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As exportações baIanas alcançaram, em julho, US$ 
1,22 bilhão, atingindo nível recorde para o mês na série 
histórica iniciada em 1997. Em relação a julho de 2021, 
as vendas externas da Bahia tiveram crescimento de 
31,4%. Assim como observado nos meses anteriores, o 
efeito preço foi o principal responsável pelo crescimento 
interanual com aumento de 39,3%, já que o volume 
embarcado registrou recuo de 5,7% no mês. 

Com o resultado de julho, as exportações somaram 
US$ 8,05 bilhões no acumulado de 2022 em relação ao 
mesmo período do ano antecedente, com alta de 50,1%.

No recorte por atividade econômica, houve avanço em 
julho nas exportações da indústria de transformação 
(44%), da agropecuária (23,8%) e da indústria extrativa 
(13%).

Por conta do aumento das vendas e dos preços dos 
derivados de petróleo na pauta, as exportações baianas 
para Singapura lideraram como destino as compras de 
produtos baianos em julho, com 29,5% de participação 
e crescimento de 115% ante julho de 2021. A China vem 
a seguir ,com 23,4% de participação e queda de 1,6%, 
em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já as vendas 
totais para a Ásia subiram 35,3% no mês. 

Quanto às importações, alcançaram US$ 751,9 milhões 
em julho com alta de 95,4% sobre julho do ano anterior. 
As compras externas seguem puxadas pelos combus-
tíveis, principalmente gás, petróleo cru e querosene, 
como reflexo da conjuntura internacional, com alta no 
mês de 232,2%.

Houve crescimento mais intenso no quantum das 
importações em julho, de 60,4%, do que nos preços 
dos produtos, que foi de 2,8% no mês.

Além do efeito de alta nos preços globais, a guerra 
entre Rússia e Ucrânia também impactou o comércio 
de fertilizantes. Em busca de fontes alternativas de 
fornecimento desses produtos, os produtores baianos 
aumentaram as importações vindas da Alemanha, 
China e Canadá. No caso da Alemanha, a importação 
saltou 683% em julho na comparação interanual, tota-
lizando US$ 32 milhões.

Ainda assim, no acumulado do ano até julho, as impor-
tações de adubos e fertilizantes da Rússia continuaram 
liderando entre os principais fornecedores do estado 

com 28,7% de participação, e aumento de 300,6% no 
valor, ante período equivalente de 2021 e de 69% no 
volume de compras.

No acumulado total de 2022, as importações somaram 
US$ 6,58 bilhões, com alta de 55,8% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou nova-
mente a previsão de crescimento econômico global 
em meio às repercussões da invasão da Ucrânia pela 
Rússia, paralisações relacionadas à covid-19 na China 
e inflação mais alta. 

As perspectivas para este ano e o próximo foram rebai-
xadas no fim deste mês, quando o FMI divulgou uma 
atualização do relatório Panorama Econômico Mundial. 
A diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, 
disse que “as perspectivas permanecem extremamente 
incertas”. “Será um 2022 difícil - e possivelmente um 
2023 ainda mais difícil, com maior risco de recessão.” 

A recuperação global da pandemia de covid-19 foi 
comprometida pela alta dos preços das commodi-
ties com a guerra na Ucrânia e uma desaceleração na 
China em meio a restrições contra o vírus. A pressão 
inflacionária também força países a aumentar juros, 
medidas que ampliam o risco de recessão. 

O FMI já havia rebaixado em abril as previsões de 
expansão global deste ano, de 4,4% para 3,6%. 

Separadamente, o FMI rebaixou a previsão para o PIB 
dos EUA em 2022 de 2,9% para 2,3%, alertando que a 
alta da inflação representa “risco sistêmico” tanto para 
o país quanto para a economia global. 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. %

Exportações 5.364.013 8.052.530 50,12

Importações 4.219.894 6.575.672 55,83

Saldo 1.144.120 1.476.858 29,08

Corrente de comércio 9.583.907 14.628.201 52,63

Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 03/08/2022, 
http://comexstat.mdic.gov.br. 
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.
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O bom desempenho das exportações baianas, apesar 
de abaixo das expectativas mais otimistas do início 
do ano, foi comandado até então, completamente, por 
uma melhora dos preços, tanto dos produtos exporta-
dos como dos importados. Para o segundo semestre, 
porém, a ameaça de queda ainda maior dos preços 
de commodities e a perspectiva de desaceleração das 
principais economias do mundo colocam em dúvida 
a dinâmica do setor e pode frustrar a expectativa de 
bater o recorde histórico das exportações baianas em 
2011, quando atingiu US$ 10,9 bilhões.

No início de abril, na esteira da explosão dos preços 
das commodities após o início da guerra entre Rússia 
e Ucrânia, acreditava-se em um resultado ainda mais 
favorável do que os US$ 8 bilhões alcançados até julho. 
Desde então, a perspectiva de desaceleração econômica 

mundial, o fechamento parcial de portos e cidades na 
China e a continuidade dos problemas de logística e 
nas cadeias de produção significaram resultados menos 
expressivos, principalmente do saldo comercial. 

As projeções no início do ano eram muito otimistas, 
uma vez que as importações de 2021 estavam em pata-
mares muito deprimidos, com espaço para se recuperar 
este ano, junto com o restante da economia. 

Atualmente, a previsão é que o estado obtenha um 
saldo comercial entre US$ 1,75 e US$ 1,8 bilhão no fim 
do ano. As importações estavam em base baixa, mas se 
juntarmos isso aos preços mais altos dos combustíveis, 
bem como certa recuperação econômica doméstica, 
vemos que o aumento das importações acaba dimi-
nuindo o saldo, ainda que ele continue alto. 

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jun. 2021-Jul. 2022

(U
S$

 F
OB

)

0

200

400

600

800

1000

1200

Jun. 2021 Jul. 2021 Ago. 2021 Set. 2021 Out. 2021 Nov. 2021 Dez. 2021 Jan. 2021 Fev. 2021 Mar. 2021 Abr. 2021 Maio 2022 Jun. 2022

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/06/2022.
Elaboração: SEI.

O crescimento em valor dos fluxos de comércio até julho 
de 2022 foi liderado pelos preços. Os bens exportados 
subiram 50,1% entre janeiro e julho, na comparação com 
igual período do ano passado. No período, o volume 
aumentou menos, 23,1%, enquanto o preço médio dos 
produtos exportados avançou 22%. Nas importações, 
as despesas cresceram 55,8%, enquanto o volume só 
aumentou 16,3%. 

Diante da virada na política monetária de grandes ban-
cos centrais para combater a escalada da inflação, que 
ameaça jogar o mundo em uma recessão, é pouco pro-
vável que os volumes exportados voltem a se recuperar 

no futuro próximo. Esta não é a única preocupação que 
ronda o desempenho das vendas externas. 

Houve uma recuperação das exportações da indústria 
de transformação até julho, com destaque para as ven-
das à Argentina, que cresceram 89%. Essa situação, no 
entanto, não deve durar. 

A crise na Argentina ainda não está transparecendo na 
pauta. O bom começo de ano dos “hermanos”, porém, 
deve se reverter, porque o país começa a colocar res-
trições para reter moeda estrangeira. 
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O comportamento das compras argentinas pesa por-
que o país é destino relevante para bens industriais 
importantes da pauta baiana, como produtos químicos, 
derivados de petróleo e derivados de cacau. 

A Argentina corresponde geralmente a um terço das 
compras de manufaturados baianos da América do 
Sul, nosso segundo maior mercado, atrás apenas dos 
Estados Unidos. 

Outro ponto de atenção é o comportamento da China 
e EUA, únicos entre os principais mercados atendidos 
pela Bahia a apresentar queda no volume de embarques, 
de 8,2% e 7,1% respectivamente. Com isso, a participação 
chinesa nas exportações baianas recuou de 28,3% em 

2021 para 22,6% até julho desse ano. A alta de 17,5% 
dos preços dos produtos comprados pelos chineses 
compensou e garantiu uma ligeira expansão do valor 
das exportações, de 7,8%. 

Até julho, a China acabou crescendo menos do que 
muitos esperavam, em boa parte por causa da política 
de combate à covid-19, que manteve diversas cidades 
e portos fechados. Entre os três principais produtos 
da pauta baiana à China, que respondem por 91,6% 
das vendas a esse mercado, só a soja e derivados viu 
aumento tênue em volume, de 0,3%. Celulose (-21%) e 
minérios (-7,5%) tiveram queda, assim como o movi-
mento dos preços no período. 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-jul. 2021/2022

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%
Var. % Preço 

médio2021 2022

Petróleo e derivados 743.830 2.441.443 228,23 30,32 70,35

Soja e derivados 1.261.405 1.820.298 44,31 22,61 28,13

Químicos e Petroquímicos 653.398 929.053 42,19 11,54 30,39

Papel e celulose 598.848 669.219 11,75 8,31 16,85

Minerais 356.751 454.458 27,39 5,64 22,18

Metalúrgicos 392.062 351.776 -10,28 4,37 -10,27

Metais Preciosos 300.891 302.975 0,69 3,76 19,06

Algodão e seus subprodutos 294.844 281.409 -4,56 3,49 34,05

Café e especiarias 104.929 155.382 48,08 1,93 65,03

Cacau e derivados 123.538 120.216 -2,69 1,49 3,67

Borracha e suas obras 89.543 100.789 12,56 1,25 15,97

Máquinas, aparelhos e materiais mecânicos e elétricos 147.116 83.896 -42,97 1,04 11,61

Frutas e suas preparações 79.906 74.120 -7,24 0,92 -7,84

Calçados e suas partes 28.689 60.104 109,50 0,75 23,06

Sisal e derivados 43.385 51.011 17,58 0,63 13,94

Couros e peles 37.399 42.825 14,51 0,53 49,80

Carne e miudezas de aves 22.408 18.682 -16,63 0,23 0,31

Fumo e derivados 13.700 14.573 6,37 0,18 27,52

Demais segmentos 71.369 80.300 12,51 1,00 18,14

Total 5.364.013 8.052.530 50,12 100,00 21,93
Fonte: : ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 03/08/2022, http://comexstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.
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Mesmo um pacote de US$ 120 bilhões em infraestrutura 
anunciado em maio pelo governo em Pequim fracassou 
em impulsionar o preço das commodities metálicas. 
Os contratos futuros do minério de ferro para agosto, 
por exemplo, tocaram o patamar mais baixo desde 
novembro na bolsa de Cingapura. 

Outra questão que pode prejudicar as exportações baia-
nas é de natureza mais geopolítica e está relacionado à 
aproximação entre Pequim e Moscou após a guerra na 
Ucrânia: os chineses trocaram parte do fornecimento 
brasileiro pelo russo. 

A questão da competição com a Rússia faz sentido. É 
possível e até provável que a China reveja a situação 
com seus parceiros e compre mais da Rússia, não ape-
nas em petróleo e derivados, mas em outros mercados, 
como a soja. De qualquer forma, nossas exportações 
para a China não são tão elásticas, uma vez que a maior 
parte é de commodities agrícolas. 

O que equilibra, nesse cenário, é o comportamento das 
cotações das commodities agrícolas. Ao contrário dos 
metais industriais, esse grupo conseguiu se manter com 
preços historicamente elevados, ainda que já abaixo dos 
picos recentes. O valor médio da saca de soja negociado 
em Chicago entre fevereiro e maio deste ano foi 14% 
maior que no mesmo período do ano passado. 

A perspectiva de menor demanda à frente interrom-
peu a escalada dos preços de commodities, mas não 
necessariamente forçará uma acomodação brusca, em 
especial no caso das alimentícias, cujos balanços entre 
oferta e demanda tendem a seguir bem apertados, 
entre outros motivos, porque a demanda por alimentos 
(principalmente os mais básicos) é menos sensível a 
ciclos econômicos. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias
de uso – Jan.-jul. 2021/2022

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. % Part. %

Combustíveis e 
lubrificantes 2.115.946 5.025.941 137,53 76,43

Bens intermediários 
(BI) 1.682.160 1.157.014 -31,22 17,60

Bens de capital (BK) 288.237 269.350 -6,55 4,10

Bens de consumo 
duráveis 70.378 58.537 -16,83 0,89

Bens de consumo 
semiduráveis e não 
duráveis

63.171 51.366 -18,69 0,78

Bens não especifi-
cados anteriormente 2 13.464 736.430,80 0,20

Total 4.219.894 6.575.672 55,83 100,00

Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 03/08/2022, 
http://comexstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

As importações baianas alcançaram US$ 751,9 milhões 
em julho com alta de 95,4% sobre julho do ano anterior. 
As compras externas seguem puxadas pelos combus-
tíveis, principalmente gás, petróleo cru e querosene, 
como reflexo da conjuntura internacional, com alta no 
mês de 232,2%.

Houve crescimento mais intenso no quantum das 
importações em julho, de 60,4%, do que nos preços dos 
produtos, que foi de 2,8% no mês. No acumulado até 
o mês de julho, as importações acusam crescimento 
de 55,8%, atingindo US$ 6,58 bilhões.

Alguns setores, entretanto, acusaram aumento de pre-
ços bem acima da média. A pressão dos preços pode 
ser vista nas compras de fertilizantes e de adubos. As 
importações de fertilizantes subiram 49,7% no período, 
mas os gastos tiveram aceleração de 216,2%.

As compras de produtos químicos subiram 34,2%, 
somando 1,4 milhão de toneladas nos sete meses do 
ano, mas os gastos tiveram elevação de 86,4% para US$ 
1,16 bilhões no período.

Apesar do ritmo de crescimento das importações estar 
acima do das exportações no ano, os riscos para as 
perspectivas estão predominantemente inclinados 
para o lado negativo.

A desaceleração da economia da China foi pior do que 
se previa, os reflexos econômicos da alta dos preços da 
energia e dos alimentos na Europa se intensificaram 
e os gastos do consumidor nos EUA ficaram abaixo 
do esperado. 

Além da recuperação mais lenta do que o esperado 
da pandemia de covid-19 e dos reflexos da guerra na 

Ucrânia, a maioria das economias enfrentam condições 
financeiras mais apertadas — especialmente nos EUA e 
na Europa — em virtude da inflação em níveis recordes.

O rebaixamento [nas previsões de crescimento] reflete 
a estagnação nas três maiores economias do mundo 
— EUA, China e zona do euro — com consequências 
importantes para as perspectivas globais. Apesar da 
desaceleração da atividade, a inflação global foi revisada 
para cima, em parte devido ao aumento dos preços dos 
alimentos e de energia. Com isso, as perspectivas de 
aumento tanto das importações como das exportações 
devem sofrer contração e consequente redução em 
seus preços médios.
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