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Embora contaminadas pela retração dos mercados 
mundiais ao avanço da pandemia do Corona vírus, 
as exportações baianas avançaram 8,3% em março, 
comparado a igual mês do ano passado, atingindo, 
porém, um valor modesto, resultado de um comércio 
pouco dinâmico, de US$ 568,8 milhões. Os volumes 
embarcados de soja, celulose e derivados de petróleo, 
resistiram às turbulências e registraram crescimento 
de 32,8%, 39,3% e 20,9%, respectivamente, garantindo 
o desempenho positivo no mês, na medida em que as 
cotações recuaram, embora para o exportador, tenha 
sido amplamente compensadas pela valorização do 
dólar em relação ao real. 

As importações, entretanto, foram duramente atingidas, 
alcançando US$ 444,9 milhões, com queda de 34,6%, 
que atingiu de forma generalizada todas as categorias 
de uso. O recuo reflete, não somente a desvalorização 
cambial, como também o impacto inicial da Covid-19, 
na demanda doméstica e os efeitos da pandemia no 
fluxo logístico e de abastecimento, principalmente de 
bens “made in China”, terceiro maior fornecedor de 
produtos ao estado. 

As exportações de produtos baianos tiveram um resul-
tado em março melhor que o esperado em termos de 
volume – aumento de 26,6% - já que são em sua maio-
ria, as commodities possuem menos elasticidade em 
relação à demanda mundial. Em contrapartida houve, 
e com tendência a se intensificar, impacto negativo nos 
preços, que se desvalorizaram em média 14,5%, maior 
declínio mensal desde novembro de 2019.

No trimestre, as exportações baianas alcançaram US$ 
1,8 bilhão, o que representa um aumento de 1,6%, 
ante o primeiro trimestre do ano passado. O quantum 
teve aumento de 21,1%, mas os preços médios acusam 
redução de 16,1%, sempre comparados a igual período 
do ano anterior. As maiores desvalorizações ocorreram 
nos setores de papel e celulose (-23,5%), petroquímicos 
(-15,1%), metalúrgicos (-43%) e minerais (-25,7%), por 
ordem de importância na pauta.

Quem puxa o desempenho positivo no trimestre são 
os derivados de petróleo, com crescimento de 123%, 
nas receitas que chegaram a US$ 417,3 milhões, fruto 
do aumento do volume embarcado em 82,5%, mas 

principalmente dos preços, que ainda acusaram ele-
vação de 22,5%, frente ao primeiro trimestre do ano 
passado. Os efeitos da epidemia não são imediatos, 
principalmente para os contratos de venda de petróleo 
e seus derivados, além de ser heterogêneos entre os 
setores. O mergulho dos preços futuros do produto, 
ocorrido em março, cujas cotações voltaram ao que era 
há 20 anos, deve retirar as perspectivas de desempenho 
positivo desse importante setor da pauta baiana, se 
mantido nos próximos meses.

As exportações de celulose se recuperaram, ante o 
aumento na demanda pela matéria-prima, que é usada 
na fabricação de papéis para fins sanitários e embala-
gens, entre outros produtos, na esteira da disseminação 
da Covid-19. O crescimento das vendas no trimestre foi 
de 8%, atingindo US$ 281,9 milhões, enquanto que o 
volume embarcado cresceu 41,3%, também influenciado 
por paradas para manutenção das fábricas, ocorridas 
no mesmo período em 2019.

Dentre as commodities agrícolas, a soja e derivados 
teve bom desempenho em março – crescimento de 
33% - após o atraso no plantio, que reduziu a oferta 
para embarques até fevereiro. Assim, no trimestre, as 
vendas que alcançaram US$ 120 milhões, ainda acu-
sam queda de 41%, ante o primeiro trimestre do ano 
passado, mas que deve ser revertida com o esperado 
aumento da safra e da certeza de que não há espaço 
para baixas expressivas de preços de produtos básicos 
para a alimentação - mesmo num cenário de impres-
sionante erosão das atividades econômicas em todo o 
mundo, corroborado pelos dos sinais de retomada das 
compras chinesas do produto.

Já o algodão teve melhor desempenho no trimestre, 
com crescimento que chegou a 60,1% e receita de US$ 
146,8 milhões. Diante das incertezas nos negócios, os 
exportadores do produto fecharam com antecedência, 
no início de março, as vendas das produções desta 
safra 2019/20 e da próxima, em meio à valorização 
do dólar em relação ao real. De todo modo, a crise 
tende a prejudicar mais a demanda por algodão do 
que por soja, usada para a alimentação humana e 
animal. Além disso, a queda dos preços do petróleo 
é outro fator baixista para a pluma, porque deixa 
as fibras sintéticas mais competitivas em tempos 
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de recessão - embora reduza custos de transporte 
e de insumos. 

Dentre os manufaturados, o setor químico/petroquí-
mico registra redução de 33,2% no trimestre, com 
faturamento de US$ 216 milhões. A indústria química 
baiana deu importantes sinais de recuperação em 
janeiro, com o salto de 48,6% nas vendas e melhoria da 
utilização da capacidade instalada. Contudo, o avanço 
global da Covid-19 e o colapso dos preços do petróleo 
tornaram o momento incerto, o que já reduziu os embar-
ques em 27%, no trimestre. As empresas exportadoras 
do setor que normalmente são desfavorecidos pela falta 
de competitividade do produto nacional, em relação 
aos de origem no exterior, tiveram ainda no período 
problemas de fornecimento de insumos produzidos na 
China, dos efeitos da doença na atividade econômica e 
da recente desvalorização do petróleo, que adicionou 
novas incertezas.

Apesar de a epidemia ter começado na China e de ela ter 
sido a primeira a desacelerar fortemente para combater 
o Corona vírus já em fevereiro, isolando 60 milhões de 
pessoas e restringindo o comércio interno, as exportações 
baianas para lá, aumentaram 59,2%  em março e 30,1% 
para a Ásia, mantendo a liderança por países ou blocos 
comerciais. No trimestre, o destaque é Cingapura, outro 
país do continente asiático, que elevou suas compras 
de óleo combustível através da Petrobrás em 420%.  As 
vendas externas também cresceram no trimestre para 
os EUA em 12,8% (máquinas e ap. para indústria eólica, 
químicos, pneus, celulose e derivados de cacau). De resto, 
caem em quase todos os demais parceiros importantes. 
Para a UE (-29%) e para a Argentina, tradicional cliente 
de nossas manufaturas (principalmente automóveis, 
que registraram queda de 38,4% no trimestre), reduziu 
suas compras em 25,7%. O país que não tinha nenhuma 
perspectiva de crescimento antes da pandemia, agora, 
tem menos ainda.

Diversas instituições multilaterais como a OCDE e 
OMC divulgaram previsões pessimistas, na segunda 
semana de abril para a economia e comércio mundial 
em 2020, já que não é possível ver muito longe - não se 
sabe quando a pandemia será vencida e os números 
atuais apenas refletem um presente tenebroso. A OMC 
apresentou dois cenários e no melhor deles o comércio 
internacional declinará 13%, em 2020. No pior, 31,9%. 
A redução do comércio será tão mais intensa quanto 
maior for a participação nas cadeias globais de valor, 
especialmente na de automóveis e eletrônicos.

Na Ásia, Europa e Estados Unidos, as exportações 
perderão mais vigor que as importações. Na América 
do Sul, pouco integrada globalmente, ocorrerá o con-
trário, com queda maior das compras externas. Da 
mesma forma, os países da região não são grandes 
exportadores de serviços, setor gravemente afetado 
pelas defesas levantadas contra a Covid-19. Em tese, 
isto permitiria que os saldos comerciais não sofram 
redução violenta ou que o setor externo contribua 
positivamente para o PIB, mas esta não é a realidade 
de muitos dos países da região.

O Brasil que é um exportador relevante de commodities, 
em baixa no mercado internacional - várias delas com 
poucas chances de recuperação diante da prostração 
da economia global, como petróleo e metais - espera 
que a demanda inelástica por esses bens, mantenha 
seu superávit comercial, mesmo que desidratado.

Para venda de manufaturas, os mercados encolherão 
caso dos EUA e Europa. Antes de o mundo entrar em 
parada súbita para deter a Covid-19, o Banco Central 
reviu para baixo o desempenho comercial e projetou 
saldo de US$ 33,5 bilhões. É bastante provável que ele 
fique muito abaixo disso. O Ministério da Economia 
não fez previsões.

Para a Bahia, que já vinha sendo afetada pela recessão 
na Argentina e pela guerra comercial sino- ameri-
cana, espera-se – muito por conta do desempenho 
da agricultura e da celulose -  que as exportações 
voltem ao patamar de 2015, quando não passaram 
de US$ 7,8 bilhões, o que corresponde a uma queda 
de 5%, sobre os US$ 8,2 bilhões de 2019. Para as 
importações, por enquanto, não se permite ver ainda 
o fundo do poço.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 1.771.211 1.799.432 1,59
Importações 1.878.504 1.313.409 -30,08
Saldo -107.293 486.023 -

Corrente de comércio 3.649.715 3.112.841 -14,71
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/04/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Mar. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/03/2020.
Elaboração: SEI.

Os preços médios dos produtos exportados pela Bahia, 
em março, acompanharam a tendência global e recuaram 
14,5%, ante o mesmo mês do ano anterior. Em relação a 
fevereiro último, houve variação negativa de 2,4%. Dentre 
os principais setores, as maiores quedas foram regis-
tradas nos setores de papel e celulose (13,1%); produtos 
petroquímicos (14,2%), soja e derivados (3%) e máquinas 
e aparelhos (63,4%). Já as maiores valorizações ficaram 
com o setor de petróleo e derivados (29,8%), minerais 
(40,7%) e de metais preciosos (143,7%).

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-mar. 2019/2020

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Petróleo e Derivados 187.173 417.260 122,93 23,19 22,15
Papel e Celulose 260.905 281.891 8,04 15,67 -23,51
Químicos e 
Petroquímicos 323.120 215.961 -33,16 12,00 -15,11

Algodão e Seus 
Subprodutos 91.697 146.826 60,12 8,16 -7,94

Soja e Derivados 203.760 119.980 -41,12 6,67 -10,26
Metais Preciosos 119.901 115.029 -4,06 6,39 15,73
Metalúrgicos 208.374 108.747 -47,81 6,04 -42,96
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

7.791 63.785 718,69 3,54 -42,42

Minerais 60.788 58.381 -3,96 3,24 -25,73
Cacau e Derivados 50.873 49.171 -3,35 2,73 9,57
Automotivo 75.949 46.812 -38,36 2,60 -2,55
Borracha e Suas 
Obras 45.485 39.067 -14,11 2,17 1,38

Café e Especiarias 32.989 33.737 2,27 1,87 7,03
Frutas e Suas 
Preparações 25.450 22.962 -9,78 1,28 -8,63

Sisal e Derivados 24.188 21.502 -11,10 1,19 -0,97
Couros e Peles 19.207 15.657 -18,48 0,87 -33,22
Fumo e Derivados 9.071 12.809 41,21 0,71 79,89
Calçados e Suas 
Partes 9.783 9.410 -3,82 0,52 -18,48

Carne e Miudezas 
de Aves 3.216 5.240 62,95 0,29 14,73

Demais Segmentos 11.492 15.205 32,31 0,85 -56,09
Total 1.771.211 1.799.432 1,59 100,00 -16,14
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2020.
Elaboração: SEI.
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As exportações baianas de produtos do agronegócio, 
que representaram no primeiro trimestre 42% do total, 
não foram impactadas pela pandemia, principalmente 
após a normalização das operações portuárias na China. 
Segundo a Associação dos Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba) não houve alteração na programação de 
trabalho das grandes lavouras da região oeste, com a 
colheita da soja, estando em pleno andamento e perspec-
tivas de melhores resultados do que na safra passada, 
haja vista, as boas condições climáticas na região, que 
favoreceram a produtividade, além do câmbio atraente, 
que vêm compensando as quedas nas cotações.

Por enquanto, além da queda nos preços, o efeito mais 
relevante da pandemia para as exportações baianas 
foi a ampliação da fatia da Ásia, no total das vendas 
externas. Até o fim de março, no acumulado deste 
ano, os mercados asiáticos como um todo – China à 
frente - já representavam 48,8% das vendas da Bahia 
ao exterior, contra 46,6% em 2019. Com isso, a Bahia 
e o Brasil, com perfis semelhantes na pauta de expor-
tação, até que podem não se saírem tão mal em seu 
desempenho exportador, pelo fato de estarem menos 
integrados às cadeias globais de produção. Em com-
pensação, os produtos manufaturados vêm perdendo 
espaço cada vez maior, tanto pela falta crescente de 
competitividade, quanto pelos problemas econômicos 
em seus principais mercados.

As vendas de produtos petroquímicos registraram 
em março queda de 33,2% nas receitas e de 27% no 
volume embarcado. O metalúrgico teve queda de 
47,8% e o automotivo de 38,4%. As exceções são os 
derivados de petróleo que cresceram 123%, graças 
ao aumento tanto do quantum em 82,5% e de preços 
em 22,2%, tudo isso comparado ao mesmo período 
do ano passado. Em abril, a realidade de preços já 
deve ser outra.

Outra boa surpresa na categoria de industrializados, 
foi o de máquinas e aparelhos elétricos e mecâni-
cos, que registrou crescimento de 719% (US$ 63,8 
milhões, alavancado pelas vendas de partes/peças 
e componentes da indústria de equipamentos para 
indústria eólica, instalada no estado, que além de 
atender a demanda local passa, a partir desse ano, 
a exportar.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-mar. 2019/2020                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.380.357 1.002.496 -27,37 76,33
Bens de capital 179.115 155.157 -13,38 11,81
Combustíveis e 
lubrificantes 246.243 92.257 -62,53 7,02

Bens de consumo 
não duráveis 38.631 36.642 -5,15 2,79

Bens de consumo 
duráveis 34.158 23.883 -30,08 1,82

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 2.974 - 0,23

Total 1.878.504 1.313.409 -30,08 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/04/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Sem indício de que a recuperação da economia venha 
ressurgir, por conta da pandemia, as importações tive-
ram queda expressiva em março de 34,6%, alcançando 
US$ 444,9 milhões, com redução expressiva em todas 
as categorias, principalmente combustíveis (-62,5%) e 
bens intermediários (insumos e matéria prima para a 
indústria), que chegou a -27,4%.  

Os preços médios situaram-se apenas 1% inferiores 
aos praticados em março do ano passado, enquanto 
que o quantum recuou 34%.

A depreciação cambial continua atuando para a queda 
das importações, e pelo menos até março, não se vislum-
bra efeito da esperada retomada da atividade doméstica, 
já duvidosa antes mesmo do agravamento da epidemia.

No primeiro trimestre, as importações baianas acumu-
lam US$ 1,31 bilhão, 30% inferior ao mesmo período 
de 2019. O volume (quantum) recuou 25,4%, enquanto 
os preços médios tiveram queda de 6,3%.

A redução das importações no trimestre é um indício 
da piora do cenário doméstico, com a paralisação de 
diversas atividades, principalmente durante o mês de 
março. A contínua desvalorização do real começa a 
afetar mais claramente as compras externas, tendên-
cia que deve persistir nos próximos meses, com as 
importações sendo restringidas por estes dois fatores: 
queda da atividade interna e real excessivamente fraco. 
Além do efeito câmbio, a retração nas importações no 
período ainda se deve aos efeitos da doença na China, 
que interrompeu o fluxo logístico, principalmente de 
insumos básicos e bens de consumo, que tem no país 
um dos principais fornecedores ao estado.

Os efeitos da doença na demanda doméstica deverão 
se refletir, ainda de forma mais acentuada, a partir 
das importações de abril, com os desembarques, con-
tinuando a ser afetados, não somente pelo efeito do 
isolamento social na demanda interna, como também 
pelo impacto de perda de renda sobre o consumo.
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