INFORME EXECUTIVO DE COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações, Importações e Balança Comercial Bahia
Jan-Nov/21
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No acumulado do ano, as exportações da Bahia chegaram a US$ 9,14 bilhões, com crescimento de 28,5%
em relação ao mesmo período de 2020. Esse cenário positivo para as exportações em 2021, só foi
possível devido a fatores como da alta no preço das commodities que se manteve, a recuperação global
da economia, principalmente no primeiro semestre, e ao câmbio desvalorizado.(SEI,2021)
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Por setor de atividade, a indústria de transformação apresentou no período uma participação de 61,6%
exportações baianas, puxada pela agropecuária (30,2%) seguida pela indústria extrativa (7,4%).

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./Nov.2020-2021

Minerais

Químicos e Petroquímicos
de 215,53% no valor exportado,
chegando um total de US$ 678,2milhões
em 2021, ante US$ 215 milhões em 2020.

de 67,8% no valor exportado,
chegando um total de US$ 1,06
bilhões em 2021, e a um montante
de US$ 709,3 milhões em 2020.
Borrachas (SBR)

de 50,6% no valor exportado, chegando um total de US$ 142,6
milhões em 2021, ante US$ 94,7 milhões em 2020.

Nas vendas externas no período tiveram destaque os produtos minerais (215,5%) beneficiados pela alta de
preços no mercado internacional, os petroquímicos (67,8%) e borrachas com incremento de
50,6%.(SEI,2021)

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

Gás Natural
de 996,5% em valor importado, com um um
total de US$ 728,6 milhões em 2021, ante US$
66,4 milhões em 2020.

Painéis Solares
de 858,8% em valor importado, chegando um
total de US$ 207,2 milhões em 2021, ante US$ 21,6
milhões em 2020.

Os dados de importação refletiram em cheio os preços altos de commodities energéticas. Destaque no
incremento de 996,5% no valor importado do gás natural, painéis solares (858,8%).Além disso, a demanda
por fertilizantes, trigo e a crise hídrica - fez aumentar as compras de GNL – Gás Natural Liquefeito, além da
alta de preços de petróleo e outros insumos impulsionaram as importações.(SEI,2021)

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