
Boletim de Comércio 
Exterior da Bahia

Janeiro 2021

ISSN 2179-8745

publicaç ões

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=908&Itemid=337


DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – JANEIRO 2021

Governo do Estado da Bahia 
Rui Costa

Secretaria do Planejamento 
Walter de Freitas Pinheiro

Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia 
Jorgete Oliveira Gomes da Costa

Diretoria de Indicadores e Estatística
Armando Affonso de Castro Neto

Coordenação de Acompanhamento 
Conjuntural
Arthur Souza Cruz Junior

Coordenação Editorial
Arthur Souza Cruz Junior

Elaboração Técnica
Arthur Souza Cruz Junior
Geraldo de Alencar Serra Neto (Coest)

Coordenação de Biblioteca e 
Documentação 
Normalização
Eliana Marta Gomes Silva Sousa 

Editoria Geral                                        
Elisabete Cristina Teixeira Barretto

Editoria de Arte e de Estilo 
Ludmila Nagamatsu

Revisão
Bernardo Menezes

Editoração
Alderlan Oliveira

Sumário

Av. Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, 435, CAB
Salvador (BA)  •  Cep: 41.745-002
Tel.: (71) 3115 4733  •  Fax: (71) 3116 1781
www.sei.ba.gov.br  •  sei@sei.ba.gov.br

Desempenho do Comércio  
Exterior da Bahia – Janeiro 2021, 3
Importações, 6
Apêndice A – Janeiro 2021

Tabela I - Balança comercial - Brasil
Tabela II - Balança comercial - Bahia
Tabela III - Balança - Brasil X Bahia
Tabela IV - Participação do comércio exterior da Bahia no comércio brasileiro
Tabela V - Exportações brasileiras - Regiões
Tabela VI - Exportações brasileiras - Principais estados
Tabela VII - Exportações brasileiras - Nordeste por estados
Tabela VIII - Exportações baianas - Principais municípios
Tabela IX - Exportações baianas - Fator agregado
Tabela X - Exportações baianas - Principais segmentos
Tabela XI - Exportações baianas - Principais segmentos por produtos
Tabela XII - Exportações baianas - Principais produtos
Tabela XIII - Exportações baianas - Principais países e blocos econômicos
Tabela XIV - Importações brasileiras por regiões
Tabela XV - Importações brasileiras - Principais estados
Tabela XVI - Importações nordestinas por Estado
Tabela XVII - Importações baianas - Principais municípios
Tabela XVIII - Importações baianas - Categorias de uso
Tabela XIX - Importações baianas - Principais produtos
Tabela XX - Importações baianas - Principais países e blocos econômicos

Apêndice B – Informativo acumulado de janeiro a janeiro 
de 2019

Tabela I - Balança comercial - Brasil
Tabela II - Balança comercial - Bahia
Tabela III - Exportações brasileiras - Regiões
Tabela IV - Exportações brasileiras - Principais estados
Tabela V - Exportações brasileiras - Nordeste por estados
Tabela VI - Exportações baianas - Principais municípios
Tabela VII - Exportações baianas - Fator agregado
Tabela VIII - Exportações baianas - Principais segmentos
Tabela IX - Exportações baianas - Principais segmentos por produtos
Tabela X - Exportações baianas - Principais produtos
Tabela XI - Exportações baianas - Principais países e blocos econômicos
Tabela XII - Importações brasileiras por regiões
Tabela XIII- Importações brasileiras - Principais estados
Tabela XIV- Importações nordestinas por estado
Tabela XV - Importações baianas - Principais municípios
Tabela XVI - Importações baianas - Categorias de uso
Tabela XVII - Importações baianas - Principais produtos
Tabela XVIII - Importações baianas - Principais países e blocos econômicos

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=908&Itemid=337


3
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Jan. 2020

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – JANEIRO 2021Desempenho do Comércio Exterior da Bahia – Janeiro 2021

Influenciadas por preços mais altos e o aumento nos 
embarques de celulose, minerais e produtos meta-
lúrgicos, dentre os mais importantes, as exportações 
baianas tiveram incremento de 1,2% em janeiro quando 
comparadas a igual mês de 2020, alcançando US$ 
615,4 milhões. É o terceiro mês consecutivo de  alta 
nas vendas externas do estado, alavancadas pelas 
vendas do agronegócio, de commodities minerais e 
do fortalecimento da China como principal parceiro 
comercial do estado. As informações foram analisadas 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de 
Planejamento (Seplan).

Além dos preços médios estarem reagindo, a pandemia 
já causava em janeiro do ano passado uma desacele-
ração das compras feitas pela China, o que diminuiu 
a base de comparação para 2021. As exportações de 
minerais, principalmente de minério de cobre e seus 
concentrados, cresceram 379,2%, desempenho maximi-
zado pela valorização dos preços em 38,5% bem como 
do aumento do volume exportado (+245,9%) em uma 
conjuntura de oferta limitada por parte dos principais 
produtores mundiais (o que talvez justifique os embar-
ques, já que tradicionalmente a Bahia é importadora 
do produto para fabricação de fios e catodos de cobre).  
Estímulos econômicos em vários países incentivaram 
o consumo de aço e outros metais que, por sua vez, 
incentivaram o consumo de minério de cobre, elevando 
seus preços.

Outro setor que se destacou foi o de máquinas e apare-
lhos mecânicos/elétricos, com os equipamentos eletro-
gêneos de energia eólica e motores para eletrogeradores 
tendo destaque. As vendas do setor como um todo 
cresceram 1.028% comparadas a janeiro/2020, com 
receitas que alcançaram US$ 12,2 milhões.

Já as importações atingiram US$ 662,7 milhões, cres-
cimento de 71,3% na mesma base de comparação. A 
última vez em que as importações haviam tido cresci-
mento tão expressivo no comparativo interanual foi em 
julho de 2018, quando tiveram um incremento de 94,7%.

Em janeiro, as importações de combustíveis puxaram 
a alta, com incremento de 146,3%, principalmente de 
nafta, com aumento de 377,2%. As compras de produtos 
intermediários cresceram 39,6 %, com destaque para 
trigo, minério de cobre, grafita, cloreto de potássio 

e fósforo branco. Já a indústria de bens de capital 
registrou crescimento de 30,2%, com destaque para 
os equipamentos para indústria eólica e solar, como 
células solares em módulos ou painéis, motores de 
corrente alternada, moldes para metais, moduladores e 
aparelhos receptores para radiodifusão. Houve queda 
nas compras de bens de consumo em 13,5%, reflexo 
nesse caso da persistente valorização do dólar.

Assim como ocorreu em nível nacional, a balança 
comercial da Bahia apresentou um déficit de US$ 
47,3 milhões em relação ao ano anterior, resultado do 
aumento maior das importações do que das exporta-
ções. A corrente de comércio, que mede o dinamismo 
comercial e a integração econômica do estado ao mer-
cado internacional, atingiu no mês passado US$ 1,28 
bilhão, com aumento de 28,4%.

Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (Unctad) informou que 
a recuperação do comércio global deve desacelerar 
novamente no primeiro trimestre de 2021, já que a 
pandemia de coronavírus continua afetando o setor 
de viagens, depois que o comércio mundial caiu 9% 
em 2020.

Depois que os lockdowns fizeram o comércio despencar 
15% no primeiro semestre de 2020, há uma recuperação 
no segundo semestre, com o comércio global de bens 
subindo cerca de 8% no quarto trimestre em compa-
ração com o terceiro. Isso devido, principalmente, aos 
países em desenvolvimento, especialmente os do Leste 
Asiático, com o comércio de produtos originários da 
região crescendo 12% no quarto trimestre em relação 
ao ano anterior.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. %

Exportações 608.297 615.353 1,16
Importações 386.830 662.662 71,31
Saldo 221.467 -47.309 -
Corrente de comércio 995.127 1.278.016 28,43

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/02/2021.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Economias do Leste Asiático têm liderado o processo 
de recuperação com forte crescimento das exportações 
e ganhos de participação no mercado global, em que a 
maioria dos setores industriais se recuperou no quarto 
trimestre, exceto energia e transporte.

Para o primeiro trimestre de 2021, o órgão projeta uma 
queda de 1,5% no comércio de bens em relação ao 
trimestre anterior e uma perda de 7% no comércio de 
serviços, embora tenha dito que suas previsões eram 
incertas devido à pandemia e sobre pacotes de estímulo.

A atividade econômica da América Latina e do Caribe 
não retornará a níveis de pré-pandemia de produção 
até 2023 e o PIB per capita alcançará esses níveis apenas 
em 2025, mais tarde do que em outras partes do mundo, 
segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Entre 
os principais fatores, o fundo listou a falha em conter 
as novas infecções por Covid-19, a imposição de novos 
lockdowns por coronavírus e mudanças no comporta-
mento das pessoas.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jan. 2019-2020 
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/01/2021.
Elaboração: SEI.

O preço dos produtos exportados pela Bahia vem 
reagindo. Em janeiro, os preços médios elevaram-se 
em 6,7% em relação a janeiro de 2020 e em 15,3% em 
relação a dezembro/2020. Os preços elevaram-se com 
a perspectiva de crescimento da economia mundial, 
embalado pela onda de vacinação e do crescimento 
asiático. Porém, como previu a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), esse quadro positivo pode ser de 
curta duração por causa do número crescente de casos 
de Covid-19 e novas variantes do vírus.

No terceiro trimestre de 2020, o comércio de bens em 
volume já tinha começado a crescer, com fortes exporta-
ções da Ásia para a América do Norte e Europa. Ainda 
assim, o comércio entre julho e setembro caiu 5,6% se 
comparado ao mesmo período de 2019.

No quarto trimestre de 2020, o comércio em volume 
continuou a ter maior dinamismo. Mas a perspectiva 
para o primeiro trimestre de 2021 “é altamente incerta” 
por causa da covid-19. Segundo a entidade, a perspec-
tiva para o comércio de mercadorias dependerá em 

grande medida da evolução do vírus e da disseminação 
de vacinas efetivas.

Todos os componentes do Barômetro da OMC estão 
acima da tendência ou na tendência, mas as encomen-
das de exportações (103.4) e produtos automotivos (99.8) 
mostram sinais de desaceleração.

Os indicadores de contêineres (107.3) e de transporte 
internacional de cargas (99.4) estão em uma alta mais 
acelerada do que o crescimento médio dos demais itens 
observados pela OMC.

Componentes eletrônicos (105.1) e matérias-primas 
(106.9) estão acima da tendência e em expansão, res-
pectivamente, possivelmente em razão de formação 
de estoques, segundo a OMC.

No geral, isso sugere que a dinâmica de alta do comércio 
pode ter atingido o pico, conclui a OMC, que normal-
mente é prudente em suas avaliações.
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-jan. 2020/2021

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2020 2021

Papel e Celulose 84.860 106.565 25,58 17,32 7,58
Algodão e Seus 
Subprodutos 95.239 80.260 -15,73 13,04 0,47

Minerais 16.553 79.325 379,20 12,89 38,53
Petróleo e Derivados 144.023 71.349 -50,46 11,59 -26,74
Metalúrgicos 36.315 67.434 85,69 10,96 66,52
Químicos e 
Petroquímicos 80.007 62.563 -21,80 10,17 -0,31

Soja e Derivados 51.532 37.415 -27,39 6,08 29,07
Metais Preciosos 33.403 35.212 5,41 5,72 -35,92
Cacau e Derivados 14.371 17.708 23,22 2,88 -1,11
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

1.078 12.157 1.028,15 1,98 71,25

Café e Especiarias 9.620 11.008 14,43 1,79 -12,88
Borracha e Suas 
Obras 12.405 9.676 -22,00 1,57 -10,11

Sisal e Derivados 7.705 6.945 -9,86 1,13 -18,06
Frutas e suas 
Preparações 6.798 4.978 -26,78 0,81 -0,34

Couros e Peles 4.761 4.659 -2,14 0,76 44,63
Calçados e Suas 
Partes 2.671 2.161 -19,10 0,35 -9,96

Carne e Miudezas 1.386 1.862 34,42 0,30 3,32
Fumo e Derivados 2.390 1.072 -55,16 0,17 14,46
Automotivo 468 112 -76,09 0,02 25,41
Demais Segmentos 2.711 2.893 6,70 0,47 73,35
Total 608.297 615.353 1,16 100,00 6,70
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/02/2021.
Elaboração: SEI.

Outras organizações internacionais melhoraram suas 
projeções para a economia internacional. Mas também 
alertaram sobre os riscos de deslizes caso a vacinação 
contra a Covid-19 não avance e os confinamentos sejam 
mantidos em vários mercados.
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O bom desempenho das importações em janeiro, que 
teve  o maior crescimento no comparativo interanual 
desde julho de 2018, foi puxado por um incremento 
das compras de combustíveis.

No período, as importações de produtos intermediários 
(matéria-prima e insumos para a indústria) cresceram 
39,6%, com destaque para minério de cobre, com cres-
cimento de 100% em comparação ao ano passado,  de 
trigo (+34,1%) e grafita artificial (+95,2) Já os bens de 
capital, tiveram  crescimento de 30,2% das importações, 
o destaque foi para a importação de células solares 
em módulos ou painéis (+660,9%) e outros motores de 
corrente alternada, com incremento de 68,5%.

Já os bens de consumo tiveram queda de 13,5%, um 
indicador inequívoco da desvalorização do real, cujos 
produtos são mais sensíveis. Ainda assim, os duráveis 
(exceto equipamentos de transporte) tiveram aumento 
de 24,6%.

Embora seja alvissareiro o aumento das importações 
em janeiro, os dados seguem voláteis e é prematuro 
afirmar que a melhora no mês traga algum sinal quanto 
ao dinamismo da demanda interna.

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

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. % Part. %

Combustíveis e 
lubrificantes 132.347 325.939 146,28 49,19

Bens Intermediários 196.627 274.580 39,65 41,44
Bens de Capital 33.556 43.700 30,23 6,59
Bens de consumo 
duráveis 8.532 11.056 29,58 1,67

Bens de consumo 
não duráveis 12.794 7.385 -42,28 1,11

Bens não especifica-
dos anteriormente 2.974 2 -100 0,00

Total 386.830 662.662 71,31 100,00
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/02/2021.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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