
Boletim de Comércio 
Exterior da Bahia

Setembro 2022

ISSN 2179-8745

https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=900&Itemid=216


DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – SETEMBRO 2022

Governo do Estado da Bahia
Rui Costa

Secretaria do Planejamento
Cláudio Ramos Peixoto

Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia
José Acácio Ferreira

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
Marcus Vinicius Souza Pimentel dos Santos 
(estagiário)
Thiago Lima de Souza Bartolomeu 
(estagiário)

Editoria-Geral
Revisão Ortográfica
Luzia Luna

Coordenação de Produção Editorial
Editoria de Arte
Projeto Gráfico
Ludmila Nagamatsu

Editoração
EGBA

Sumário

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

Desempenho do Comércio  
Exterior da Bahia – Setembro 2022, 3
Importações, 8

Apêndice A – Setembro 2022
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 
Setembro de 2022

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

https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=900&Itemid=216


3
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Set. 2022

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – SETEMBRO 2022Desempenho do Comércio Exterior da Bahia – Setembro 2022

As exportações e importações baianas atingiram em 
setembro deste ano patamares recordes para o mês. 
No acumulado dos nove primeiros meses do ano, os 
indicadores também alcançaram o nível mais elevado 
da série histórica. O resultado alcançado nas expor-
tações no mês passado foi de US$ 1,25 bilhão, apesar 
do declínio dos preços das commodities devido a 
desaceleração do crescimento da economia mundial. 

Já as importações alcançaram US$ 1,34 bilhões, impul-
sionada pelo forte aumento nos combustíveis. Apesar 
dos gargalos logísticos e dos receios iniciais em rela-
ção à oferta de certos insumos, os desembarques de 
combustíveis, adubos e fertilizantes continuaram a 
crescer, ainda com preços mais altos. 

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, as 
exportações do estado atingiram US$ 10,53 bilhões, 
aumento de 43,8%, enquanto as importações já somam 
US$ 9 bilhões, com incremento de 68,4%. O saldo 
comercial ficou superavitário em US$ 1,53 bilhão 
(-22,6%), enquanto que a corrente de comércio atingiu 
US$ 19,53 bilhões, 54,2% acima do mesmo período 
de 2021. 

Diferentemente do observado no primeiro semestre, 
o efeito preço não foi o principal responsável pelo 
crescimento interanual de 20% das exportações em 
setembro. As exportações, apesar de avançar em valor 
e volume, mostra perda de força no nível geral de pre-
ços (aumento de apenas 2,9%), comparado a igual mês 
de 2021. A redução do ritmo do incremento médio dos 
preços vem ocorrendo desde agosto, e deve se manter 
no último trimestre de 2022, dada à freada no ritmo 
de crescimento da economia mundial e da queda de 
cotações das commodities no mercado internacional.

O destaque das vendas externas em setembro foi o 
incremento nas exportações de derivados de petróleo 
que cresceram 119,7% ante o mesmo mês de 2021, 
embora a soja e seus derivados tenham ocupado a 
liderança nas receitas no mês passado, com vendas 
de US$ 404,7 milhões e crescimento de 16,2%.

No recorte por atividade econômica, houve avanço em 
setembro nas exportações da indústria de transfor-
mação (+22,4%) e da agropecuária (+23,2%). A indús-
tria extrativa, por sua vez, recuou 14,7% no valor 
exportado, por conta de uma queda nas exportações 

de minério de ferro, reflexo do ajuste para baixo em 
suas cotações no mercado internacional. 

Em relação às importações, a categoria de combus-
tíveis (petróleo cru, gás, gasolina e querosene) teve 
um incremento de 573,2% em relação a igual mês de 
2021, respondendo por aproximadamente 50% do 
total importado pelo estado no mês passado. Adubos 
e fertilizantes, outro setor expressivo da pauta de 
importação, juntamente com a nafta para a petro-
química ficaram com valores de importação 142,5% e 
100% mais altos em setembro, respectivamente, ante 
igual período do ano passado. 

O comércio global estagnou em setembro. As rupturas 
nas cadeias de suprimentos diminuíram com a redução 
da demanda por mercadorias nos EUA e na Europa. O 
comércio global permaneceu inalterado entre agosto e 
setembro, com a queda nas exportações da Alemanha 
e da União Europeia (UE) e o declínio de 4,4% nas 
importações dos EUA sendo compensados por um 
aumento das importações da China e das exportações 
da Rússia.

O enfraquecimento na demanda internacional se reflete 
ainda na queda das taxas de frete de transportes. Em 
alguns casos, os valores das tarifas quase que retorna-
ram aos níveis pré-pandemia, no início de 2020. 

Por sua vez, a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) previu uma forte baixa do volume do comércio 
internacional de mercadorias em 2023, depois de sua 
diretora-geral ter alertado que a economia mundial 
estava entrando em recessão. 

Pelas novas projeções, as trocas globais podem desa-
celerar de 3,5% neste ano para apenas 1% em 2023 na 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. %

Exportações 7.322.417 10.528.885 43,79

Importações 5.344.435 8.997.821 68,36

Saldo 1.977.982 1.531.064 -22,59

Corrente de comércio 12.666.852 19.526.706 54,16

Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 04/10/2022, 
http://comexstat.mdic.gov.br. 
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.



4
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, Set. 2022

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – SETEMBRO 2022

esteira de múltiplas crises na economia global. “Para 
2023, a projeção é consideravelmente mais sombria”, 
afirmou a diretora-geral. Para este ano, a expansão das 
trocas globais será maior do que estimado inicialmente, 
de 3,5% ante projeção de 3% em abril. Mas a projeção 
de 1% em 2023, comparada à de 3,4% feita em abril, 
mostra a dimensão da deterioração na cena global. 

A OMC leva em conta uma alta do Produto Interno 
Bruto (PIB) global de 2,8% em 2022 e de 2,3% em 2023, 
bem inferiores à previsão anterior de 3,2%. Está em 
linha com as de outras organizações internacionais. 
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) prevê que em 2023 a renda global 
real poderá ser cerca de US$ 2,8 trilhões mais baixa 
do que o esperado há um ano — uma queda de pouco 
mais de 2% do PIB em termos de Paridade de Poder 
de Compra (PPC). 

Para a OMC, a diminuição da demanda de importações 
parece assim inevitável, com o comércio e a produção 
afetados pela guerra na Ucrânia, nível do preço de 
energia, inflação e o aumento dos juros nos países 
desenvolvidos. 

Em agosto, os preços de energia estavam 78% mais 
elevados do que o ano passado, de alimentos 11% mais 
caros, enquanto os preços de cereais subiram 15% e dos 
insumos 60%. Alguns dados recentes parecem indicar 
que as tensões inflacionárias, embora continuem fortes, 
podem ter atingido o auge. 

Sem surpresa, o Oriente Médio, com alta produção 
de petróleo, será a região com maior crescimento em 
volume no comércio, tanto em exportações (14,6%) 
como em importações (11,1%), em 2022. 

As exportações da América do Sul e da África também 
superaram as expectativas na primeira metade do ano. 
E as importações dessas regiões tem sido maiores que 

o previsto, com as altas de preços das commodities 
permitindo a esses países importar mais. 

Para 2023, porém, as perspectivas são mais incertas. 
Para a América do Sul como um todo, a OMC projeta 
que o crescimento das exportações cairá de 1,6% neste 
ano para 0,3%, em volume. Já as importações devem 
passar de um aumento de 5,9% neste ano para contração 
de 1% no ano que vem — o que reflete uma desacele-
ração significativa na economia da região. 

O Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e Fundo Monetário 
Internacional (FMI) veem crescentes ameaças aos 
emergentes. Em reunião do G24, um dos grupos de 
países em desenvolvimento mais influentes no banco 
e no FMI, que inclui países como Brasil, Índia, México, 
África do Sul, Irã, Nigéria e Egito, as instituições che-
garam à conclusão que a desaceleração econômica é 
hoje mais forte do que em recessões globais anteriores, 
podendo representar contração de 3 pontos percentuais 
no PIB mundial entre 2021-2024.

As implicações de longo prazo de recessões mundiais 
incluem mais pobreza e perda de produção maior e 
mais permanente, na esteira dos estragos causados pela 
covid-19, guerra na Ucrânia, inflação alta, insegurança 
alimentar, elevação de juros, valorização do dólar e 
crescente endividamento de países já vulneráveis. 

A Agência das Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad) calcula que ações do Federal 
Reserve, o banco central dos EUA, causarão prejuízos 
significativos para países em desenvolvimento se hou-
ver uma rápida elevação das taxas de juros. Estima que 
um ponto percentual de alta na taxa do Fed reduz o 
PIB real em outros países ricos em 0,5% e em 0,8% nos 
países em desenvolvimento nos três anos seguintes. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médio mensal das exportações baianas  – 2021-2022
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Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/10/2022.
Elaboração: SEI.

Os preços médios de exportação continuam com ten-
dência de baixa pelo terceiro mês consecutivo, tendo 
em setembro/22 registrado queda de 5,1% em média 
ante agosto e aumento de 3,2% em relação a setem-
bro/21. Esse aumento em relação ao mesmo mês do 

ano passado é que vem se mantendo constante, mas 
cada vez em percentual menor, resultado na medida 
que a base de comparação se eleva, o que aconteceu a 
partir do terceiro trimestre de 2022.
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Os derivados de petróleo continuam na liderança da 
pauta de exportações baianas no ano, com vendas 
de US$ 2,96 bilhões e crescimento de 221,1% frente a 
igual período do ano passado. O setor está sendo um 
dos principais responsáveis pelo bom desempenho 
das vendas externas baianas no ano, uma vez que a 
Refinaria de Mataripe mais que duplicou o volume 
exportado de derivados de petróleo (101,6%), elevando 
as exportações do segmento para aproximadamente 4 
milhões toneladas no período.

A Refinaria de Mataripe, como esperado desde sua 
privatização, deverá investir na unidade em 2023 cerca 
de R$ 1,1 bilhão. Esse valor é em média 2,5 vezes a 
mais que o que vinha sendo investido na unidade que 
responde por 14% da capacidade de refino do Brasil. 

As exportações do agronegócio baiano alcançaram 
US$ 4,67 bilhões no acumulado do ano até setembro, 
26,3% mais que um ano antes. Tanto os preços médios 
dos produtos exportados quanto os volumes aumen-
taram - as altas foram de 19% e 6,2%, respectivamente 

-, colaborando para o resultado, principalmente pelo 
efeito preço. Com esses resultados, a participação do 
agro nas exportações totais da Bahia atingiu 44,4% 
no período.

O complexo soja continua sendo o principal produto de 
exportação do setor, com vendas de US$ 2,96 bilhões no 
período e incremento de 33,6% em relação ao mesmo 
período de 2021. Por causa do tempo da safra, plantada 
e colhida mais cedo em relação ao ano passado, as ven-
das foram volumosas, atingindo no ano, até setembro, 
4,44 milhões de toneladas, com uma variação positiva 
de 6% ante igual período de 2021.

O nono Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA), realizado pelo IBGE, para 2022, relativo ao mês 
de setembro, previu que o volume colhido da soja ficou 
mantido em 7,2 milhões de toneladas, 6,0% acima do 
verificado em 2021. Dessa forma, a safra da oleaginosa 
atingiu safra recorde pelo terceiro ano consecutivo. A 
área plantada no estado ficou projetada em 1,8 milhão 
de hectares (7,2% superior ao observado em 2021).

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

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%
Var. % Preço 

médio2021 2022

Petróleo e derivados 923.069 2.964.137 221,12 28,15 59,27

Soja e derivados 1.946.417 2.600.763 33,62 24,70 26,16

Químicos e Petroquímicos 912.922 1.169.065 28,06 11,10 24,98

Papel e celulose 736.232 918.288 24,73 8,72 15,24

Minerais 468.290 516.817 10,36 4,91 38,53

Metalúrgicos 402.377 468.369 16,40 4,45 26,83

Metais Preciosos 495.281 428.570 -13,47 4,07 -6,11

Algodão e seus subprodutos 396.654 413.492 4,25 3,93 66,47

Café e especiarias 131.426 188.300 43,27 1,79 63,05

Cacau e derivados 167.183 154.430 -7,63 1,47 2,17

Borracha e suas obras 114.937 135.521 17,91 1,29 18,54

Máquinas, aparelhos e materiais mecânicos e elétricos 214.288 109.968 -48,68 1,04 16,43

Frutas e suas preparações 120.251 107.993 -10,19 1,03 -3,08

Calçados e suas partes 42.305 74.936 77,14 0,71 20,18

Sisal e derivados 56.643 62.610 10,53 0,59 11,38

Couros e peles 49.308 51.051 3,54 0,48 29,19

Carne e miudezas de aves 30.941 26.122 -15,58 0,25 4,40

Fumo e derivados 16.318 15.795 -3,21 0,15 12,91

Demais segmentos 97.574 122.657 25,71 1,16 18,14

Total 7.322.417 10.528.885 43,79 100,00 19,04
Fonte: : ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 04/10/2022, http://comexstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.
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Já as exportações do setor devem render US$ 3,2 bilhões 
para o estado neste ano, um valor pouco imaginável há 
dois anos, quando as receitas ficaram US$ 1,7 bilhão.

Exceto os derivados de petróleo, o setor químico/petro-
químico mantém o melhor desempenho dentre os 
manufaturados com vendas de US$ 1,17 bilhão, 28,1%  
acima de igual período do ano anterior. A restauração 
do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) a 
partir de 2023, desde julho, benefício fiscal revogado 
por medida provisória no final do ano passado, foi par-
cialmente comemorada pelo setor já que condicionou o 
incentivo ao cumprimento de obrigações pela indústria.

A decisão do presidente foi criticada pela associação 
que representa o setor, que vê quebra de acordo por 
parte do governo e aponta que o regime, incentivo para 
importação de matérias-primas petroquímicas, pode 
não voltar na prática a existir.

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 período, com compras que tota-
lizaram US$ 2,52 bilhões. Esse valor foi 19% maior 
que em igual período do ano anterior, teve uma maior 
participação dos preços médios que aumentaram no 
período 13,8%, contra uma elevação nos embarques 
físicos de 4,5%.

O crescimento na China, a segunda maior economia 
do mundo, deverá cair para 3,2% este ano, em meio 
às paralisações causadas pela covid-19 e à fraqueza 
do mercado imobiliário, mas o apoio político poderia 
ajudar a recuperar a expansão econômica em 2023, 
embora haja incertezas por conta das quebras de pro-
dução em virtude das políticas de “covid zero”. O país 
ainda recorreu em 2022 a firmes lockdowns contra o 
espalhamento do vírus, que interromperam as cadeias 
logísticas globais.  A China é um importante compo-
nente do comércio global. Em ritmo mais lento, traz 
impactos à atividade de uma gama de países, inclusive 
os emergentes. Além disso, o setor imobiliário, que 
representa cerca de um quinto da atividade econômica 
na China, está enfraquecendo rapidamente.

Ainda por conta da liderança do refino na pauta e do 
crescimento vertiginoso nas exportações de petróleo 
e derivados no período, Singapura (segundo maior 
importador do produto baiano) vem na segunda posi-
ção como destino das vendas externas estaduais, com 
US$ 1,53 bilhão e crescimento de 123%, sendo que 99% 
referem-se a óleo combustível. O país respondeu por 
16,5% das exportações baianas no período, desban-
cando os Estados Unidos, 2º mais importante parceiro 
comercial da Bahia.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-set. 2021/2022

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. % Part. %

Bens Intermediários 
(BI) 3.964.272 5.932.739 49,66 65,94

Combustíveis e 
Lubrificantes 844.208 2.553.596 202,48 28,38

Bens de Capital (BK) 366.068 358.756 -2,00 3,99

 Bens de Consumo 
(BC) 169.882 139.266 -18,02 1,55

Bens não especifi-
cados anteriormente 4,352 13.464 209,37 0,15

Total 5.344.435 8.997.821 68,36 100,00

Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 04/10/2022, 
http://comexstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Puxados por combustíveis e fertilizantes, as importa-
ções baianas em setembro ficaram acima do esperado 
e contribuíram para mais um recorde mensal no mês, 
com a perspectiva de que ao fim de 2022 se mantenha 
em nível robusto. 

Em setembro, o valor desembarcado avançou 145,8% 
enquanto as despesas subiram 167,2%. No acumulado 
até o mês, as altas foram de 20,8% e 43,8%, respectiva-
mente, sempre contra igual período do ano passado.

O nível de importação do mês de setembro mostra 
que os desembarques devem acomodar-se em níveis 
mais elevados que o esperado, em função da política 
de preços da Acelen, bem como da expansão da pro-
dução agrícola.

Apesar do aumento dos preços de importação, a expec-
tativa de incremento das compras externas também tem 
seu componente puxado pela quantidade, em alguns 
itens. Isso é um bom sinal, de certa forma, porque, 
apesar dos gargalos logísticos e dos receios iniciais em 
relação à oferta de certos insumos, os desembarques de 
combustíveis, adubos e fertilizantes e semicondutores 
estão acontecendo, embora com preços mais altos. 

As importações de combustíveis e de adubos e fertili-
zantes totalizaram US$ 663,8 milhões em desembar-
ques em setembro, quase metade dos US$ 1,34 bilhão 
comprado externamente pelo estado no mês. 

Combustíveis, que responderam por 66% das impor-
tações do estado até setembro, ficou em setembro 
com valores de importação 120% mais altos que igual 
período do ano passado. Nos últimos dias, o barril 
de petróleo subiu no mercado global. Em outubro, a 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 
aliados (Opep+) anunciou uma redução de 2 milhões 
de barris por dia na produção, o que vai restringir a 
oferta. Estima-se que as cotações do Brent podem ficar 
próximas aos US$ 130. 
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