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As exportações baianas terminaram o primeiro semes-
tre com números recordes. As vendas externas do 
período atingiram US$ 6,58 bilhões, 48,4% a mais 
do que em igual período do ano anterior, além de 
alcançar o recorde para o período na série histórica 
iniciada em 1997. As informações foram analisadas 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de 
Planejamento (Seplan).

Os preços continuaram em junho como no semestre, 
comandando o desempenho do comércio exterior 
baiano com contribuição determinante para a alta do 
valor tanto das exportações como das importações. Em 
junho, nas exportações, o aumento médio dos preços 
chegou a 25% contra uma queda de 1,13% no volume 
embarcado. Por conta da alta de preços, as receitas 
totais do mês fecharam com crescimento de 23,4% na 
comparação interanual.

Nas importações, os preços médios no mês passado 
subiram 32,4%, enquanto que o volume desembar-
cado caiu 22,8%. Ainda assim, no total das compras 
externas do mês de junho, houve crescimento de 2,24% 
comparado a igual mês de 2021. No semestre, a alta 
das importações acumula 51,9%.

Itens importantes exportados da pauta baiana, em 
função da desaceleração global, já começam a devolver 
parte da alta de preços observada no decorrer do ano 
passado. Na exportação baiana, o grande efeito nesse 
sentido veio da soja e derivados, cuja receita de expor-
tação caiu 2,82% em junho contra igual mês do ano 
passado. Houve queda de 23,7% na quantidade embar-
cada, ainda que os preços médios do setor tenham sido 
positivos em 27,4% na comparação interanual, mas 
bem abaixo do aumento médio verificado em maio, 
que foi de 43,6%.

Isso contribuiu para a queda de 41,6% nas exportações 
para a China em junho contra igual mês de 2021. Com 
o desempenho, o país asiático absorveu 20,3% dos 
valores exportados pela Bahia em junho deste ano, 
muito abaixo da média dos últimos anos, que ficou 
entre 28% a 30% de participação. 

Em relação ao desempenho por setor, os valores totais 
das exportações agropecuárias ficaram estáveis em 
junho, crescendo 0,30% em relação a mesmo mês de 
2021, enquanto as vendas da indústria de transformação 

subiram 74,4%, puxadas principalmente pelo refino 
(derivados de petróleo), que registrou aumento das 
vendas em 650% na comparação interanual.  As vendas 
da indústria extrativa, por sua vez, recuaram 51% no 
período.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. %

Exportações 4.437.819 6.583.736 48,36

Importações 3.835.075 5.823.856 51,86

Saldo 602.745 759.880 26,07

Corrente de comércio 8.272.894 12.407.593 49,98

Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 05/07/2022,
Elaboração: SEI. 
Nota: importações efetivas, dados preliminares.

O Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento 
global para 2022 em quase 1 ponto percentual, para 
3,2%, de 4,1% anteriormente, devido aos impactos da 
invasão da Ucrânia pela Rússia. O Banco Mundial 
está respondendo às tensões econômicas adicionais da 
guerra com a proposta de uma nova meta de financia-
mento de crise para 15 meses, de US$ 170 bilhões, com 
o objetivo de comprometer cerca de US$ 50 bilhões 
desse montante nos próximos três meses.

A principal responsável pela redução da previsão de 
crescimento global do banco foi a estimativa de contra-
ção de 4,1% na região da Europa e Ásia Central – que 
inclui Ucrânia, Rússia e países vizinhos. As previsões 
também foram cortadas para economias avançadas e 
em desenvolvimento por causa da disparada nos preços 
de alimentos e energia provocada por interrupções no 
abastecimento relacionadas à guerra.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também redu-
ziu sua previsão de crescimento econômico global em 
quase 1 ponto percentual, como efeito da guerra da 
Rússia na Ucrânia e com um aviso de que a inflação 
agora é um “perigo claro e presente” para muitos países. 
A guerra deve desacelerar o crescimento e aumentar 
ainda mais a inflação. 

Novas sanções à energia russa e à ampliação da guerra, 
uma desaceleração mais acentuada do que o previsto 
na China e um novo surto da pandemia podem frear 
ainda mais o crescimento, o comércio e elevar a inflação, 
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enquanto a alta dos preços pode desencadear agitações 
sociais.

Ao projetar a média para os próximos três anos, o fundo 
afirma que países de economia desenvolvida podem 
perder 0,9% do produto, enquanto economias emergen-
tes devem desacelerar ainda mais, com média de 1,3%.

O credor global, que rebaixou suas previsões pela 
segunda vez neste ano, disse que agora prevê cresci-
mento global de 3,6% em 2022 e 2023, queda de 0,8 e 0,2 
ponto percentual, respectivamente, ante a previsão de 
janeiro, dados os impactos diretos da guerra na Rússia 
e Ucrânia e repercussões globais.

O crescimento global no médio prazo deverá esfriar 
para 3,3%, em comparação com uma média de 4,1% 
no período de 2004 a 2013, e com crescimento de 6,1% 
em 2021.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) se juntou ao Banco Mundial e ao 
FMI para também reduzir suas estimativas para 2023. 
A OCDE reduziu sua previsão de crescimento global 
este ano para 3,0%, de 4,5% em sua última atualização 
trimestral, ao mesmo tempo em que revisou a previ-
são de inflação para seus 38 membros de economia 
desenvolvida para pouco menos de 9%. A instituição 
alertou que o mundo pagará um “preço alto” pela 
interrupção sustentada dos fluxos comerciais devido 
à guerra na Ucrânia, à resposta às sanções do Ocidente 
e às interrupções contínuas da cadeia de suprimentos 
da política de covid zero da China.

A economia mundial enfrenta uma série de obstáculos 
neste ano, desde os lockdowns para conter a covid-19 na 
China até a disparada dos preços nas áreas de energia 
e alimentos, a invasão da Ucrânia pela Rússia e um 
esforço dos bancos centrais para combater a alta da 
inflação com o aumento dos custos dos empréstimos. 
Para muitos economistas, a invasão da Ucrânia foi o 
fator decisivo, pois provocou a disparada dos custos 
de energia e alimentos, num momento que a inflação 
já superava as metas dos bancos centrais. 

A guerra Rússia-Ucrânia transformou de maneira 
fundamental a trajetória da economia mundial e a 
da Europa em particular, escreveram economistas do 
Barclays em seu último relatório trimestral sobre as 
perspectivas mundiais. 

Mais recentemente, os economistas de diversas 
instituições cortaram suas previsões para o cresci-
mento econômico mundial. Para eles, a economia dos 
Estados Unidos crescerá 2,2% neste ano e 1,1% em 
2023. Suas projeções anteriores eram de 3,5% e 2,3%, 
respectivamente. 

Para a zona do euro, eles preveem uma recessão no 
último trimestre deste ano e no primeiro trimestre 
de 2023, reduzindo o crescimento no próximo ano 
para apenas 0,5%, de uma expectativa anterior de 
expansão de 2,1%.

A atividade de negócios na zona do euro caiu para seu 
nível mais baixo em 16 meses em junho, com o aumento 
da inflação e o aumento das taxas de juros afetando 
a demanda e azedando as perspectivas econômicas.

Crescentes pressões sobre preços, desaceleração da 
expansão da produção e do grau de confiança repre-
sentarão um obstáculo para a maioria dos países. Na 
Bahia, o aumento de preços de bens importados se 
acelerou e se espalhou. Os preços médios de importa-
ção subiram 34,8% de janeiro a junho deste ano contra 
igual período do ano passado, enquanto o volume 
das compras externas tiveram aumento bem menor, 
de 12,9%. A elevação de preços nas importações foi 
relativamente disseminada, com alta de 53,1% nas com-
modities e de 30,8% nas não commodities, aumentando 
a preocupação com os efeitos na inflação doméstica. 

Pelo outro lado, a disparada de preços dos produtos 
exportados tanto pela Bahia quanto pelo Brasil não 
está beneficiando a economia como no último boom 
das commodities, do início dos anos 2000 até meados 
da década passada. Na época, houve aceleração do 
crescimento econômico e queda do dólar, o que aju-
dou a manter a inflação relativamente sob controle, 
aumentou a renda nacional e derrubou a taxa de 
pobreza extrema – de 27,5% da população em 2001 
para 8,4% em 2014. Desta vez, apesar de os preços dos 
produtos agrícolas e minerais terem disparado (alta 
média de 50% em dólares desde 2020), há um ambiente 
de inflação global, o que encareceu as importações, 
sobretudo de combustíveis e fertilizantes, além de bens 
de consumo e máquinas e equipamentos. Isso dimi-
nuiu a quantidade de produtos que o Brasil poderia 
importar com os dólares de suas exportações piorando 
os termos de troca.
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Em função da aceleração dos preços de importação, da 
deterioração acentuada nos termos de troca, da revisão 
(para cima) do cenário de atividade econômica nacional 
e (para baixo) da global, se projeta hoje, um superávit 
comercial em 2022 em torno de US$ 62 bilhões. 

Os preços médios de exportação continuam oscilando 
muito, tendo agora em junho registrado aumento 
médio de 14% ante o mês anterior, depois de terem 
caído em maio e variado positivamente 8,1% em abril. 
Já em relação a junho de 2021, mantêm-se o aumento 
verificado ao longo do ano, agora em junho de 24,8%. 
O crescimento dos preços em relação ao mesmo mês 
do ano passado vem se mantendo constante, resultado 
da aceleração das cotações das commodities comer-
cializadas em 2022.  

Apesar de já estar havendo uma reversão do cresci-
mento dos preços das commodities, já que a guerra 
da Rússia na Ucrânia está prejudicando o cresci-
mento mundial, com a inflação elevada se espalhando 
por todo o mundo, a demanda internacional para as 

Para que a projeção do governo fique em pé, teríamos 
que ter uma aceleração brutal nos termos de troca ou de 
volume na segunda metade do ano. Mas o que temos 
visto são as condições financeiras globais piorando e 
temores de recessão. 

Gráfico 1 - Evolução dos preços médios mensal das exportações baianas  Bahia - Junho  2021-2022

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/02/2022.
Elaboração: SEI.

commodities se mantém firme, e os preços são puxa-
dos também pelos estoques inferiores aos de anos 
anteriores. O desarranjo provocado pela pandemia e, a 
partir de fevereiro, pela guerra entre Rússia e Ucrânia 
na economia e no transporte marítimo internacional, 
no entanto, tem feito com que o custo dos insumos 
supere o das commodities.

No curto prazo, a incerteza está relacionada à guerra 
entre Rússia e Ucrânia. A diminuição das exportações 
desses países está elevando os preços internacionais 
de alimentos e rações, e aumentos adicionais das cota-
ções podem ocorrer se a guerra mantiver os preços 
da energia e dos fertilizantes em níveis elevados e 
prolongar as limitações dos embarques ucranianos 
e russos.
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-jun. 2021/2022

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%
Var. % Preço 

médio2021 2022

Petróleo e derivados 548.681 1.855.712 238,21 28,19 67,51

Soja e derivados 988.872 1.439.154 45,53 21,86 27,58

Químicos e petroquímicos 551.343 819.229 48,59 12,44 31,80

Papel e celulose 508.544 547.436 7,65 8,31 13,91

Minerais 309.434 403.791 30,49 6,13 11,66

Metalúrgicos 345.726 290.207 -16,06 4,41 -12,87

Algodão e seus subprodutos 273.963 264.970 -3,28 4,02 34,13

Metais preciosos 254.213 247.565 -2,62 3,76 -8,00

Café e especiarias 90.228 138.970 54,02 2,11 65,51

Cacau e derivados 108.189 105.232 -2,73 1,60 5,35

Borracha e suas obras 78.737 87.954 11,71 1,34 15,72

Máquinas, aparelhos e materiais mecânicos e elétricos 128.146 82.544 -35,59 1,25 9,58

Frutas e suas preparações 70.433 63.813 -9,40 0,97 -10,33

Calçados e suas partes 22.800 50.793 122,78 0,77 26,75

Sisal e derivados 39.308 45.599 16,00 0,69 14,21

Couros e peles 34.578 39.981 15,63 0,61 72,57

Carne e miudezas de aves 16.835 15.680 -6,86 0,24 -1,27

Fumo e derivados 13.585 14.446 6,33 0,22 21,78

Automotivo 21.256 385 -98,19 0,01 -20,49

Demais segmentos 32.948 70.276 113,29 1,07 30,70

Total 4.437.819 6.583.736 48,36 100,00 18,03
Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 05/07/2022, http://comexstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.

As vendas externas baianas no primeiro semestre 
continuam sendo lideradas pelo setor de petróleo e 
derivados com vendas de US$ 1,86 bilhão, com cres-
cimento de 238,2% na comparação com igual período 
do ano anterior e participação de 28,2% na pauta. Com 
a alta das cotações internacionais e o aumento da 
produção, esse continua sendo um dos principais res-
ponsáveis pelo bom desempenho das vendas externas 
baianas no ano, uma vez que a Refinaria de Mataripe 
mais que dobrou  o volume exportado de derivados 
de petróleo (alta de 102%). Só em junho, o aumento 
no volume foi de 307,6% na comparação interanual.

Há evidências que mostram tendência para uma reto-
mada mais forte da produção e refino de petróleo em 
2022 pela Acelen, que anunciou pretensão de operar 
próximo da plena capacidade, mesmo com  base de 
comparação deprimida em 2021, resultado da parada 
de manutenção ocorrida nos meses de abril e maio 
do ano passado (queda de 63,2% na produção) e de 
ajustes operacionais para a transferência do controle 

da refinaria (que interferiram na produção ao longo 
do ano). Neste ano, está programada uma parada para 
manutenção para o 4º trimestre de uma importante 
unidade de craqueamento catalítico. Essa parada para 
manutenção deve reduzir a taxa de crescimento que 
vem sendo observada no início deste ano, mas não 
será suficiente para frear significativamente a alta 
projetada para as exportações do setor em 2022.

A Refinaria de Mataripe, ex-Landulpho Alves, tem 
capacidade para processar mais de 300 mil barris de 
petróleo por dia, o que corresponde a 14% da capa-
cidade total de refino do País. Responde também por 
mais da metade do abastecimento na região Nordeste. 
A empresa tem mantido seus preços mais alinhados 
com o mercado internacional do que a Petrobras e 
já admitiu de exportar, principalmente, o óleo com-
bustível tipo “bunker”, com altos preços e demanda 
externa firme,  se os preços internos não seguirem a 
livre concorrência.
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O agronegócio, puxado pelo complexo soja, termina o 
primeiro semestre com números recordes nas exporta-
ções. As vendas do período atingiram US$ 2,73 bilhões, 
26,1% a mais do que em igual período anterior.

Essa boa evolução nas exportações ocorre, basicamente, 
devido ao aumento dos preços das commodities agrí-
colas. Essa alta, no entanto, foi repassada também para 
os insumos, elevando os gastos com importações para 
patamares recordes.

O complexo soja, principal item do segmento do agro-
negócio, mostra como os preços favoreceram as expor-
tações. No primeiro semestre, o volume de vendas 
cresceu 14,1%, para 2,54 milhões de toneladas, mas as 
receitas subiram bem mais, 45,5%, para US$ 1,44 bilhão.

Além da soja, as exportações do agronegócio foram 
beneficiadas pelo bom desempenho nas vendas exter-
nas de café, celulose, sisal, couros e peles, carne de aves 
e fumo e derivados. 

O segmento petroquímico, por sua vez, que respondeu 
por 12,4% das exportações baianas no semestre, não 
deverá manter o crescimento no nível de 2021, quando 
atingiu incremento de 67,2%. O ano passado foi um dos 
melhores anos para a petroquímica brasileira e baiana, 
tanto em termos de vendas e faturamento, quanto em 
produção. No entanto, neste semestre, o segmento 
apresenta uma variação positiva de preços médios 
menor (31,8%), contra um aumento médio de 57,4% em 
2021. Os resultados estão positivos, sendo puxados por 
éteres acíclicos, butadieno e pentóxito divanádio, dentre 

os principais. De acordo com o Relatório Trimestral da 
Braskem, no primeiro trimestre, a taxa média de utiliza-
ção da capacidade instalada das centrais petroquímicas 
da empresa foi de 86% no trimestre, contra 82% no 
primeiro trimestre de 2021. Portanto, é de se esperar 
que a produção petroquímica da Bahia termine com 
alta em 2022, mas bem abaixo da registrada em 2021.

As exportações brasileiras para China, principal des-
tino dos produtos baianos, subiram 9,7% no semestre, 
embora tenha sido registrada queda de 5,3% no volume 
embarcado, o que pode ser explicado pelos lokdowns 
no país, impactos nas redes de logística regional e pelas 
operações portuárias no mundo, com a desarrumação 
de infraestruturas importantes, restrições comerciais, 
aumento dos custos de seguros e preços mais altos 
dos combustíveis em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Ainda assim, as vendas totais em valor para 
a Ásia subiram 13% no semestre. 

Na mesma base de comparação, as vendas para a União 
Europeia cresceram 113,5%, graças ao aumento da 
demanda e dos preços das commodities, principal-
mente soja e derivados de petróleo, além de celulose, 
minérios, café e químicos. Esse aumento também pode 
estar relacionado à guerra na Ucrânia, principalmente 
de combustíveis.

As vendas para a América do Norte subiram 29,6%, 
enquanto para a América do Sul subiram 166%, gra-
ças ao aumento das vendas de derivados de petróleo, 
químicos e derivados de cacau.
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Nem a alta explosiva de preços na importação e a alta 
do dólar conseguiram deter a alta das importações, 
que prosseguem em ritmo elevado, tendo incremento 
em junho de 2,24% e no semestre de 51,9%, superior 
inclusive ao aumento das exportações no ano, que 
chegou a 48,4%. 

Nas importações, o índice de preços apresentou ele-
vação de 34,5% no semestre, ante o mesmo período 
do ano passado, causada pelo acréscimo nos preços 
de todas as grandes categorias econômicas. O índice 
de quantum das importações totais apresentou incre-
mento menor, de 12,87% no semestre, na comparação 
com o primeiro semestre do ano passado, em função 
das quedas observadas em quase todas as grandes 
categorias econômicas. 

Desde março, as compras externas do estado vêm 
crescendo com maior intensidade, inclusive alcançando 
em maio seu recorde para o mês na série histórica, 
quando atingiram US$ 1,26 bilhão com aumento de 
131,6% sobre maio de 2021. No semestre, o aumento 
das compras externas estão sendo puxados pelos bens 
intermediários com crescimento de 181%, seguido 
pelos combustíveis com alta de 37%. Tanto os bens 
de capital como os de consumo tiveram reduções de 
11,2% e 17,1%, respectivamente.

Gargalos logísticos e de produção que persistem no 
cenário global fizeram com que os preços médios em 
dólar das importações baianas (combustíveis, fertili-
zantes, minerais e manufaturados) basicamente acele-
rassem a alta nos últimos meses, inclusive superando 
os do período pré-pandemia.  

Um dado interessante a ser destacado é que no 
acumulado do semestre o volume de fertilizantes 

desembarcados no estado cresceu 44,2%, enquanto que 
os desembolsos aumentaram 205,4%. Isso é reflexo de 
limitações na oferta, por conta da guerra e do boicote 
do ocidente às compras da Rússia – um dos princi-
pais fornecedores mundiais do setor e que, apesar do 
“boicote”, permanece sendo o principal supridor da 
Bahia, com 30,8% de participação e crescimento de 54% 
em volume no comparativo interanual, afastando os 
temores iniciais do agronegócio, pelo menos no que 
diz respeito à oferta no setor.

Mesmo com um aumento maior das importações do 
que das exportações, a balança comercial da Bahia no 
primeiro semestre terminou superavitária em US$ 
759,9 milhões. Por outro lado, a corrente de comércio 
exterior que traduz o dinamismo da economia cresceu 
50% no período.

Tabela 3 – Importações baianas por categorias
de uso – Jan.-jan. 2021/2022

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2021 2022 Var. % Part. %

Combustíveis e 
lubrificantes 2.928.608 4.012.170 37,00 68,89

Bens intermediários (BI) 527.562 1.482.141 180,94 25,45

Bens de capital (BK) 261.319 232.063 -11,20 3,98

Bens de consumo 
duráveis 63.134 52.277 -17,20 0,90

Bens de consumo semi-
duráveis e não duráveis 54.450 45.201 -16,99 0,78

Bens não especificados 
anteriormente 2 4 125,11 0,00

Total 3.835.075 5.823.856 51,86 100,00

Fonte: ME/Secint/Secex/Sitec, dados coletados em 05/07/2022,
http://comexstat.mdic.gov.br.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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