões e tiveram aumento de 24,8% sobre fevereiro 
do ano passado. No acumulado do ano, as importações 
ficaram em US$ 2,03 bilhões, e aumento de 86,3% na 
mesma base de comparação. Com esses resultados, a 
balança comercial do estado apresentou déficit de US$ 
704,5 milhões no bimestre. 

Houve volume crescente das exportações em fevereiro 
(quantum), em aproximadamente 19%, mas queda nos 
preços, em torno de 3% em média, sempre comparados 
com o mesmo mês do ano passado.  A quantidade 
embarcada no mês subiu 18,9% enquanto os preços 
médios caíram 2,96% em fevereiro contra igual mês 
de 2021. 

O que motivou o desempenho positivo no mês foram os 
embarques mais robustos de soja por causa do tempo 
da safra, plantada e colhida mais cedo em relação ao 
ano passado (106,8%), além dos derivados de petróleo 
que subiram 1.036%, graças à conjuntura de cotações 
favoráveis no mercado internacional, assim como de 
petroquímicos em 22%, tudo comparado a fevereiro 
do ano passado.

No recorte por setor, o maior crescimento no mês foi 
observado na indústria de transformação, com alta de 
19,6%, puxado pelo refino e pelo setor petroquímico, 
principalmente via preços. Houve crescimento de 
13,2% nas vendas da agropecuária e queda de 1,2% 
na indústria extrativa.

Do lado da importação, a elevação em fevereiro resultou 
principalmente do aumento do volume desembarcado, 
principalmente de petróleo e derivados, trigo e fertili-
zantes, que empurraram a alta no total importado no 
mês em 20,65%. Os preços também cresceram, mas 
em ritmo menor (3,4%), porém com tendência de alta 
em função da continuidade do conflito entre Rússia 
e Ucrânia.

Importações puxadas mais por preços do que volumes 
devem fazer parte do cenário esperado para os pró-
ximos meses. A guerra, conforme sua duração, pode 
intensificar o ritmo de alta de preços nos desembarques, 

acumulando-se aos efeitos da inflação global resultante 
dos gargalos logísticos e do descompasso entre oferta 
e demanda anteriores ao conflito. 

Do lado das exportações, espera-se relativa preservação 
dos números alcançados em 2021, com as receitas sendo 
beneficiadas pelo cenário de manutenção de cotações 
ainda historicamente valorizadas para as principais 
commodities exportadas pelo estado, com destaque 
para a elevação expressiva dos preços derivados de 
petróleo, alimentados pelos riscos de menor oferta 
diante da intensificação de sanções contra a Rússia.

O comércio mundial bateu recorde em 2021, mas deve 
desacelerar ligeiramente no primeiro trimestre deste 
ano, segundo projeções da Agência das Nações Unidas 
para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). O valor 
do comércio global atingiu um nível recorde de US$ 
28,5 trilhões em 2021, numa alta de 25% em relação a 
2020 e de 13% comparado a antes da pandemia de Covid 
em 2019. Em base anual, o comércio de mercadorias 
superou fortemente o de serviços, com um aumento 
de cerca de 27% e 17%, respectivamente. No quarto 
trimestre de 2021, o comércio de mercadorias aumentou 
mais fortemente para os países em desenvolvimento 
do que para os desenvolvidos. O comércio agrícola 
cresceu 20% em relação a 2020, em valor.

Este ano, entretanto, a guerra entre Rússia e Ucrânia, 
deflagrada a partir de 24/02 e as pesadas sanções contra 
a Rússia desencadearam uma contração do comércio 
mundial. O movimento gerou aumentos acentuados dos 
preços dos alimentos e da energia e obrigará o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) a reduzir sua previsão 
do crescimento mundial. A instituição mundial de 
crédito já havia cortado suas projeções econômicas 
para os EUA, a China e a economia global em janeiro, 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Jan.-fev. 2021/2022

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. %

Exportações 1.071.387 1.325.306 23,70

Importações 1.089.315 2.029.808 86,34

Saldo -17.929 -704.503 -

Corrente de comércio 2.160.702 3.355.114 55,28

Fonte: ME/SECINT/SECEX/SITEC, dados coletados em 09/03/2022, 
http://comexstat.mdic.gov.br. 
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.
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atribuindo a reavaliação a riscos ligados à pandemia 
de Covid-19, à alta da inflação, à desestabilização da 
cadeia de suprimentos e ao aperto monetário adotado 
pelos EUA. 

Na época, prognosticou que o crescimento alcançaria 
4,4% neste ano, o que já envolvia queda de 0,5 ponto 
percentual. As sanções sem precedentes impostas à 
economia russa produziram uma contração econômica 
abrupta no país, que se defronta com uma profunda 
recessão neste ano, o que torna provável um calote da 
dívida por parte da Rússia. 

A guerra pode cortar mais de um ponto percentual do 
crescimento global este ano e acrescentar 2,5 pontos à 
inflação, segundo estimativas de órgãos internacionais. 
Aumentos bem direcionados de gastos governamentais 
dos países, segundo a   Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, 
na ordem de 0,5% do PIB podem reduzir o impacto 
econômico da guerra em cerca de metade sem aumentar 
de forma significativa a inflação.

Com a Europa fortemente dependente das importações 
de energia russa, o impacto negativo da guerra à eco-
nomia da zona do euro pode chegar a 1,4%, enquanto 
nos Estados Unidos seria de cerca de 0,9%, estimou a 
OCDE em uma análise das consequências econômicas 
da guerra.

Embora Rússia e Ucrânia respondam por apenas 2% 
do PIB global, os dois países têm impacto enorme 
sobre os mercados de energia e commodities, já que 
são importantes produtores de matérias-primas usadas 
em tudo, de catalisadores a carros e fertilizantes. Os 
países beligerantes representam 30% das exportações 
mundiais de trigo, 20% de milho, fertilizantes minerais 
e gás natural e 11% do petróleo.

A guerra já vem afetando duramente o comércio inter-
nacional. O movimento de contêineres com mercadorias 
é menor, por exemplo, em direção à China, a maior 
nação comerciante do mundo (soma de exportações 
e importações), assim como menos cargas também 
estão sendo embarcadas em navios a partir do mer-
cado chinês. 

As incertezas, as sanções e o aumento das inspeções 
de mercadorias para cumprir com as sanções já pare-
cem ter impacto no comércio ao redor do mundo no 

fim de fevereiro. Com base no movimento de navios e 
nos cálculos sobre cargas, a constatação é de impacto 
negativo para quase todas as economias. As exportações 
russas, em particular, sofreram uma queda acentu-
ada. Os embarques de mercadorias no porto de São 
Petersburgo já tinham caído 17% em fevereiro. A 
Ucrânia está isolada do comércio marítimo interna-
cional, já que praticamente não há mais escalas no 
porto de Odessa, no Mar Negro. 

Desde o início da pandemia da Covid-19, os países 
enfrentam pressões de oferta e demanda, portos lota-
dos, congestionamentos de transporte marítimo, infla-
ção crescente, aumento do custo de frete e escassez que 
estão perturbando o comércio global.

No Brasil, apesar dos números positivos em feve-
reiro, o comércio exterior entrou em compasso de 
espera. Qualquer que seja o resultado, ele agora vai 
ser influenciado pelo desenvolvimento da crise no 
Leste Europeu, causado pela invasão da Ucrânia pela 
Rússia. Nem a Rússia nem a Ucrânia são parceiros 
comerciais expressivos do Brasil, mas o conflito vai 
certamente impactar todo o comércio internacional. 
Apesar de ser um mercado com 140 milhões de habi-
tantes, a Rússia é apenas o 36º mercado de produtos 
brasileiros. No ano passado, o Brasil teve um déficit de 
US$ 4,1 bilhões no comércio com a Rússia, importando 
principalmente adubos e fertilizantes e exportando 
commodities e proteínas. Melhorar esses números foi 
um dos objetivos da visita presidencial a Moscou em 
fevereiro, porém nada de concreto foi obtido. Desde 
2017, o Brasil é deficitário nesse intercâmbio.

O conflito no Leste Europeu pode desacelerar mais o 
crescimento global, que já será menor do que em 2021, 
e elevar mais a inflação, com impacto no comércio 
internacional. Além disso, deve aumentar os preços 
dos combustíveis e das commodities. De um lado, isso 
prejudica o Brasil, que importa combustíveis mas o 
favorece de outro, por conta da importância das com-
modities nas exportações. Apesar dos níveis comer-
ciais do Brasil com Rússia e Ucrânia serem bastante 
limitados, a oferta de fertilizantes para o agro pode 
ser impactada por esse canal e colocar mais pressão 
sobre preços de alimentos e de energia com petróleo 
acima de US$ 100. É mais pressão na Petrobras. Mas o 
impacto esperado é mais imediato na inflação do que 
no crescimento. 
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O dólar comercial fechou em R$ 4,6668, em baixa de 
1,94% ante sua cotação de 30/03. A divisa recuou até 
R$ 4,6623 no que foi o menor nível do dia e, também, 
desde 13 de março de 2020, início da pandemia, quando 
chegou a ser negociada a R$ 4,6445. 

O mercado está continuando a reverberar o juro mais 
alto e o fluxo para Brasil por causa das commodities. O 
câmbio tinha uma resistência a R$ 4,70, o que chamava 
comprador no mercado, mas agora furou de vez essa 
barreira e a tendência é de desvalorização. 

O vigor das commodities, das quais o Brasil é grande 
exportador, e o diferencial de juros do país com o 
exterior têm sido vistos por analistas como os princi-
pais fatores que explicam uma taxa de câmbio mais 
apreciada. O Brasil emerge como um dos principais 
beneficiários da “arrumação” dos ativos financeiros 
globais no mundo pós-guerra, principalmente pela sua 
posição de exportador de matérias-primas, pela alta 
da Selic e o relativo isolamento aos impactos negativos 
do atual conflito na Ucrânia. 

Após a incorporação da apreciação recente do real, as 
corretoras passaram a  projetar uma taxa de câmbio 
a R$ 5 por dólar para o fechamento de 2022. Mas os 
analistas ainda esperam um aumento da volatilidade a 
partir de maio e uma janela de depreciação da moeda 
no segundo trimestre para um patamar acima das 
suas expectativas para fim de ano, por conta de que, 
em anos eleitorais,  o câmbio fica ainda mais volátil 
no segundo e terceiro trimestre.

Em fevereiro, os preços médios das exportações baianas 
reagiram diante das baixas verificadas desde dezem-
bro/21 e tiveram alta de 29,5% ante janeiro, mas com 
queda de 3% em média em relação a fevereiro de 2021. 
Metalúrgicos, fumo e frutas lideram as baixas compa-
rativamente a fevereiro de 2021. 

Com a valorização do petróleo no mercado internacio-
nal, o setor de refino (derivados de petróleo) assumiu 
a liderança das exportações estaduais no bimestre 
com US$ 253,1 milhões e crescimento de 230,8% ante 
igual período do ano passado. A valorização média 
dos preços do setor alcançou 53,8% e a participação 
girou em torno de 19% do total exportado pelo estado 
no período.

O setor químico/petroquímico, também na esteira 
da valorização do petróleo, teve incremento de 76% 
em suas receitas, alcançando a segunda posição com 
US$ 218,3 milhões. O real valorizado contribuiu para 
uma maior exportação na indústria química baiana, 
já que os volumes embarcados só evoluíram 13,6% no 
bimestre, comparado a igual período do ano anterior.

A tendência é de melhora das vendas externas dos 
produtos do setor, diante do novo patamar de preços 
dos produtos químicos no mercado global. Como 
limitador, está o fim do Regime Especial da Indústria 
Química (REIQ) e dos riscos de severos desbalan-
ceamentos na oferta de insumos estratégicos com a 
guerra na Ucrânia.

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Fev. 2021-2022
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Fonte: MDIC/Secex,, dados coletados em 07/02/2022.
Elaboração: SEI.

https://valor.globo.com/valor-data/moedas/
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-fev. 2021/2022

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. Part. Var. %  Preço 

médio2021 2022 % %

Petróleo e Derivados 76.522 253.093 230,75 19,10 53,77
Químicos e Petroquímicos 124.009 218.264 76,01 16,47 54,98
Soja e Derivados 78.578 210.435 167,80 15,88 9,93
Papel e Celulose 171.634 143.693 -8,01 10,84 12,73
Algodão e Seus Subprodutos 138.890 110.779 -20,24 8,36 33,86
Metais Preciosos 90.555 72.415 -20,03 5,46 264,54
Metalúrgicos 122.518 71.400 -41,72 5,39 -28,36
Café e Especiarias 26.095 44.062 68,85 3,32 62,42
Minerais 84.285 38.654 -54,14 2,92 -49,34
Cacau e Derivados 37.086 38.146 2,86 2,88 9,06
Borracha e Suas Obras 23.980 25.784 7,52 1,95 6,53
Máquinas, Aparelhos e Materiais Mecânicos e Elétricos 23.047 18.470 -19,86 1,39 14,39
Frutas e Suas Preparações 11.872 15.176 27,83 1,15 -11,99
Sisal e Derivados 14.020 14.901 6,28 1,12 21,38
Calçados e Suas Partes 5.083 13.495 165,52 1,02 55,05
Couros e Peles 10.226 11.451 11,97 0,86 177,73
Fumo e Derivados 4.896 5.623 14,84 0,42 -4,71
Carne e Miudezas de Aves 3.113 4.079 31,05 0,31 -5,57
Automotivo 18.692 58 -99,69 0,00 67,61
Demais Segmentos 206.817 486.686 135,32 36,72 23,83

Total 1.071.387 1.325.306 23,70 100,00 -0,96
Fonte: ME/SECINT/Secex,/SITEC, dados coletados em 09/03/2022, http://comexstat.mdic.gov.br.

Elaboração: SEI.

As exportações do agronegócio atingiram US$ 616,7 
milhões no bimestre, com crescimento de 23,8% em 
relação ao bimestre do ano passado. O volume embar-
cado cresceu 13,8%, principalmente de soja e deriva-
dos (143,6%) por causa do tempo da safra, plantada e 
colhida mais cedo em relação ao ano passado. Com 
esses avanços, a participação do agro nas exportações 
totais da Bahia voltou a crescer e atingiu 46,5%.

Por conta da liderança do refino na pauta e do cresci-
mento de 230,8% nas exportações de petróleo e deri-
vados no bimestre, Singapura (maior importador do 
produto baiano) lidera os destinos das vendas externas 
estaduais com US$ 254,7 milhões e crescimento de 
398,2%. O país respondeu por 19,2% das exportações 
baianas no período, seguido pela China com US$ 200,8 
milhões e 15,2% de participação e pelos EUA com US$ 
142 milhões e 10,7% de participação no período.
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Com a explosão de preços na importação, o cresci-
mento no período alcançou 86,3% a US$ 2,03 bilhões. 
Os desembarques também registraram crescimento de 
49,5% (gás, nafta, petróleo e óleo diesel). Importações 
puxadas mais por preços do que volumes fazem parte 
do cenário esperado para 2022. A guerra, porém, con-
forme sua duração pode intensificar o ritmo de alta de 
preços nos desembarques, acumulando-se aos efeitos 
da inflação global resultante dos gargalos logísticos 
e do descompasso entre oferta e demanda anteriores 
ao conflito.

A importação de bens intermediários teve crescimento 
de apenas 0,5%, enquanto as de bens de capital e de 
consumo registraram queda de 15,9% e 18,2% respec-
tivamente, comparadas ao bimestre de 2021. 

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2021/2022

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. % Part. %

Combustíveis e 
lubrificantes 38.759 991.653 2.458,51 48,85

Bens intermediários 920.074 924.957 0,53 45,57

Bens de capital 90.110 75.827 -15,85 3,74

Bens de consumo 
duráveis 22.403 22.682 1,25 1,12

Bens de consumo 
semiduráveis e não 
duráveis

17.968 14.689 -18,25 0,72

Bens não especifica-
dos anteriormente 2 0 -100,00 0,00

Total 1.089.315 2.029.808 86,34 100,00

Fonte: ME/SECINT/SECEX/SITEC, dados coletados em 09/03/2022, http://come-
xstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.

A tendência declinante dos termos de troca, acentuada 
mais recentemente com o aumento mais acelerado 
dos preços das importações do que das exportações, 
merece destaque. Os termos de troca, no primeiro 
bimestre do ano, ficaram 13,5% abaixo de igual período 
do ano passado. Na comparação interanual, os preços 
médios de importação no primeiro bimestre deste 
ano cresceram 24,7%, em relação aos preços médios 
no mesmo período do ano passado. E a alta de pre-
ços de importação não está restrita às commodities, 
alcançando também as não commodities. 

A memória dessa aceleração na importação tende a 
ser mais longa por refletir repasse de custos nos bens 
industriais. Quando isso se soma à apreciação do real 
frente ao dólar e a uma desaceleração da economia 
mundial esperada como resultado da guerra, embora 
de impacto ainda incerto, não é muito óbvio que esse 
conjunto de vetores seja positivo, principalmente para 
o saldo comercial e para a inflação. 
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