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As exportações baianas totalizaram US$ 683,5 milhões 
em março, com aumento de 0,7%, em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. Nos primeiros três meses do 
ano, o estado acumula US$ 1,75 bilhão, com queda 
de 6,6%, sobre o mesmo período de 2020. Já as impor-
tações ficaram no mês passado em US$ 612 milhões, 
aumento de 31,7%, na mesma base de comparação. No 
trimestre, as importações baianas alcançaram US$ 1,70 
bilhão, crescimento de 22,4%, sobre igual período do 
ano passado. As informações foram analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de 
Planejamento (Seplan).

As exportações em março foram beneficiadas pelo 
aumento das vendas de produtos químicos (33,2%), 
soja (38,1%), produtos metalúrgicos (82,6%), minerais 
(171,7%) e algodão (154,5%). Já as importações, cujo 
aumento interanual foi de 31,7%, se recuperaram em 
relação ao padrão sazonal, embora o aumento tenha 
sido mais concentrado na categoria de combustíveis, 
cujo aumento chegou a 61,3%, principalmente de 
nafta. Os bens intermediários também cresceram 
32,3%. Esse aumento reflete a reposição de estoques 
de insumos pela indústria de transformação depois 
de vários meses de recuo.

O que impulsionou as vendas externas em março, foi a 
alta dos preços dos produtos (a maioria commodities) 
exportados pela Bahia, que se elevaram em média 
82,1%, comparados a março de 2020, já que o volume 
embarcado (quantum) teve queda de 44,7% no mês.  
No trimestre, a elevação nos preços médios foi de 
43,7%, comparado a igual período do ano passado. Já 
o volume embarcado recuou 35%.

Os destaques em aumento de preços no ano foram 
dos produtos metalúrgicos, puxados pelo cobre, com 
salto de 73,1%. Derivados de petróleo, o complexo soja 
e os minerais subiram na média 39,2%, 31,2% e 24,6% 
respectivamente, na mesma comparação.

A elevação dos preços das commodities e a desvalo-
rização do real contribuíram para melhorar o desem-
penho exportador em março. As empresas do setor, 
especialmente as de commodities, estão se beneficiando, 
com repercussões positivas na economia e no mercado 
de trabalho, embora de forma localizada. Além da 
questão preço, as exportações não estão tendo que 
concorrer com um crescimento do consumo interno 

- deprimido pelo desemprego elevado, que aflige 1,3 
milhão de pessoas no estado, segundo último dado 
divulgado pelo IBGE - com consequente queda da 
massa de rendimentos.

Já as importações estão conseguindo um desempenho 
superior ao registrado no ano passado, mesmo em um 
cenário de agravamento da pandemia. Ainda assim, a 
alta no trimestre não parece estar dentro de um contexto 
de recuperação da atividade econômica, e foi basica-
mente puxada pelo setor de combustíveis. Ainda há 
muita instabilidade em função da pandemia e é difícil 
saber se o crescimento irá se manter, por depender 
do câmbio e da recuperação da demanda doméstica.

Com o resultado de março, a balança comercial da 
Bahia acumula um superávit de US$ 50,4 milhões em 
2021, contra um saldo bem maior - US$ 485,1 milhões, 
registrado em igual período do ano passado. As expor-
tações somam US$ 1,75 bilhão com queda de 6,6% e as 
importações em US$ 1,70 bilhão com incremento de 
22,4%. A corrente de comércio atingiu US$ 3,45 bilhões 
com crescimento de 5,8%.

O comércio mundial cresceu em janeiro no ritmo mais 
rápido em mais de três anos, graças à recuperação 
econômica da China. O volume do comércio global de 
bens aumentou 5,7% em janeiro, na comparação com 
mesmo mês de 2020. Este foi o maior aumento desde 
maio de 2017. Em relação a dezembro, o crescimento 
foi de 2,6%. Além disso, o crescimento registrado em 
janeiro colocou o comércio de bens no nível mais alto 
desde outubro de 2018. Em janeiro, o comércio de bens 
da China cresceu 17%, em relação a dezembro, e 36% 
na comparação com o mesmo mês de 2020.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. %

Exportações 1.874.400 1.751.379 -6,56

Importações 1.389.320 1.700.964 22,43

Saldo 485.079 50.415 -89,61

Corrente de comércio 3.263.720 3.452.343 5,78

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/04/2021.
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.
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Esse aumento ocorreu, em grande parte, devido às 
exportações, à medida que a China atendia à crescente 
demanda por bens como equipamentos para a prática 
de exercícios em casa, populares durante os lockdowns 
em todo o mundo. As exportações da China cresceram 
56% em janeiro, em relação a janeiro do ano passado. 
Enquanto isso, houve queda tanto nos Estados Unidos 
como na zona do euro.

Devido a esse desempenho, a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
elevou as perspectivas para a economia mundial ante 
o relatório trimestral de dezembro. A economia mun-
dial deve se recuperar este ano com um crescimento 
de 5,6% e expandir 4,0% em 2022.

O pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão dos Estados 
Unidos irá repercutir em outros países, somando mais 
de um ponto percentual ao crescimento global. A 
economia dos EUA crescerá 6,5% este ano e 4,0% no 
próximo, disse a OCDE, elevando sua estimativa ante 
3,2% e 3,5%, respectivamente em dezembro.

Por sua vez, o estímulo será um impulso para os prin-
cipais parceiros comerciais dos EUA, ampliando o 
crescimento entre 0,5-1 ponto percentual no Canadá 
e México, e entre 0,25-0,5 na zona do euro e na China, 
disse a OCDE. A velocidade das campanhas de vaci-
nação é crucial para reduzir outros riscos que afetam 
a economia, como o aumento da desigualdade, desem-
prego duradouro, desequilíbrio fiscal e instabilidade 
do mercado financeiro.

Também o Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmou 
que, impulsionado por Estados Unidos e China, o cres-
cimento global está acelerando, porém apontou para os 
riscos de uma recuperação dessincronizada entre os países.

Para o FMI, no entanto, a revisão do crescimento para 
cima foi, "em parte, devido ao apoio político adicional", 
incluindo o gigantesco plano de US$ 1,9 trilhão do pre-
sidente dos Estados Unidos, e, "em parte", aos efeitos 
esperados das campanhas de vacinação em "muitas" 
economias avançadas.

Na divulgação do relatório do Banco Mundial "Renewing 
with Growth" (Renovando com Crescimento), o econo-
mista-chefe disse que a América Latina foi mais impac-
tada em seu crescimento, porque teve de enfrentar um 
maior tempo de quarentena. Além disso, a segunda 
onda do vírus e a lentidão para a vacinação são os 
principais percalços para a recuperação dos países.

Segundo o Banco Mundial, a região da América Latina 
e Caribe registrou queda de 6,7% em 2020, mas deve 
crescer 4,4% em 2021, 3%, em 2022, 2,7% em 2023%. 
O Brasil, por sua vez, teve retração de 4,1% em 2020 e 
deve crescer 3% em 2021, 2,5% em 2022 e 2,3% em 2023.

A forte contração causada pela pandemia em 2020 
teve enormes custos econômicos e sociais. A taxa de 
desemprego aumentou e a pobreza disparou, embora 
em alguns países, como no Brasil, o uso massivo de 
transferências sociais tenha contribuído muito para 
amortecer o impacto social da crise.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Mar. 2020-2021 
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 12/04/2021.
Elaboração: SEI.



5
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Mar. 2021

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – MARÇO 2021

O preço dos produtos exportados pela Bahia vem 
reagindo, embora tenha havido recuo de 15,4% de 
fevereiro para março. Em relação a março de 2020, 
contudo, os preços registraram crescimento de 7%. 
Os destaques em aumento de preços no ano foram 
dos produtos metalúrgicos, puxados pelo cobre, com 
salto de 73,1%; derivados de petróleo, o complexo soja 
e os minerais subiram na média 39,2%, 31,2% e 24,6% 
respectivamente, na mesma comparação.

Embora ainda seja cedo para ditar uma tendência, os 
preços já mostram que devem fazer a diferença este 
ano, principalmente quando começar os embarques 
do agro. Vários segmentos tiveram valorização no 
trimestre em comparação com igual período do ano 
anterior, o que resultou em um aumento médio dos 
preços dos produtos de exportação do estado, em 
43,7% no período. O desmembramento de volumes e 
preços deixa mais claro que os preços têm sobressa-
ído no desempenho das exportações no trimestre, ao 
contrário do observado no ano passado. Enquanto a 
quantidade embarcada caiu 35%, as receitas caíram 

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

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%
Var. %  Preço 

médio
2020 2021

Papel e Celulose 281.891 252.610 -10,39 14,42 -8,12

Químicos e Petroquímicos 217.196 222.985 2,67 12,73 2,58

Metalúrgicos 109.370 194.355 77,70 11,10 73,08

Algodão e Seus Subprodutos 146.646 192.848 31,51 11,01 4,15

Soja e Derivados 135.721 164.378 21,11 9,39 31,16

Petróleo e Derivados 473.999 146.238 -69,15 8,35 39,22

Minerais 58.378 142.787 144,59 8,15 24,58

Metais Preciosos 115.304 129.299 12,14 7,38 -35,34

Cacau e Derivados 49.197 57.635 17,15 3,29 -6,05

Máquinas, Aparelhos e Materiais Mecânicos e Elétricos 63.785 53.100 -16,75 3,03 -0,30

Café e Especiarias 33.735 44.839 32,91 2,56 -10,93

Borracha e Suas Obras 39.097 36.687 -6,16 2,09 -9,00

Frutas e Suas Preparações 23.481 20.680 -11,93 1,18 3,05

Automotivo 46.812 20.510 -56,19 1,17 -18,41

Sisal e Derivados 21.502 20.234 -5,89 1,16 -12,56

Couros e Peles 15.648 16.622 6,23 0,95 25,67

Calçados e Suas Partes 9.410 8.111 -13,80 0,46 3,79

Fumo e Derivados 12.809 7.810 -39,03 0,45 -27,20

Carne e Miudezas de Aves 5.246 7.339 39,90 0,42 4,66

Demais Segmentos 15.172 12.312 -18,85 0,70 134,12

Total 1.874.400 1.751.379 -6,56 100,00 43,66
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/04/2021.
Elaboração: SEI.

menos (6,6%), resultado da valorização, principalmente 
da soja, algodão, produtos metalúrgicos, derivados de 
petróleo e produtos minerais.

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 de soja cresceu 21,1% 
no trimestre, contra igual período de 2020.

As commodities exportadas pela Bahia representaram 
cerca de 65% da pauta de exportações. A elevação dos 
preços a nível nacional desses produtos alcançou 13,8% 
nos 12 meses, terminados em fevereiro passado, segundo 
dados do Ibre/FGV, levantados no Indicador de Comércio 
Exterior (Icomex). Como destaque, os minerais e o com-
plexo soja subiram 43,5% e 18,5%, respectivamente, na 
mesma comparação. Os preços dos produtos que não 
são commodities subiram bem menos, 2,1%.
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A aprovação do novo marco legal do gás é positiva 
para a indústria, mas é preciso que o país avance nas 
reformas estruturais, especialmente antes da extinção 
do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), o que 
representará um aumento na carga tributária na base 
da petroquímica nacional.

O agronegócio atingiu vendas de US$ 293,8 milhões 
em março, 9% superiores ao mesmo mês de 2020. Os 
embarques alcançaram 498,3 mil ton. Com queda de 
3,8% ante março do ano passado. A valorização de 
preços já mencionada, é responsável pelo incremento, 
principalmente de soja, algodão, frutas, couros e peles. 
No acumulado do trimestre, o valor exportado che-
gou a US$ 792,2 milhões com alta de 7%. No volume 
embarcado houve queda de 3,7%.

O aumento nos preços das commodities, que começou 
no segundo semestre de 2020, como já dito, levou 
ao aumento das exportações em março. Os preços 
médios de exportação não alcançaram o pico experi-
mentado durante o boom de 2010/2011. Hoje, porém, 
temos um cenário de câmbio totalmente diferente 
daquele de dez anos atrás. Isso torna o choque de 
preços de commodities mais relevante hoje. Naquele 
período a moeda nacional se apreciava em razão do 
cenário econômico interno mais favorável. Hoje, o 
câmbio está muito depreciado, com perspectiva de 
que o nível de desvalorização seja maior que o espe-
rado inicialmente ao fim de 2021. Segundo o boletim 
Focus, divulgado pelo Banco Central, a mediana das 
expectativas de mercado mostra que a projeção de 
cotação do dólar ao fim do ano subiu de R$ 5,10 para 
R$ 5,33 em quatro semanas.

Acrescido a isso, as condições domésticas hoje não são 
favoráveis, em termos econômicos e fiscais. Há ainda, 
o desabastecimento de insumos, não só no mercado 
doméstico como no mundo, como efeito da pandemia, 
o que se torna uma pressão adicional aos preços ao 
longo da cadeia produtiva.

Com isso, a pressão de preços de commodities deve 
perdurar no decorrer de 2021 e possivelmente chegar 
a 2022. Além da demanda chinesa, há também expec-
tativa de crescimento de cerca de 6% da economia 
americana, o que também deve pressionar as com-
modities metálicas. Além disso, há questões do lado 

O setor que liderou as exportações baianas no pri-
meiro trimestre foi o de Papel e Celulose com vendas 
de US$ 252,6 milhões, ainda assim, 10,4% inferior a 
igual período de 2020. O volume físico embarcado 
também recuou 2,5%, na mesma base de comparação.  
A demanda globalmente aquecida, a dificuldade de 
acesso a contêineres e a navios de “break bulk” e os 
reajustes nos preços de papéis em diferentes regiões 
devem sustentar os preços da celulose em alta e há 
expectativa de novos aumentos em abril e, potencial-
mente, em maio, mesmo depois dos ganhos de 45%, 
ou aproximadamente US$ 225 por tonelada de fibra 
curta, somente neste ano no mercado chinês.

Essa dinâmica deve permanecer inalterada no curto 
prazo e acredita-se que os produtores podem anun-
ciar novos aumentos para abril, buscando US$ 800 
por tonelada na China, preveem os analistas. Nos 
próximos anos, com a entrada de cerca de 11 milhões 
de toneladas de celulose no mercado, o cenário é de 
mais cautela, com preço estimado para a fibra curta 
de US$ 555 por tonelada entre 2022 e 2024.

Já a exportação, produção, a demanda e o volume 
de vendas internas externas de produtos químicos/
petroquímicos cresceram no primeiro trimestre, na 
comparação com o mesmo intervalo de 2020. As expor-
tações baianas desses produtos cresceram 2,7% em 
valor, enquanto o volume embarcado teve alta mínima 
de 0,1% nos três primeiros meses do ano. Segundo a 
Abiquim, a demanda cresceu 11% e as vendas inter-
nas, 7,36% (dados até fevereiro). Ao mesmo tempo, o 
volume de importações saltaram 96,8% e os valores 
cresceram 84%. Segundo a Abiquim, a utilização da 
capacidade instalada no país, por sua vez, alcançou 74% 
no bimestre, com expansão de um ponto percentual.

A valorização do petróleo pressionou o preço da 
nafta petroquímica, com reflexos nos preços dos 
produtos químicos, que tiveram elevação de 2,6% no 
trimestre, em comparação com igual período de 2020. 
O aumento ainda pouco expressivo nas exportações 
mostra a priorização dada ao mercado local, ante 
a forte demanda. A manutenção do ritmo positivo 
depende do desempenho econômico, da melhora da 
competitividade do setor frente aos competidores 
internacionais e de como a pandemia de covid-19 
impactará os setores clientes da química.
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da oferta que também devem contribuir para uma 
pressão de preços, como os baixos níveis de reserva 
de soja nos Estados Unidos.

A China, que ocupa desde 2012 o posto de principal 
comprador dos produtos baianos, permanece na lide-
rança dentre os principais destinos para as vendas 
externas da Bahia no trimestre, com compras que 
totalizaram US$ 415 milhões. Esse valor foi 23,6% 
maior que em igual período do ano anterior, por conta 
do aumento do volume embarcado principalmente 
de algodão, minério e catodos de cobre e ferro cromo. 
Estados Unidos, Cingapura e Argentina vêm a seguir, 
com destaque para o recuo das vendas a Cingapura que 
chegou a (-74,4%), por conta de menores compras de 
óleo combustível. A Argentina, mesmo com a redução 
nos embarques de automóveis, teve aumento de 8%, 
graças às maiores vendas de fio de cobre, produtos 
químicos e derivados de cacau.
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No primeiro trimestre, as importações cresceram 22,4%, 
em relação a igual período de 2020. A alta nas impor-
tações não parece estar dentro de um contexto de 
recuperação da atividade econômica, e foi basicamente 
obtida pelo desempenho do setor de combustíveis, 
puxadas pelas compras de nafta que cresceram 50,5% e 
GNL (179,5%) no período. Também houve aumento nas 
compras de bens intermediários (22,4%), principalmente 
de minério de cobre (37,5%), óleos de palmiste (212%) 
e fertilizantes (85,4%).

Ainda há muita instabilidade em função da pandemia 
e “é difícil” saber se o movimento irá se manter. A con-
tinuidade e ritmo desse movimento ainda dependam 
do câmbio e da recuperação da demanda doméstica.

O avanço no nível da importação de intermediários se 
deve ao processo de normalização do desabastecimento 
de insumos em período recente, principalmente por 
parte da indústria química e metalúrgica.

As compras de bens de capital registraram queda 
de 16,5% no trimestre, embora tenha sido registrado 
aumento nas compras de módulos solares e outros 
equipamentos para a indústria de energia renovável, 
segmento que permanece investindo e se projetando 
na economia estadual.

Uma eventual recuperação mais forte da atividade eco-
nômica (já descartada no primeiro semestre), pode ele-
var as importações, mesmo com taxa de câmbio muito 
depreciada. Elas também podem ainda ter impacto de 
preços pressionados em razão de desabastecimentos 
na cadeia global.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. % Part. %

Bens intermediários 812.513 994.567 22,41 58,47

Combustíveis e 
lubrificantes 345.651 501.694 45,14 29,49

Bens de capital 167.288 139.703 -16,49 8,21

Bens de consumo 
duráveis 23.956 37.417 56,19 2,20

Bens de consumo 
não duráveis 36.937 27.581 -25,33 1,62

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

Total 1.389.320 1.700.964 22,43 100,00

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 08/04/2021.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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