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Estimuladas pela valorização das commodities, prin-
cipalmente soja e minérios, as exportações baianas 
somaram US$ 925 milhões em junho, 55,4% supe-
rior ao mesmo mês do ano passado, alcançando o 
melhor resultado para o mês desde 2011. O resultado 
é o melhor da série histórica desde dezembro de 2018, 
quando as vendas externas do estado alcançaram US$ 
988,6 milhões. No acumulado do primeiro semestre, as 
exportações baianas somaram US$ 4,41 bilhões, 20% 
acima de igual período de 2020. 

O movimento de alta das exportações em 2021 vem 
sendo ditado pela retomada da atividade econômica 
no mundo, com países iniciando uma saída paulatina 
da pandemia do coronavírus. Além da continuidade 
de crescimento das vendas para a China (40,5%), as 
exportações tiveram impulso de regiões que haviam 
reduzido as compras de produtos baianos durante a fase 
aguda da crise sanitária em 2020 e que agora voltaram 
a comprar mais, como Estados Unidos (36,3%), União 
Europeia (25,6%) e Argentina (30,8%).

Apesar do crescimento das vendas externas estarem mais 
evidentes entre as commodities, responsável por mais de 
dois terços da pauta do estado, os setores da indústria mais 
ligados ao comportamento da economia mundial, como 
o químico (35,8%), a metalurgia (28,2%), a de máquinas 
voltadas à geração de energia (3,5%), além dos segmentos 
influenciados pelo agronegócio, conseguem mostrar mais 
dinamismo e escapar do comportamento mais tímido 
daqueles ligados ao mercado doméstico. A recuperação 
da economia mundial ajuda o agronegócio e a indústria 
de base. E o agro mobiliza, no caso, da Bahia, as compras 
de bens de consumo tanto no mercado interno, quanto 
no externo (crescimento de 34,1% no semestre).

Outra característica importante do aumento das expor-
tações este ano, são os preços. Eles estão pautando o 
aumento das receitas, já que o quantum embarcado 
(apesar de estar melhorando), ainda está 11,7% infe-
rior a igual período do ano anterior. O aumento dos 
preços médios das commodities no semestre foi de 
35,7% em relação ao mesmo período de 2020. Quando 
se analisam os índices de preços de exportações das 
commodities baianas, destacam-se o negócio do cobre e 
ferro-liga, com alta de 75,3%, petróleo e derivados com 
58,4%, minerais com 53,7% e a soja e derivados com 
incremento de 34,1%, na mesma base de comparação. 
Os preços das não commodities cresceram também, 
mas em um percentual inferior, de 28,5%. 

Essa pressão de aumento do nível de preços das com-
modities deve perdurar no decorrer dos próximos 
meses, pois com a esperada reabertura do mundo com 
o avanço da vacinação aliado ao pacote fiscal/monetário 
expansionista dos Estados Unidos (EUA), impulsiona a 
demanda por diversos segmentos da pauta local. Então, 
o crescimento simultâneo das duas maiores economias 
mundiais, China e EUA, corroboram por uma demanda 
global mais aquecida e commodities em alta. 

As importações baianas foram de US$ 861 milhões no 
mês passado, com alta de 127,3% em comparação ao 
mesmo período de 2020.  No acumulado do semestre, 
as importações somam US$ 3,83 bilhões, com cres-
cimento de 52,4%. Apesar do efeito da base baixa de 
comparação, a maior demanda por bens importados 
acontece via recomposição de estoques pela indústria, 
em um ambiente de escassez interna de suprimentos 
e de alguma reação na atividade econômica. 

As compras externas seguem puxadas pelos combus-
tíveis, tanto em junho (aumento de 510%), quanto no 
semestre (148,8%), sempre comparadas com o mesmo 
período do ano passado. Também houve incremento 
nas compras dos bens intermediários, que no semestre 
avançaram 35,7%, com destaque para minério de cobre 
(17,3%), cacau em grão (23%), óleos de palmiste (79%), 
fertilizantes (45%) e grafita artificial (14%).

Os bens de consumo também registraram crescimento 
de 34,1%, principalmente de células solares em módulos 
ou painéis (1.468%) e fritadoras eletrotérmicas de uso 
doméstico (250,8%). Isso aconteceu mesmo com câm-
bio depreciado, porque o desabastecimento também 
contribuiu para elevar preços no mercado interno.

Ainda há muita instabilidade em função da pandemia 
e é difícil saber se o movimento de alta nas compras 
externas irá se manter nesse nível, mesmo com uma 
base muito baixa de comparação. A continuidade e 
ritmo desse movimento ainda dependam do câmbio 
e da recuperação da demanda doméstica, ditada pela 
pandemia.

A corrente de comércio do estado, que soma os valores 
vendidos e comprados, avançou 33,2% no primeiro 
semestre, totalizando US$ 8,24 bilhões. Esse indicador 
é considerado importante, porque mede o dinamismo 
do comércio exterior do estado, bem como sua contri-
buição para o ritmo da atividade econômica.
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) prevê que o Produto Interno Bruto 
(PIB) global crescerá 5,8% em 2021 e 4,4% em 2022, 
em recuperação que a entidade classifica como “sig-
nificativa, mas desigual” entre países e setores. Os 
números representam uma leve melhora em relação 
às projeções anteriores, de expansão de 5,6% este ano 
e 4% no próximo.

Enquanto nações desenvolvidas devem completar os 
seus programas de vacinação contra a Covid-19 até o 
último trimestre deste ano, a maior parte das econo-
mias emergentes, com algumas exceções, deve ter de 
lidar com as restrições provocadas pela pandemia por 
mais tempo. 

O espaço fiscal “apertado” para mais estímulos em 
países emergentes também os coloca em desvantagem 
em relação ao mundo desenvolvido,  algo que já pode 
ser comprovado diante do forte aumento das poupanças 
nos países do G-7, o que deve impulsionar os gastos 
com consumo nestas regiões.

Ainda sobre emergentes, a OCDE avalia que países 
exportadores de commodities serão beneficiados pela 
alta nos preços, enquanto economias baseadas no 
turismo enfrentarão uma recuperação mais lenta. A 
entidade ainda projeta que o comércio global deve se 
fortalecer em 2021, apesar da atividade “persistente-
mente fraca” do setor de serviços. Caso a pandemia siga 
provocando restrições sanitárias, e por consequência 
mine a confiança de potenciais viajantes, o comércio 
de serviços permanecerá “subjugado”.

Entretanto, as notícias recentes sobre recuperação eco-
nômica da China, nosso principal parceiro comercial, 
começa a preocupar já que a retomada, que segue uma 

trajetória em “V” desde a pandemia da Covid-19, está 
desacelerando. É um alerta para o resto do mundo sobre 
o tempo de duração dos movimentos de retomada da 
atividade. 

A mudança de perspectiva ficou evidente, quando 
o Banco do Povo da China reduziu o percentual de 
dinheiro que a maioria das instituições financeiras 
precisa ter em reserva como medida para aumentar a 
oferta de empréstimos. Ainda que a instituição tenha 
negado que a decisão seja um novo estímulo, o tamanho 
do corte na taxa do depósito compulsório para a maioria 
dos bancos, de 0,5 ponto percentual, causou surpresa. 

O PIB do país aumentou 7,9% no segundo trimestre (de 
abril a junho) em comparação com o mesmo período 
do ano anterior. Na comparação com o trimestre ante-
rior, o PIB chinês mostrou avanço de 1,3% entre abril 
e junho e, no primeiro semestre deste ano, a expansão 
do indicador foi de 12,7%. 

A economia da China segue em trajetória de alta, mas, 
como previsto, a taxa desacelerou no segundo trimes-
tre, enquanto o país lutava com a alta nos preços das 
commodities e interrupções na cadeia de abastecimento 
que afetaram a produção.

A taxa é bem menor que o aumento de 18,3% que a China 
registrou no primeiro trimestre - embora esse número 
recorde refletisse em grande parte o quanto a economia 
desabou no início de 2020, quando a pandemia do novo 
coronavírus estava tomando conta de parte de país.

A economia chinesa deu alguns sinais preocupantes 
nos últimos meses. Os preços recordes das commodi-
ties levaram a inflação às fábricas aos níveis mais altos 
em mais de uma década, enquanto as interrupções na 
cadeia de suprimentos causadas por atrasos no trans-
porte e uma escassez de energia impediram a produção 
industrial de se expandir mais. O crescimento no setor 
de serviços também desacelerou recentemente, já que 
um surto de Covid-19 no sul da China e as medidas 
de contenção subsequentes restringiram a atividade 
comercial e de consumo.

Mesmo com a recuperação da segunda maior economia 
do mundo perdendo força, a China ainda está em vias 
de ultrapassar sua meta de crescimento anual de mais 
de 6% neste ano. Os dados mostraram que as vendas 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. %

Exportações 3.677.638 4.413.841 20,02

Importações 2.513.779 3.830.277 52,37

Saldo 1.163.859 583.564 -49,86

Corrente de comércio 6.191.417 8.244.118 33,15

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/07/2021.
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.
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no varejo aumentaram 12% em junho em relação ao 
ano anterior, a produção industrial aumentou 8,3%, e 

as exportações tiveram incremento de 30% em junho 
na comparação com o mesmo período de 2020.

Em junho, os preços médios dos produtos exportados 
pela Bahia ficaram 67,1% acima de maio de junho de 2020, 
e superior em 25,5% ao mês imediatamente anterior, 
vivenciando nova alta, após o auge do superciclo atual 
de commodities e de seus preços, em fevereiro deste ano.

A maioria dos exportadores está aproveitando a alta 
nos preços dos produtos básicos, com a suspensão 
das restrições relacionadas à Covid-19 e o retorno do 
crescimento econômico mundial. 

Depois do desordenamento nas cadeias mundiais 
de suprimento que restringiu a disponibilidade de 
certos itens, a demanda voltou a ser alimentada pela 
retomada do crescimento na China, que suga recursos 
de todo o planeta, e por conta dos gastos de governos 
com programas de recuperação, especialmente nos 
Estados Unidos.

O índice de commodities Bloomberg, depois de uma 
forte queda no começo da pandemia, se recuperou e 
subiu este ano a um nível visto pela última vez em 
2015. O custo mundial da comida caiu pela primeira 
vez em um ano, no mês passado, com declínios nos 
preços do óleo vegetal, cereais e laticínios, de acordo 
com um índice da ONU (Organização das Nações 
Unidas), mas o indicador continua 30 pontos mais 
alto do que o nível que detinha no período em 2020.

O impacto está sendo sentido de forma aguda no setor 
do agronegócio. Combinado a uma queda na taxa de 
câmbio, que eleva as receitas obtidas com produtos 
denominados em dólares, isso beneficia muitos agri-
cultores baianos, e as comunidades que cercam as 
terras agrícolas.

As exportações do agronegócio no acumulado do pri-
meiro semestre cresceram 24,2% frente a igual período 
de 2020 e representaram 47,8% do total exportado pela 
Bahia. A soja e seus derivados lidera a pauta com 22,2% 
do total exportado pelo estado no período. A forma que a 
alta das commodities tomará terá influência importante 
não só sobre a convalescença brasileira da Covid-19, 
mas sobre o destino do país nos próximos anos. Há 
esperanças de que ajude a economia a pegar no tranco, 
que vinha lenta já antes da pandemia, e que isso facilite 
a realização sempre prometida do potencial do país.

Embora haja evidências de melhora da atividade, fica 
menos claro se o novo boom de commodities, que 
inclui os benefícios de uma alta nos preços também 
do setor mineral, vai distribuir a riqueza de maneira 
mais ampla pela sociedade.

Ainda sobre o bom desempenho do agro, em junho, a 
Bahia exportou 6,3 mil toneladas de café, que renderam 
US$ 13,1 milhões. Com o desempenho, os embarques 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jun. 2020-2021 
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 11/06/2021.
Elaboração: SEI.
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de comparação. Os destaques vãos para acilonitrila que 
vem puxando a alta do setor, com US$ 78,6 milhões 
(alta de 381,5%), seguido de éteres acíclicos com US$ 
74,4 milhões e crescimento de 109,7%. 

O desempenho do setor mostra o quão integrado aos 
grandes fluxos comerciais globais é o setor químico e 
a necessidade de que as políticas regionais de maior 
inserção internacional estejam condicionadas a uma 
agenda de competitividade. Nesse contexto, a Tarifa 
Externa Comum do Mercosul (TEC) representa um 
instrumento fundamental para a consolidação da União 
Aduaneira, promoção da competitividade e da produ-
tividade da região e atração de investimentos. E, no 
atual momento em que o Governo Federal acena para 
sua redução, qualquer revisão da TEC, deve respeitar as 
normativas vigentes no Mercosul e contemplar ampla 
consulta aos diferentes setores produtivos . Esse é o 
espírito de manifesto que a Abiquim assina em con-
junto com as Entidades congêneres ASIQUR (Uruguai) 
e CIQyP (Argentina) expressando as preocupações da 
indústria química regional, em nota recente. 

acumulados na safra 2020/21 cresceram 77,4% em rela-
ção à temporada anterior, alcançando 31,8 mil toneladas, 
e a receita aumentou 63,2%, para US$ 68,1 milhões.. 
A receita foi a maior dos últimos nove anos, para o 
período.  Os principais destinos do café baiano ainda 
são Estados Unidos e Alemanha. Em junho, o preço 
médio da saca de 60 quilos foi de US$ 140,48, acima 
dos US$ 117 do mesmo mês em 2020. O desempenho 
reflete uma safra com volume, qualidade e sustentabi-
lidade muito boa, com empenho e eficiência em toda a 
cadeia. Apesar da sequência de fatos muito positivos, 
o setor está apreensivo devido aos entraves logísticos 
acentuaram-se ao longo do ano, com alta expressiva nos 
custos dos fretes, sucessivos cancelamentos na agenda 
de embarques e dificuldade de novos agendamentos.

Em relação aos produtos manufaturados, o setor quí-
mico/petroquímico, vem alcançando bom desempenho 
no ano com vendas de US$ 545,9 milhões no primeiro 
semestre, 35,8% superiores a igual período do ano 
anterior. Os preços determinaram o crescimento, já 
que os embarques foram 5% menores na mesma base 

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

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%
Var. % Preço 

médio2020 2021

Soja e Derivados 608.245 977.587 60,72 22,15 34,10

Petróleo e Derivados 707.342 548.681 -22,43 12,43 58,45

Químicos e Petroquímicos 402.097 545.933 35,77 12,37 42,89

Papel e Celulose 559.121 507.149 -8,01 11,49 -5,49

Metalúrgicos 269.014 344.902 28,21 7,81 75,27

Minerais 123.187 309.348 151,12 7,01 53,67

Algodão e Seus Subprodutos 190.226 273.990 44,03 6,21 7,78

Metais Preciosos 236.959 252.910 6,73 5,73 -30,03

Máquinas, Apar. e Materiais Mecânicos e Elétricos 123.814 128.136 3,49 2,90 1,71

Cacau e Derivados 96.844 107.468 10,97 2,43 -1,82

Café e Especiarias 63.764 90.063 41,25 2,04 -6,67

Borracha e Suas Obras 51.581 78.645 52,47 1,78 -6,50

Frutas e Suas Preparações 55.545 67.770 22,01 1,54 -0,04

Sisal e Derivados 43.001 39.305 -8,60 0,89 -5,45

Couros e Peles 31.088 34.582 11,24 0,78 9,87

Calçados e Suas Partes 12.839 22.768 77,34 0,52 5,86

Automotivo 51.171 21.256 -58,46 0,48 -6,63

Carne e Miudezas de Aves 9.875 16.835 70,48 0,38 18,00

Fumo e Derivados 16.937 13.585 -19,79 0,31 -19,90

Demais Segmentos 24.990 32.928 31,77 0,75 102,85

Total 3.677.638 4.413.841 20,02 100,00 35,89
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/07/2021.
Elaboração: SEI.
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O aumento dos preços dos químicos, dos minerais 
e commodities agrícolas no mercado internacional e 
o aquecimento do mercado imobiliário dos Estados 
Unidos puxaram um crescimento de 36%, em receita, 
nas exportações baianas para o país no primeiro semes-
tre deste ano, o equivalente a US$ 538,5 milhões É o 
maior valor para o período desde 2014. O desempenho 
superou o aumento das vendas totais da Bahia para 
o mundo no período que chegou a 20%. A magnitude 
da alta está relacionada à queda do ano passado, mas 
os indicadores positivos mostram reação das transa-
ções bilaterais. Chama atenção a retomada bastante 
expressiva do comércio bilateral. Ocorre de maneira 
mais forte no lado das exportações, mas muito mais 
expressivo acontecendo nas importações que subiram 
161% no semestre.

Os preços este ano, comandam o dinamismo das expor-
tações baianas para China. A participação do país 
asiático nas exportações baianas passou de 27% para 
31,6% entre o primeiro semestre de 2020 e 2021. Entre 
esses dois períodos, a variação no volume exportado 
foi de 12,3%, e a dos preços, 25%. 

Para a Argentina, a elevação da quantidade foi de 
16,3%. As receitas no semestre para o país vizinho, 
subiu 16,3% enquanto os preços subiram 12,5%. 

Na balança como um todo, os preços continuam lide-
rando o aumento do valor das exportações e os volumes, 
o das importações. Na comparação entre os acumu-
lados do primeiro semestre de 2020 para este ano, as 
exportações aumentaram em 20%, com alta de 36% nos 
preços e de queda de 11,7% em volumes embarcados.
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Com os resultados do primeiro semestre, a Bahia acu-
mulou um superávit de US$ 583,6 milhões em sua 
balança comercial, resultado de exportações de US$ 4,4 
bilhões, aumento de 20% e de importações de US$ 3,83 
bilhões, incremento de 52,4%.  A corrente de comércio 
(soma das exportações e importações) chegou a US$ 
8,24 bilhões com crescimento de 33,2% sobre igual 
período do ano anterior.

As importações baianas foram de US$ 861 milhões no 
mês passado, com alta de 127,3% em comparação ao 
mesmo período de 2020.  No acumulado do semestre, 
as importações somam US$ 3,83 bilhões, com cres-
cimento de 52,4%. Apesar do efeito da base baixa de 
comparação, a maior demanda por bens importados 
acontece via recomposição de estoques pela indústria, 
em um ambiente de escassez interna de suprimentos 
e de alguma reação na atividade econômica.

As compras externas seguem puxadas pelos combus-
tíveis, tanto em junho (aumento de 510%), quanto no 
semestre (148,8%), sempre comparadas com o mesmo 
período do ano passado. Também houve incremento 
nas compras dos bens intermediários, que no semestre 
avançaram 35,7%, com destaque para minério de cobre 
(17,3%), cacau em grão (23%), óleos de palmiste (79%), 
fertilizantes (45%) e grafita artificial (14%). 

Os bens de consumo também registraram crescimento 
de 34,1%, principalmente de Células solares em módu-
los ou painéis (1.368,5%) e fritadoras eletrotérmicas 
(250,8%). Isso aconteceu mesmo com câmbio depreciado, 
porque o desabastecimento também contribuiu para 
elevar preços no mercado interno.

Ainda há muita instabilidade em função da pandemia 
e é difícil saber se o movimento de alta irá se manter. A 
continuidade e ritmo desse movimento ainda dependam 
do câmbio e da recuperação da demanda doméstica. 

Outro ponto que precisa estar no radar, é o efeito da 
crise hídrica, que pode gerar maior importação de 
energia. Se a crise for mais profunda, pode afetar a 
retomada da economia como um todo, diminuindo a 
capacidade de absorção interna. Isso em tese, porque 
podemos também ter mais consumo com menos pro-
dução doméstica, o que resultaria em mais importação.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2020 2021 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.493.445 2.026.079 35,66 52,90

Combustíveis e 
lubrificantes 572.886 1.425.509 148,83 37,22

Bens de capital 356.693 261.104 -26,80 6,82

Bens de consumo 
duráveis 36.484 63.134 73,04 1,65

Bens de consumo 
não duráveis 51.199 54.450 6,35 1,42

Bens não especifica-
dos anteriormente 3.073 2 -99,94 0,00

Total 2.513.779 3.830.277 52,37 100,00

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/07/2021.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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