INFORME EXECUTIVO DE COMÉRCIO EXTERIOR
Exportações, Importações e Balança Comercial Bahia- Jan-Set/21
Ranking e Participação

No ano, as exportações baianas atingiram US$ 7,23 bilhões, com crescimento de 29,3% quando
comparadas a igual período do ano anterior. O resultado foi impulsionado pela retomada da atividade
econômica no mundo, com avanço da vacinação contra o coronavírus e o arrefecimento da pandemia. As
exportações seguem em setembro com crescimento dos volumes exportados (quantum), tanto no mês
(32%) como em relação ao segundo trimestre (6,8%). (SEI,2021)

Por setor de atividade, a indústria de transformação apresentou no período uma participação de 62,2% nas
exportações baianas, puxada pela agropecuária (30,6%) e em seguida a indústria extrativa (6,3%). Vale destacar , o
segmento da petroquímica que teve incremento nas vendas de 176,4%, seguido pelo setor metalúrgico com alta de
112,8% nas suas vendas (SEI,2021)

Fonte: MDIC/SECEX, SEI, 2021.
Nota: Valores em US$ 1000 FOB
Elaboração: SDE, 2021.
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Produtos em Destaque nas Exportações
Bahia Jan./Set-2020-2021
em 2020.

Minerais: aumento de 151% no valor exportado,
chegando um total de US$ 457 milhões em 2021,
ante US$ 181milhões em 2020.

Calçados: aumento de 126% no valor exportado,
chegando um total de US$ 42,3 milhões em 2021, e um
montante de US$ 18,7 milhões em 2020.

Carnes: aumento de 107% no valor exportado, chegando um
total de US$ 31 milhões em 2021, ante US$ 15 milhões em 2020.

Produtos em Destaque nas Importações
Bahia Jan./Set-2020-2021

Gás natural: aumento de 735% em valor importado,
chegando um total de US$ 554,8 milhões em 2021,
ante US$ 66,4 milhões em 2020.

Painéis solares: aumento de 844% em valor
importado, chegando um total de US$ 157,2 milhões
em 2021, ante US$ 16,7 milhões em 2020.

Fonte: MDIC/SECEX, SEI, 2021.
Elaboração: SDE, 2021.
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