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Introdução  

 

A crise global desencadeada pela pandemia da Covid-19 paralisou indústrias, interrompeu 

cadeias de suprimento globais e afetou os preços internacionais dos produtos comercializados. 

Além disso, a redução da demanda interna, da atividade produtiva e a desvalorização do real 

refletiram no resultado do comércio exterior da Região Nordeste. 

Os efeitos da pandemia da Covid-19 também agravaram a desaceleração econômica mundial 

que já vinha ocorrendo. A Organização Mundial do Comércio (OMC) estima que a queda no 

comércio mundial variará entre -12,9% (cenário otimista) e -31,9% (cenário pessimista). São 

projeções preliminares, pois incertezas quanto à duração, à intensidade e à expansão 

geográfica da pandemia dominam o cenário mundial. 

No Brasil, as exportações brasileiras atingiram US$ 101.719,6, no primeiro semestre de 2020, 

revelando queda de 7,1%, frente ao primeiro semestre de 2019. A crise global gerada pela 

pandemia do novo Coronavírus provocou a queda dos preços internacionais, não só de 

commodities, mas também de produtos de maior valor agregado. 

As importações somaram US$ 79.396,5 milhões, com queda de 5,2%, no semestre, sobre 

mesmo período de 2019, provocada pela alta do dólar e pela retração na atividade econômica 

doméstica.  

A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 22.323,1 milhões, no primeiro 

semestre de 2020, valor 13,1% inferior ao registrado em mesmo período no ano anterior (US$ 

25.680,2 milhões). 

A corrente de comércio do Brasil, indicador expresso pela soma dos valores exportados e 

importados pelo País, alcançou US$ 181.116,1 milhões, no acumulado do ano, contra US$ 

193.216,0 milhões, no acumulado até junho de 2019. 

Esse quadro de desaceleração deverá continuar até o final do ano. A Secretaria de Comércio 

Exterior (SECEX) do Ministério da Economia estima queda de 11,4% nas exportações e de 

redução de 13,6% nas importações, em 2020, relativamente a 2019. Com a queda das 

exportações maiores que o das importações, o saldo comercial brasileiro positivo deverá ser 

de US$ 46,6 bilhões, porém menor que os US$ 48,0 bilhões, auferidos em 2019.  

O presente informe tem como objetivo analisar as exportações e importações do Nordeste e 

dos nove estados nordestinos (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
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Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), no primeiro semestre de 2020 relativamente a mesmo 

período de 2019, à luz dos impactos do novo Coronavírus no fluxo do comércio exterior da 

Região. 

Neste informe, será utilizada, como fonte de informação, a base de dados disponibilizada pela 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério da Economia, no portal Comexstat, 

sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro. 

Vale ressaltar que “os dados estatísticos divulgados poderão sofrer modificações, por período 

de até um ano, em razão de reprocessamentos mensais para capturar atualizações e correções 

inerentes ao dado administrativo e que, decorrido esse período, alterações de informações de 

anos anteriores poderão se dar em razão de reprocessamentos eventuais, de forma a refletir 

retificações das informações ao longo do tempo (Portaria 7.017, de 11 de março de 2020, 

SECEX/ME)2. 

A coleta de dados no sistema Comex Stat foi realizada entre os dias 8 e 20 de julho, referente 

ao período janeiro a junho de 2020 e 2019. Desse modo, poderá haver diferenças nos valores e 

volumes aqui mencionados, em futuras pesquisas, devido às atualizações posteriores e 

retroativas ao período em foco. 

Será utilizada, para as exportações, a classificação de produtos quanto ao setor de atividade 

econômica ISIC (Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas) em 4 níveis de 

agrupamento: – Agropecuária, Indústria Extrativa, Indústria de Transformação e Outros 

Produtos.  

Já para as importações, foram utilizadas a Classificação por Grandes Categorias Econômicas 

(CGCE) que oferece uma visão do uso e destino dos bens adquiridos. Está subdividida nas 

seguintes categorias: Bens de capital, Bens intermediários, Bens de consumo, Combustíveis e 

Lubrificantes e Bens não especificados anteriormente. As consultas à base de dados da SECEX 

para os bens transacionados foram feitas utilizando a codificação do Sistema Harmonizado na 

subposição SH6. 

Os dados aqui apresentados têm como unidLade de medida monetária, dólares FOB (Free on 

Board) que incluem custos de transporte até o navio que segue para o país importador, a 

preços correntes sem ajustes sazonais. 
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1. Comércio exterior do Nordeste 

A crise gerada pelo novo Coronavírus refletiu negativamente na oferta e demanda dos 

produtos comercializados pela Região. De um lado, a paralização das atividades, 

principalmente as industriais não essenciais e a queda dos preços internacionais provocaram a 

queda das exportações, por outro lado, a valorização do dólar e a queda do nível de atividade 

industrial interna reduziram as importações. 

No primeiro semestre de 2020, as exportações nordestinas totalizaram US$ 7.370,6 milhões, 

queda de 8,4% relativamente a mesmo período de 2019. As importações registraram queda 

mais expressiva de 25,9%, nesse intervalo, somando US$ 7.313,0 milhões.  

Como consequência dessa diferença, a balança comercial nordestina registrou superávit de 

US$ 57,6 milhões, revertendo os constantes déficits apresentado pela Região (US$ 1.827,1 

milhões foi o déficit registrado no acumulado de janeiro a junho do ano passado). A corrente 

de comércio atingiu US$ 14.683,6 milhões (queda de 18,1%), refletindo a redução da 

integração econômica da Região com o exterior. 

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. Os gráficos mostram, também, que o impacto da pandemia da Covid-19, nos fluxos do 

comércio internacional da Região, foi mais intenso nos meses de abril, maio e junho, apesar da 

leve retomada de algumas atividades não essenciais no final desse trimestre. 

Gráfico 1 - Nordeste: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan-jun/2020/2019 -  
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A análise das exportações nordestinas por setores de atividades econômicas (Tabela 1) mostra 

que a Agropecuária registrou crescimento de 9,4%, no acumulado janeiro-junho de 2020, 

quando comparado com igual período do ano passado, participando com 22,1% do total das 

vendas externas da Região. 
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Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura foi o principal produto exportado pelo setor e 

pela Região, com 65,5% e 14,5% de participação. No ano, auferiu receita de US$ 1.067,2 

milhões, com embarque de 3,16 milhões de toneladas. Relativamente ao registrado em 

período anterior, a receita aumentou 11,2% e a quantidade embarcada, 16,6%. Merece 

destaque ainda, o crescimento das vendas externas de Algodão, não cardado nem penteado 

de 37,2%, gerando receita adicional de US$ 57,1 milhões. 

Na Indústria Extrativa, as exportações dos produtos do setor subiram 29,2%, no período em 

análise, participando com 4,2% da pauta da Região. Os principais produtos exportados pelo 

setor foram Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados, Magnésia eletrofundida, 

magnésia calcinada a fundo e outros óxidos de magnésio e Minérios de cobre e seus 

concentrados que registraram crescimento nas vendas de 9,9%, 4,2% e 5,6%, respectivamente, 

no período. 

As exportações da Indústria de Transformação concentraram 73,0% da pauta exportadora do 

Nordeste, no primeiro semestre de 2020. Comparativamente ao primeiro semestre de 2019, 

registraram recuo de 13,8%.  

Os principais produtos responsáveis pela queda das vendas externas do setor foram: Pastas 

químicas de madeira de não conífera, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, 

semibranqueadas ou branqueadas (-31,0%), Óxidos de alumínio, exceto corindo artificial  

-27,0%) e Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em 

peso < 0,25% de carbono, de seção transversal retangular (-11,9%).  

Por outro lado, vale ressaltar o crescimento das vendas de Outros óleos de petróleo ou de 

minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios (+31,9%), Ouro (incluído o ouro 

platinado) em outras formas brutas, para usos não monetários (+91,5%) e Outros açúcares de 

cana (+32,3%) que minimizaram os resultados do setor. 

Os cinco principais parceiros comerciais do Nordeste absorveram 61,1% das vendas externas 

da Região, no primeiro semestre deste ano: China (22,3%), Estados Unidos (16,3%), Cingapura 

(9,3%), Canadá (7,7%) e Argentina (5,5%). Comparativamente ao mesmo período do ano 

passado, retrocederam as exportações para Estados Unidos (-26,4%) e Argentina (-24,9%). Por 

outro lado, cresceram as vendas para China (+12,4%), Cingapura (+109,0%) e Canadá (+7,7%). 

Tabela 1 - Nordeste: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019-  
 US$ milhões FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 1.628,1  22,1  1.487,6  18,5  9,4  

Indústria Extrativa 311,3  4,2  241,0  3,0  29,2  

Indústria de Transformação 5.383,7  73,0  6.245,9  77,6  -13,8  

Outros Produtos 47,5  0,6  72,7  0,9  -34,6  

Nordeste 7.370,6  100,0  8.047,2  100,0  -8,4  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Do lado das importações nordestinas (Tabela 2), houve redução em todas as grandes 

categorias econômicas, no período em análise. Bens intermediários responderam por 58,7% 

do valor total das importações da Região, entretanto, as aquisições da categoria decresceram 

19,4%, nos seis primeiros meses de 2020 na comparação com os seis primeiros meses de 2019. 

Houve queda sobretudo nas aquisições de Insumos industriais básicos (-44,7%) e Insumos 
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industriais elaborados (-26,7%), reflexo da desaceleração da atividade doméstica advinda pela 

Covid-19. 

As aquisições de Bens de Capital, 9,6% do total importado, caíram 18,1%, com destaque para a 

queda de 20,1% de Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de 

pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima <= 5 t. 

Na categoria de Bens de consumo, 7,4% do total importado, a queda foi de 9,8%. Entretanto, 

enquanto as aquisições de Bens de consumo duráveis (como Automóveis de passageiros e 

Outros aparelhos eletrotérmicos, de uso doméstico) retrocederam 49,1% as de Bens de 

consumo não duráveis ou semiduráveis (como Alhos, frescos ou refrigerados e Azeite de oliva 

e respectivas frações, virgem) cresceram 2,5%. 

As reduções mais significativas, porém, foram nas aquisições de Combustíveis e lubrificantes  

(-42,5%), como Gás natural liquefeito (-59,8%), Outros óleos de petróleo ou de minerais 

betuminosos e preparações, exceto desperdícios (-46,7%) e Propano, liquefeito (-46,4%). 

Os principais países de origem das importações nordestinas, no período janeiro/junho de 
2020, foram responsáveis por 63,7% das aquisições da Região: Estados Unidos (31,8%), China 
(14,8%); Argentina (10,0%), Espanha (4,3%) e México (2,7%). Comparativamente ao período 
janeiro/junho de 2019, decresceram as compras oriundas dos Estados Unidos (-24,3%), México 
(-12,1%) e Argentina (-2,5%), enquanto cresceram as da China (+21,6%), e Espanha (+47,0%).  

Tabela 2 - Nordeste: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019 -  
 US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  699,6  9,6  854,6  8,7  -18,1  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

509,1  7,0  615,3  6,2  -17,3  

. Equipamentos de transporte industrial 190,5  2,6  239,3  2,4  -20,4  

Bens intermediários  4.290,4  58,7  5.323,0  53,9  -19,4  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados à indústria 459,7  6,3  425,4  4,3  8,1  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados à 
indústria 

202,2  2,8  186,8  1,9  8,2  

. Insumos industriais básicos 293,2  4,0  530,7  5,4  -44,7  

. Insumos industriais elaborados 2.645,2  36,2  3.610,0  36,6  -26,7  

. Peças e acessórios para bens de capital 434,4  5,9  265,9  2,7  63,4  

. Peças para equipamentos de transporte 255,8  3,5  304,1  3,1  -15,9  

Bens de consumo  539,4  7,4  598,3  6,1  -9,8  

. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis 72,6  1,0  142,8  1,4  -49,1  

. Bens de consumo duráveis  466,7  6,4  455,5  4,6  2,5  

Combustíveis e lubrificantes  1.779,4  24,3  3.096,6  31,4  -42,5  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 455,5  6,2  819,9  8,3  -44,4  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 1.323,9  18,1  2.276,8  23,1  -41,9  

Bens não classificados 4,2  0,1  1,8  0,0  128,7  

Nordeste 7.313,0  100,0  9.874,3  100,0  -25,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A seguir será detalhado o comportamento das exportações e importações dos estados do 

Nordeste segundo as atividades econômicas e as grandes categorias econômicas.  
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2. Maranhão 

As exportações, no Estado do Maranhão, somaram US$ 1.544,9 milhões, no primeiro semestre 

de 2020, registrando queda de 12,7%, relativamente ao mesmo período de 2019.  

As importações, no valor de US$ 1.010,0 milhões, retrocederam 35,9%. O saldo das trocas 

comerciais, no acumulado do ano, foi superavitário em US$ 534,9 milhões (US$ 195,4 milhões 

no primeiro semestre de 2019). 

A corrente de comércio, indicador que soma as exportações e as importações, passou de US$ 

3.345,4 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2019, para US 2.554,9 milhões, no 

acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando queda de 23,6% no período.  

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 2 - Maranhão: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações maranhenses por setores de atividades econômicas (Tabela 

3) mostra que, de janeiro a junho deste ano, o setor Agropecuário, responsável por 29,6% das 

vendas externas, e a Indústria Extrativa (8,4%) cresceram 16,3% e 9,9%, respectivamente, no 

período em análise. Já as exportações dos produtos da Indústria de Transformação 

retrocederam 23,9%. 
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Tabela 3 - Maranhão: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 457.539,6  29,6  393.346,5  22,2  16,3  

Indústria Extrativa 129.693,3  8,4  118.043,8  6,7  9,9  

Indústria de Transformação 957.612,7  62,0  1.258.932,4  71,1  -23,9  

Outros Produtos 67,8  0,0  72,8  0,0  -6,8  

Maranhão 1.544.913,5  100,0  1.770.395,5  100,0  -12,7  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A Soja foi o principal produto exportado pela Agropecuária, com 93,1% de participação, e o 

segundo da pauta do Estado (27,2%). As vendas externas alcançaram o valor de US$ 426,2 

milhões, com volume embarcado de 1,26 milhão de toneladas (Tabela 4). Ante jan-jun/2019, a 

receita cresceu 12,9% e a quantidade 17,6%. As vendas da oleaginosa representaram 39,9% 

das vendas totais do grão na Região Nordeste. 

Vale destacar o desempenho das exportações de Milho que cresceram 427,3% no período em 

foco. O Estado é o maior exportador do grão no Nordeste, participando com 63,6%. 

Tabela 4 - Maranhão: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
  US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 426.170,6  93,1  27,6  12,9  

Algodão, não cardado nem penteado 17.078,4  3,7  1,1  44,9  

Milho, exceto para semeadura 13.293,2  2,9  0,9  427,3  

Mel natural 417,9  0,1  0,0  78,3  

Couves, repolhos e prod. comestíveis semelhantes  38,0  0,0  0,0  43,7  

Demais produtos 541,4  0,1  0,0  -58,9  

Maranhão 457.539,6  100,0  29,6  16,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Quanto ao destino das vendas externas do setor Agropecuário, a China foi o principal parceiro 

comercial do Estado, com participação nas vendas de 65,0%. As exportações para China 

cresceram 1,6% no acumulado de janeiro a junho de 2020 em relação a mesmo período do ano 

anterior (Tabela 5). A soja foi o principal produto adquirido pelo país asiático, representando 

73,7% do total das compras. 

De igual modo, a soja maranhense também foi o principal produto importado pela Espanha 

(44,7% do total das aquisições), Turquia (90,3%), Portugal (99,9%) e Tailândia (99,5%).  
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Tabela 5 - Maranhão: Agropecuária: principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
  US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

China 297.348,1  65,0  1,6  

Espanha 36.117,7  7,9  17,4  

Turquia 25.315,9  5,5  321,8  

Portugal 17.640,6  3,9  954,2  

Tailândia 12.361,9  2,7  71,6  

Demais países 68.755,6  15,0  25,0  

Maranhão 457.539,6  100,0  16,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados domina as exportações do setor 

extrativista do Estado do Maranhão. As exportações do produto registraram crescimento de 

9,9% no período jan-jun/20 ante jan-jun/19 (Tabela 6). 

O Estado encerrou o semestre com cerca de 1,4 milhão de toneladas do minério de ferro 

exportadas, frente a 1,2 milhão em igual período de 2019, registrando incremento de 15,2% na 

quantidade embarcada. 

Tabela 6 - Maranhão: Indústria Extrativa - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
  US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados 129.673,1  100,0  8,4  9,9  

Demais produtos 20,3  0,0  0,0  331,4  

Maranhão 129.693,3  100,0  8,4  9,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A China foi o principal destino do minério maranhense (Tabela 7). O país asiático aumentou 

suas aquisições em 159,5%, no período em análise, após o relaxamento de medidas restritivas 

para contenção da epidemia de Coronavírus. 

A Coreia do Sul vem em segundo lugar, absorvendo 33,6% das vendas externas do minério, 

registrando aumento de 222,9% nas aquisições do produto. 

Tabela 7 - Maranhão: Indústria Extrativa - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

China 78.425,7  60,5  159,5  

Coreia do Sul 43.546,2  33,6  222,9  

Demais países 7.721,4  6,0  -89,6  

Maranhão 129.693,3  100,0  9,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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As vendas do principal produto da pauta do Estado (32,7%) e da Indústria de Transformação 
(52,8%), Óxidos de alumínio, exceto corindo artificial, recuaram 27,0%, de janeiro a junho de 
2020 ante janeiro a junho de 2019 (Tabela 8). O preço médio da commodity caiu 31,8% 
enquanto a quantidade embarcada aumentou 7,2%. Óxido de alumínio (ou alumina calcinada) 
é o processo de refinamento da bauxita bruta, que depois é transformada em alumínio.  

Em seguida, vem Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, 

semibranqueada ou branqueada, responsável por 27,3% das vendas do setor e o terceiro 

produto mais exportado pelo Estado. A celulose registrou queda de 44,2% no período, devido, 

principalmente, à queda de quase 36,0% no volume embarcado. 

Entretanto, o destaque no Estado foram as vendas de Ouro (incluído o ouro platinado) em 

outras formas brutas, para usos não monetários (6% do setor) que cresceram 1.516,2%, nesse 

intervalo. Foi exportado 1,9 tonelada de ouro, após inauguração de uma mineradora e 

impulsionado pela incerteza atual da economia mundial. 

Tabela 8 - Maranhão: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan- 
 jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Óxidos de alumínio, exceto corindo artificial 505.712,1  52,8  32,7  -27,0  

Pasta química de madeira de não conífera 261.349,7  27,3  16,9  -44,2  

Ouro em outras formas brutas 92.391,2  9,6  6,0  1.516,2  

Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso 
<= 0,5% de fósforo 

51.926,1  5,4  3,4  -21,3  

Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo 
de soja 

8.912,7  0,9  0,6  - 

Demais produtos 37.321,0  3,9  2,4  41,3  

Maranhão  957.612,7  100,0  62,0  -23,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações da Indústria de Transformação, as vendas externas 

para o Canadá somaram US$ 367,3 milhões, no primeiro semestre de 2020, absorvendo 38,4% 

do total do setor (Tabela 9). Comparativamente ao primeiro semestre de 2019, as importações 

canadenses de produtos da Indústria de Transformação recuaram 2,2%. O Pais foi responsável 

por adquirir 64,2% das vendas de Óxidos de alumínio e por 45,9% das de Ouro. 

Já as vendas para os Estados Unidos caíram 46,5%, nesse período em foco. O país 

estadunidense reduziu em 58,9% (-US$ 147,9 milhões) as aquisições de Pasta química de 

madeira de não conífera e em 39,5% (-US$ 55,2 milhões) de Óxidos de alumínio. 

Suíça absorveu 5,2% das vendas do setor, com significativo crescimento de 671,5%. O País 

importou 1048 kg de Ouro, no valor de US$ 49,9 milhões. 
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Tabela 9 - Maranhão: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Canadá 367.255,0  38,4  -2,1  

Estados Unidos 246.978,5  25,8  -46,5  

Suíça 49.948,5  5,2  671,5  

Espanha 44.642,0  4,7  -27,9  

Países Baixos (Holanda) 43.031,6  4,5  -23,7  

Demais países 205.757,3  21,5  -30,8  

Maranhão 957.612,7  100,0  -23,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Já as importações maranhenses, segundo grandes categorias econômicas, registraram 

aumento de 48,2% apenas em Bens de Consumo que participa com 1,3% do total das 

aquisições do Estado. As compras de Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou 

brunido (glaceado) cresceram 34,9% de janeiro a junho deste ano ante janeiro a junho do ano 

passado. 

A desaceleração das importações foi puxada mais pela categoria Combustíveis e Lubrificantes 

(-41,6%). Combustíveis e lubrificantes elaborados como Outros óleos de petróleo ou de 

minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios e Óleos leves e preparações 

registraram queda de 45,7% e 36,2%, respectivamente, no período em foco. 

Já o declínio das importações de Bens intermediários (-20,7%) foi mais significativo, em valores 

absolutos, na subcategoria Insumos industriais elaborados, (-US$ 83,3 milhões). As aquisições 

de Álcool etílico caíram 74,7%, no período. 

Bens de capital (-83,7%) também apresentou queda nas importações. Os principais produtos 

importados na categoria, no primeiro semestre, foram Outros instrumentos e aparelhos 

ópticos, Outras máquinas e aparelhos para colheita e Material fixo de vias férreas ou 

semelhantes; aparelhos de sinalização, segurança, controle ou comando para vias férreas, 

rodoviárias ou fluviais. 

Os principais países de origem das importações do Estado do Maranhão, no acumulado até 

junho/20, foram: Estados Unidos (67,4%), Rússia (5,4%) e Países Baixos (Holanda) (3,0%). 

Comparativamente ao mesmo período do 2019, decaíram as aquisições oriundas dos Estados 

Unidos (-28,2%) e Países Baixos (Holanda) (-80,1%) e cresceram as advindas da Rússia (+1,3%). 
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Tabela 10 - Maranhão: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil 
FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  5.326,8  0,5  32.741,6  2,1  -83,7  

. Bens de capital, exceto equipamentos de 
transporte industrial 

5.326,3  0,5  32.741,6  2,1  -83,7  

. Equipamentos de transporte industrial 0,5  0,0  - - - 

Bens intermediários  363.301,8  36,0  458.209,6  29,1  -20,7  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

8.103,7  0,8  8.794,8  0,6  -7,9  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

1.132,5  0,1  2.552,6  0,2  -55,6  

. Insumos industriais básicos 741,7  0,1  7.830,1  0,5  -90,5  

. Insumos industriais elaborados 343.287,5  34,0  426.625,7  27,1  -19,5  

. Peças e acessórios para bens de capital 6.550,4  0,6  7.139,6  0,5  -8,3  

. Peças para equipamentos de transporte 3.486,0  0,3  5.266,8  0,3  -33,8  

Bens de consumo  13.627,5  1,3  9.196,7  0,6  48,2  

. Bens de consumo não duráveis  13.283,3  1,3  8.948,9  0,6  48,4  

. Bens de consumo duráveis  344,2  0,0  247,8  0,0  38,9  

Combustíveis e lubrificantes  627.721,5  62,2  1.074.812,1  68,2  -41,6  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 29.907,1  3,0  24.363,6  1,5  22,8  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 597.814,4  59,2  1.050.448,5  66,7  -43,1  

Bens não classificados   -   - - 

Maranhão 1.009.977,5  100,0  1.574.960,0  100,0  -35,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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3. Piauí 

As exportações, no Estado do Piauí, somaram US$ 230,4 milhões, no primeiro semestre de 

2020, registrando incremento de 20,8%, relativamente ao mesmo período de 2019. As 

importações, no valor de US$ 150,7 milhões, cresceram 124,0%. O saldo das trocas comerciais, 

no acumulado do ano, foi superavitário em US$ 79,8 milhões (US$ 123,6 milhões no primeiro 

semestre de 2019). 

A corrente de comércio, indicador que soma as exportações e as importações, passou de US$ 

258,1 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2019, para US 381,19 milhões, no 

acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando aumento de 47,7% no período.  

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 3 – Piauí: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan-jun/2020/2019 –  
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações por setores de atividades econômicas (Tabela 11) mostra 

que, de janeiro a junho deste ano, o setor Agropecuário, responsável por 84,6% das vendas 

externas, e a Indústria de Transformação, por 15,3%, cresceram 16,5% e 53,6%, 

respectivamente, no período em análise.  

Já as exportações dos produtos da Indústria Extrativa, com apenas 0,1% de participação no 

total das vendas externas do Estado, decresceram 34,7% no período em análise. Quartzitos, 

mesmo desbastados ou cortados, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular, 

exportado, principalmente para Espanha e México, correspondeu a 97,5% das vendas do setor, 

apresentando queda de 33,3%, no período. 
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Tabela 11 – Piauí: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 195.066,1  84,6  167.446,6  87,8  16,5  

Indústria Extrativa 172,8  0,1  264,8  0,1  -34,7  

Indústria de Transformação 35.196,7  15,3  22.907,8  12,0  53,6  

Outros Produtos 9,8  0,0  198,4  0,1  -95,1  

Piauí 230.445,3  100,0  190.817,6  100,0  20,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A Soja foi o principal produto da pauta exportadora do Estado, contribuindo com 76,5% do 

total das vendas. No primeiro semestre do ano, foram embarcadas 525,0 mil toneladas do 

grão, no valor de US$ 176,3 milhões. Ante o primeiro semestre de 2019, houve crescimento de 

12,5% no volume embarcado e 7,8% no valor, devido à safra recorde no Estado. 

Maior exportador de Mel natural do Nordeste (quarto lugar no Brasil), o Piauí exportou 

149,3%, a mais do produto apícola no período em análise. 

Iniciada em julho ao ano passado, as exportações de Milho, exceto para semeadura já ocupam 

a terceira posição na pauta da Agropecuária.  

Tabela 12 – Piauí: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-jun/2020  

US$ MIL 
Part. % no 

setor 
Part. % total 
exportado 

Var. % Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Soja, mesmo triturada, exc. para semeadura 176.264,1  90,4  76,5  7,8  

Mel natural 7.442,7  3,8  3,2  149,3  

Milho, exceto para semeadura 5.978,9  3,1  2,6  - 

Algodão, não cardado nem penteado 5.012,9  2,6  2,2  1.282,9  

Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 296,5  0,2  0,1  -54,5  

Demais produtos 71,0  0,0  0,0  - 

Piauí 195.066,1  100,0  84,6  16,5  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

China foi o principal destino das vendas externas da agropecuária do Estado, com participação 

de 71,3%, principalmente, com aquisições de Soja (Tabela 13). Entretanto, registraram ligeira 

queda de -0,9% no acumulado de janeiro a junho de 2020 em relação a janeiro a junho do ano 

anterior. Paquistão (+428,3%) e Tailândia (+8.128,4%) apresentaram significativo incremento 

nas importações oriundas do Piauí, devido às compras de Soja. 

Tabela 13 – Piauí: Agropecuária - principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019-  
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. % Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

China 139.099,1  71,3  -0,9  

Paquistão 10.991,4  5,6  428,3  

Irã 8.774,4  4,5  77,6  

Tailândia 7.364,7  3,8  8.128,4  

Estados Unidos 6.411,2  3,3  167,2  

Demais países 22.425,4  11,5  28,0  

Piauí 195.066,1  100,0  16,5  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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Ceras Vegetais, extraída da carnaúba, representou 85,6% das vendas do setor da Indústria de 

Transformação, com exportações no valor de US$ 30,1 milhões, no semestre (Tabela 14). 

Frente ao primeiro semestre de 2019, houve incremento de 60,4%.  

Segundo produto mais vendido, a Quercetina (Outros compostos heterocíclicos) é um 

flavonóide natural que possui propriedades farmacológicas. Com o faturamento de US$ 1,6 

milhão, no semestre, as vendas do produto cresceram 34,1% no período em foco. 

A Pilocarpina (Outros alcaloides de origem vegetal) é uma substância extraída das folhas do 

jaborandi e vendida para indústrias farmacêuticas, voltou a ser exportada este ano, ocupando 

o terceiro lugar na pauta do setor. 

Tabela 14 – Piauí: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019- 
US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Ceras vegetais, mesmo refinadas ou coradas  30.121,4  85,6  13,1  60,4  

Outros compostos heterocíclicos 1.658,8  4,7  0,7  34,1  

Outros alcaloides de origem vegetal 1.398,4  4,0  0,6    

Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen 681,5  1,9  0,3  6,1  

Peles depiladas de ovinos 548,7  1,6  0,2  -41,4  

Demais produtos 787,8  2,2  0,3  -40,2  

Piauí  35.196,7  100,0  15,3  53,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Os principais países de destino dos produtos da Indústria de Transformação do Piauí foram 

Estados Unidos (27,4%), Alemanha (18,1%) e China (16,8%) que importaram pincipalmente 

Ceras Vegetais (Tabela 15). 

Tabela 15 – Piauí: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 9.649,1  27,4  43,3  

Alemanha 6.377,9  18,1  62,6  

China 5.903,0  16,8  827,2  

Japão 3.336,7  9,5  -23,2  

Suíça 1.837,5  5,2  90,3  

Demais países 8.092,3  23,0  28,4  

Piauí 35.196,7  100,0  53,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Já as importações piauienses, segundo grandes categorias econômicas, estão concentradas em 

Bens de Capital (20,5%) e Bens Intermediários (76,7%), que cresceram 1.502,2% e 79,4%, 

respectivamente, no período jan-jun/20 frente jan-jun/19. Esse comportamento sinaliza o 

aumento da capacidade produtiva do Estado. 
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Em Bens de Capital, foram adquiridos Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função 

própria, Transformadores de dielétrico líquido, de potência > 650 kVA e <= 10.000 kVA, 

Conversores elétricos estáticos, dentre outros bens. 

Já em Bens Intermediários, a subcategoria Peças e acessórios para bens de capital se destacou 

com as importações de Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células 

fotovoltaicas, utilizados na produção de energia solar. 

Os principais países de origem das importações piauienses, no período janeiro/junho de 2020, 

foram responsáveis por 84,3% das aquisições do Estado: China (67,3%), Espanha (10,3%) e 

Rússia (6,6%). Comparativamente ao período janeiro/junho de 2019, cresceram as compras 

oriundas China (+456,0%), Espanha (1.606,2%) e Rússia (55,6%) 

Tabela 16 – Piauí: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  30.939,3  20,5  1.931,1  2,9  1.502,2  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

30.939,3  20,5  1.931,1  2,9  1.502,2  

. Equipamentos de transporte industrial - - - - - 

Bens intermediários  115.507,1  76,7  64.381,0  95,7  79,4  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

3.970,4  2,6  8.682,2  12,9  -54,3  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

2,9  0,0  16,2  0,0  -82,0  

. Insumos industriais básicos 117,5  0,1  1.207,3  1,8  -90,3  

. Insumos industriais elaborados 22.855,1  15,2  50.400,2  74,9  -54,7  

. Peças e acessórios para bens de capital 86.518,1  57,4  1.276,5  1,9  6.677,9  

. Peças para equipamentos de transporte 2.043,2  1,4  2.798,5  4,2  -27,0  

Bens de consumo  4.191,0  2,8  944,9  1,4  343,5  

. Bens de consumo não duráveis  4.081,3  2,7  683,9  1,0  496,8  

. Bens de consumo duráveis  109,7  0,1  261,0  0,4  -58,0  

Combustíveis e lubrificantes  14,3  0,0  0,2  0,0  6.477,4  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 0,0  0,0  0,0  0,0    

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 14,3  0,0  0,2  0,0  6.477,4  

Bens não classificados 0,0  0,0  0,0  0,0    

Piauí 150.651,7  100,0  67.257,2  100,0  124,0  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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4. Ceará 

A balança comercial do Estado do Ceará apresentou déficit de US$ 255,0 milhões, no primeiro 

semestre de 2020, contra um superávit de US$ 33,4 milhões registrado em mesmo período no 

ano anterior, reflexo dos efeitos da pandemia do Coronavírus. 

As exportações atingiram US$ 950,9 milhões, revelando queda de 15,9%, nesse período 

comparativo. Por outro lado, as importações cresceram 9,9%, somando US$ 1.205,9 milhões, 

no semestre. 

A corrente de comércio do Estado, alcançou US$ 2.156,8 milhões, no acumulado do ano, 

contra US$ 2.227,4 milhões, no acumulado até junho de 2019 (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Ceará: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan-jun/2020/2019 –  
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações do Estado do Ceará por setores de atividades econômicas 

mostra a forte presença das vendas dos produtos da Indústria de Transformação na pauta do 

Estado. De janeiro a junho deste ano, a Indústria de Transformação participou com 89,5% do 

total das exportações, sendo o único setor a registrar queda de 18,6%, relativamente a igual 

período do ano passado.  

A Agropecuária e a Indústria Extrativa foram responsáveis por 7,9% e 2,2% das vendas 

externas, com incremento de 8,3% e 76,8%, respectivamente, na receita, no período em 

análise, conforme dados da Tabela 17. 
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Tabela 17 – Ceará: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 75.518,8  7,9  69.723,4  6,2  8,3  

Indústria Extrativa 20.798,0  2,2  11.763,8  1,0  76,8  

Indústria de Transformação 851.413,7  89,5  1.046.491,6  92,6  -18,6  

Outros Produtos 3.154,3  0,3  2.424,6  0,2  30,1  

Ceará 950.884,8  100,0  1.130.403,4  100,0  -15,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca e Melões frescos foram os principais produtos 

comercializados pelo setor agropecuário, nos seis primeiros meses do ano, com participações 

de 64,0% e 18,7%, respectivamente (Tabela 18). Entretanto, enquanto as exportações de 

Castanha de Caju decresceram 2,3%, as de Melões cresceram 134,4%, ante os seis primeiros 

meses de 2019.  

Vale ressaltar que o Estado é o maior exportador de castanha de caju do País e o segundo de 

Melões (o primeiro é o Rio Grande do Norte), com participações na fatia nacional, em termos 

de valor, de 92,2% e 30,7%, respectivamente, no acumulado do corrente ano. 

Tabela 18 – Ceará: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 48.318,8  64,0  5,1  -2,3  

Melões frescos 14.106,4  18,7  1,5  134,4  

Bananas frescas ou secas, exceto bananas-da-terra 4.534,0  6,0  0,5  -17,8  

Melancias frescas 2.180,7  2,9  0,2  25,5  

Abóboras, abobrinhas e cabaças 1.992,2  2,6  0,2  101,3  

Demais produtos 4.386,8  5,8  0,5  -26,8  

Ceará 75.518,8  100,0  7,9  8,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Quanto ao destino das vendas externas do setor, os Estados Unidos foram o principal parceiro 

comercial do Estado, com participação das vendas externas de 27,9%. Entretanto, registraram 

queda de 4,8% nas aquisições, no confronto jan-jun/20 ante jan-jun/19 (Tabela 19). O país 

estadunidense adquiriu 2.824,4 mil toneladas de Castanha de caju, no valor total de US$ 19,2 

milhões (Tabela 19). 

Os Países Baixos (Holanda) ficaram na segunda posição, com aquisições de US$ 11,5 milhões 

(15,3% do setor) e crescimento de 3,6% das importações, no período em foco. Os principais 

produtos importados pela Holanda foram Melões frescos (44,4%), Castanha de caju, fresca ou 

seca, sem casca (37,9 %), Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos (6,3%) e Melancias 

frescas (5,1 %). 

Em seguida, vem o Reino Unido com 11,9% de participação e crescimento de 46,7% nas 

aquisições. Esse aumento decorreu do aumento na compra de Melões frescos (+115,2%), 
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Melancias frescas (+93,3%) e Abóboras, abobrinhas e cabaças, frescas ou refrigerada 

(+191,0%). 

Tabela 19 – Ceará: Agropecuária: principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 21.098,6  27,9  -4,8  

Países Baixos (Holanda) 11.538,6  15,3  3,6  

Reino Unido 8.974,4  11,9  46,7  

Alemanha 5.976,9  7,9  32,6  

Espanha 5.142,1  6,8  325,2  

Demais países 22.788,2  30,2  -7,3  

Ceará 75.518,8  100,0  8,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

As exportações de produtos da indústria extrativa cearense são pouco significativas no total 

das vendas externas do Estado (Tabela 20). As exportações de Minérios de manganês se 

intensificaram no final do ano passado, e atualmente é o principal produto da pauta do setor 

com 57,8% de participação. Relativamente ao primeiro semestre de 2019, as vendas cresceram 

296,2%. 

Em seguida, vem Magnésia eletrofundida, magnésia calcinada e outros, responsável por 16,5% 

das exportações do setor. No período em análise, as vendas externas do produto decresceram 

20,0%. 

Tabela 20 – Ceará: Indústria Extrativa - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-jun/2020  

US$ MIL 
Part. % no 

setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Minérios de manganês e seus concentrados 12.025,1  57,8  1,3  296,2  

Magnésia eletrofundida, magnésia calcinada e outros 3.437,4  16,5  0,4  -20,0  

Quartzitos, mesmo desbastados ou cortados 2.771,6  13,3  0,3  -5,8  

Granito, cortado em blocos ou placas  2.062,5  9,9  0,2  62,7  

Granito em bruto ou desbastado 160,0  0,8  0,0  330,4  

Demais produtos 341,4  1,6  0,0  85,4  

Ceará 20.798,0  100,0  2,2  76,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

China (65,2%) foi o maior parceiro comercial do setor da indústria extrativa do Ceará (Tabela 
21). As aquisições do país asiático cresceram 244,0%, no período em foco, devido, 
principalmente, à absorção do total das vendas de Minérios de manganês. 

A Itália, responsável pelo destino de 16,1% das vendas do setor, registrou crescimento de 

12,9% nas compras, com destaque para Quartzitos, mesmo desbastados ou cortados, em 

blocos ou placas de forma quadrada ou retangular e Granito, cortado em blocos ou placas de 

forma quadrada ou retangular. 
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Tabela 21 – Ceará: Indústria Extrativa: principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 - 
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

China 13.564,0  65,2  244,0  

Itália 3.346,8  16,1  12,0  

Estados Unidos 1.665,8  8,0  31,1  

Argentina 711,9  3,4  73,6  

Canadá 291,4  1,4  -30,2  

Demais países 1.218,1  5,9  -55,4  

Ceará 20.798,0  100,0  76,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A crise mundial desencadeada pelo novo Coronavírus afetou fortemente o setor industrial do 

Estado que já vinha desacelerando desde o ano passado. O principal produto exportado pela 

Indústria de Transformação (tabela 22), no período de janeiro a junho deste ano, foi Outros 

produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso < 0,25% de 

carbono, de seção transversal retangulares (55,3% da pauta do setor). Relativamente a janeiro 

a junho de 2019, registrou queda de 11,9%, no volume de vendas, apesar do aumento de 

13,7% da quantidade embarcada, devido à queda de preço da commodity. 

Entretanto, outro produto do segmento de semimanufaturados de ferro ou aço não ligado 

(Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, não ligados, contendo em peso => 

0,25% de carbonos), terceiro lugar na pauta da Indústria de Transformação, registrou 

significativo incremento de 845,1%, nesse período comparativo. A quantidade embarcada 

aumentou de 7,6 mil toneladas para 95,5 mil toneladas, mais que compensando a queda de 

preço. 

O segundo no ranking de exportação dos produtos industriais foi Partes de outros 

motores/geradores/grupos eletrogeradores Partes reconhecíveis como destinadas às 

máquinas das posições 8501ou 8502 (pás e geradores eólicos) utilizados, principalmente, em 

parques de geração de energias renováveis. Com 9,3% de participação no setor, o produto 

apresentou queda de 26,9%, no período. 

As vendas externas de Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou 

correias também decresceram, resultado da queda da demanda internacional e da paralização 

das atividades industriais no Estado. 
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Tabela 22 – Ceará: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, 
não ligados, contendo em peso < 0,25% de carbono, de 
seção transversal retangulars 

471.254,3  55,3  49,6  -11,9  

Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das 
posições 8501ou 8502 

79.396,1  9,3  8,3  -26,9  

Outros produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, 
não ligados, contendo em peso => 0,25% de carbonos 

35.498,0  4,2  3,7  845,1  

Calçados de borracha ou plástico, com parte superior 
em tiras ou correias, com saliências (espigões) que se 
encaixam na sola 

34.437,2  4,0  3,6  -26,7  

Ceras vegetais, mesmo refinadas ou coradas (exceto 
triglicerídeos) 

26.992,0  3,2  2,8  -38,3  

Demais produtos 203.836,3  23,9  21,4  -34,0  

Ceará 851.413,7  100,0  89,5  -18,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações da Indústria de Transformação, as vendas externas 

para os Estados Unidos somaram US$ 341,1 milhões, representando 40,1% do total das 

exportações do Estado, no período de janeiro a junho deste ano. Comparativamente ao 

mesmo período do ano anterior, o país americano reduziu suas compras em 28,3%. Os 

principais produtos adquiridos foram as placas de aço e as pás e geradores eólicos. 

Por outro lado, as vendas para o China, Canadá e Turquia cresceram 430,4%, 370,1% e 
7.9992,2%, respectivamente, devido ao incremento nas aquisições de produtos 
semimanufaturados de ferro e aço. 

Tabela 23 – Ceará: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 341.129,1  40,1  -28,3  

China 90.722,7  10,7  430,4  

Canadá 82.441,7  9,7  370,1  

México 52.431,7  6,2  -55,0  

Turquia 40.488,2  4,8  7.992,2  

Demais países 244.200,3  28,7  -41,7  

Ceará 851.413,7  100,0  -18,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Quanto às importações do Estado (Tabela 24), apenas a categoria Combustíveis e Lubrificantes 

apresentou redução de 7,5%, no primeiro semestre deste ano ante o primeiro semestre do 

ano passado. Isso pela queda nas aquisições dos produtos da subcategoria Combustíveis e 

lubrificantes básicos (-25,3%) como Hulha betuminosa, não aglomerada (-30,7%), Hulha 

antracita, não aglomerada (-9,3%) e Gás natural, liquefeito (-5,5%). 
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Já na subcategoria Combustíveis e lubrificantes, o incremento de 32,4% foi puxado pelas 

aquisições de Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto 

desperdícios (+ 33,6%) e Óleos leves e preparações (+31,3%). 

Bens de capital (7,5% do total) registrou aumento de 66,6% das aquisições. Os principais 

produtos importados na categoria, no primeiro semestre, foram: Conversores elétricos 

estáticos; Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia e outros de 

terapia respiratória e Quadros, painéis, consoles e outros suportes com dois ou mais aparelhos 

das posições 8535 ou 8536, para comando ou distribuição de energia elétrica, para tensão <= 1 

kV. 

O acréscimo nas importações de Bens intermediários (+16,0%) foi mais significativo, em 

valores absolutos, nas subcategoria Alimentos e bebidas elaborados, destinados 

principalmente à indústria (+US$ 23,4 milhões - Óleos de dendê, em bruto; Outros óleos de 

dendê, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados; e etc) e Peças e acessórios para 

bens de capital (+US$ 80,5 milhões - Engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas ou de 

roletes; caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade; Partes 

reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501ou 8502; e etc). 

Estados Unidos (33,1%), China (20,4%) e Argentina (8,9%) foram responsáveis por 62,3% das 

importações do Estado do Ceará. Comparativamente ao período janeiro/junho de 2019, 

registraram crescimento Estados Unidos (+38,5%), China (24,7%) e Argentina (6,9%) 

Tabela 24 - Ceará: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  90.841,6  7,5  54.737,1  5,0  66,0  

. Bens de capital, exceto equipamentos de 
transporte industrial 

90.762,0  7,5  54.690,9  5,0  66,0  

. Equipamentos de transporte industrial 79,6  0,0  46,2  0,0  72,2  

Bens intermediários  678.435,7  56,3  584.647,9  53,3  16,0  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

107.769,6  8,9  105.409,2  9,6  2,2  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

38.682,4  3,2  15.251,3  1,4  153,6  

. Insumos industriais básicos 13.752,8  1,1  25.672,9  2,3  -46,4  

. Insumos industriais elaborados 356.879,7  29,6  376.011,8  34,3  -5,1  

. Peças e acessórios para bens de capital 123.785,0  10,3  43.291,1  3,9  185,9  

. Peças para equipamentos de transporte 37.566,2  3,1  19.011,7  1,7  97,6  

Bens de consumo  50.091,7  4,2  39.416,0  3,6  27,1  

. Bens de consumo não duráveis  46.002,7  3,8  33.509,3  3,1  37,3  

. Bens de consumo duráveis  4.089,1  0,3  5.906,7  0,5  -30,8  

Combustíveis e lubrificantes  386.513,6  32,1  417.791,3  38,1  -7,5  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 215.839,6  17,9  288.878,5  26,3  -25,3  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 170.674,0  14,2  128.912,8  11,8  32,4  

Bens não classificados 0,0  0,0  430,0  0,0    

Ceará 1.205.882,6  100,0  1.097.022,4  100,0  9,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020).   
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5. Rio Grande do Norte 

As exportações, no Estado do Rio Grande do Norte, somaram US$ 128,0 milhões, no primeiro 

semestre de 2020, retrocedendo 37,6%, relativamente ao mesmo período de 2019. Por outro 

lado, as importações, no valor de US$ 82,3 milhões, cresceram 5,6%. O saldo das trocas 

comerciais, no acumulado do ano, foi superavitário em US$ 45,7 milhões, bem inferior aos US$ 

127,3 milhões acumulados no primeiro semestre de 2019). 

A corrente de comércio, indicador que soma as exportações e as importações, passou de US$ 

283,17 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2019, para US 210,29 milhões, no 

acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando queda de 25,7% no período.  

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 5 - Rio Grande do Norte: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan- 
 jun/2020/2019 – em US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações norte-rio-grandense por setores de atividades econômicas 

(Tabela 27) mostra que, de janeiro a junho deste ano, o setor Agropecuário, responsável por 

44,3% das vendas externas e a Indústria de Transformação, por 30,7%, decresceram 39,3% e 

57,6%, respectivamente, ante janeiro a junho do ano passado.  

Já as exportações dos produtos da Indústria Extrativa, com 23,0% de participação no total das 

vendas externas do Estado, cresceram 66,6%, neste período comparativo. 
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Tabela 27 - Rio Grande do Norte: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019- 
US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 56.682,3  44,3  93.388,5  45,5  -39,3  

Indústria Extrativa 29.417,0  23,0  17.655,4  8,6  66,6  

Indústria de Transformação 39.348,2  30,7  92.736,3  45,2  -57,6  

Outros Produtos 2.531,9  2,0  1.463,3  0,7  73,0  

Rio Grande do Norte 127.979,4  100,0  205.243,5  100,0  -37,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

No setor agropecuário, as exportações de frutas foram fortemente afetadas pelos efeitos da 

pandemia da Covid-19. O principal produto do setor, Melões frescos registrou queda nas 

vendas de 39,4%, no período de jan-jun/20 comparativamente a jan-jun/19. Caíram também 

as vendas de Melancias frescas (-43,4%) e Mamões frescos (-25,7%). Juntas, representaram 

76,4% das exportações do setor e 33,8% do Estado. 

Vale ressaltar que o Estado, apesar da crise, continua como o maior exportador de Melões 

frescos (66,59% de participação) e Melancias frescas (74,6%) do País e o segundo maior de 

Mamões frescos (25,6%). 

Castanha de caju e Albacoras-bandolim (atum) completam a lista dos principais produtos do 

setor e igualmente registraram queda nas exportações no período em análise. 

Tabela 28 - Rio Grande do Norte: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Melões frescos 30.510,6  53,8  23,8  -39,4  

Melancias frescas 7.570,1  13,4  5,9  -43,4  

Mamões (papaias) frescos 5.196,5  9,2  4,1  -25,7  

Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 3.797,6  6,7  3,0  -65,6  

Albacoras-bandolim (patudos), frescos ou refrigerados 2.225,5  3,9  1,7  -50,1  

Demais produtos 7.382,1  13,0  5,8  3,2  

Rio Grande do Norte 56.682,3  100,0  44,3  -39,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Espanha (27,9%) e Países Baixos (Holanda) (27,0%) absorveram mais da metade das 

exportações do setor, entretanto, reduziram suas aquisições em 8,9% e 45,0%, no período em 

foco (Tabela 29). A Espanha diminuiu suas importações de Melancias frescas ( -44,4%), 

Mamões (papaias) frescos (-20,0%) e Melões frescos (-10,8%). Por sua vez, os Países Baixos 

compraram menos Melões frescos (-44,8%) e Melancias frescas (-43,1%), mas aumentaram o 

consumo de Mamões (papaias) frescos (+26,0%). 

O Reino Unido, na terceira posição, reduziu as aquisições em 54,7% do setor agropecuário 

potiguar, no confronto jan-jun/20 ante jan-jun/19. A nação insular importou menos Mamões 

(papaias) frescos (-72,2%), Melões frescos (-60,9%) e Melancias frescas (-44,4%). 
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Os Estados Unidos, único comprador de Albacoras-bandolim (patudos), frescos ou 

refrigerados, exceto fígado, ovas, sêmen, ou filés e outras carnes da posição 0304 importou 

metade do valor do período anterior. Além da queda do pescado (-50,1%), as aquisições de 

Castanha de caju sofreram redução de 88,5%. 

Dentre os principais destinos dos produtos do setor agropecuário, a Alemanha foi o único a 

apresentar incremento positivo devido, principalmente, ao aumento de 242,4% nas aquisições 

de Castanha de caju. 

Tabela 29 - Rio Grande do Norte: Agropecuária - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Espanha 15.828,8  27,9  -8,9  

Países Baixos (Holanda) 15.330,3  27,0  -45,0  

Reino Unido 9.621,5  17,0  -54,7  

Estados Unidos 5.494,1  9,7  -51,1  

Alemanha 3.364,8  5,9  17,3  

Demais países 7.042,8  12,4  -45,0  

Rio Grande do Norte 56.682,3  100,0  -39,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Na exportação dos produtos da Indústria Extrativa, o destaque foi o Sal (incluídos o sal de 

mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados 

de agentes antiaglomerantes, com 86,0% de participação. 

No acumulado deste ano, o produto auferiu receita de US$ 25,3 milhões, com embarque de 

1,2 milhão de toneladas. Relativamente ao registrado em período anterior, a receita aumentou 

86,8% e a quantidade embarcada, 104,3%. 

Vale ressaltar que o Estado do Rio Grande do Norte foi o principal exportador de Sal do País, 

respondendo por 64,2% do valor e por 96,1% da quantidade, no primeiro semestre deste ano. 

Em seguida, vem Minérios de tungstênio e seus concentrados, utilizado na constituição de 

ligas metálicas e responsável por 8,4% das exportações do setor. Nos seis primeiros meses do 

ano, as vendas externas do produto alcançaram US$ 2,5 milhões, com o embarque de 211 

toneladas do mineral. Relativamente a mesmo período do ano anterior, a receita aumentou 

28,3% e a quantidade embarcada 44,8%. 

Tabela 30 - Rio Grande do Norte: Indústria Extrativa - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Sal e cloreto de sódio puro 25.305,9  86,0  19,8  86,8  

Minérios de tungstênio e seus concentrados 2.457,0  8,4  1,9  28,3  

Granito, cortado em blocos ou placas 620,2  2,1  0,5  -41,8  

Demais produtos 1.034,0  3,5  0,8  -8,6  

Rio Grande do Norte 29.417,0  100,0  23,0  66,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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Quanto ao destino das vendas externas dos produtos da Indústria Extrativa rio-grandense, os 

Estados Unidos foram o principal parceiro comercial do Estado, com participação nas vendas 

de 54,8% (Tabela 31). As exportações para o país norte americano, quase totalmente de Sal, 

cresceram 88,0% no acumulado de janeiro a junho de 2020, em relação a mesmo período do 

ano anterior.  

De igual modo, o Sal também foi o único produto importado pela Nigéria, Emirados Árabes 

Unidos e Camarões. Já os Países Baixos (Holanda) absorveram 80,3% do total das exportações 

de Minérios de tungstênio e seus concentrados. 

Tabela 31 - Rio Grande do Norte: Indústria Extrativa - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 16.122,4  54,8  88,0  

Nigéria 5.156,3  17,5  15,4  

Países Baixos (Holanda) 1.995,7  6,8  26,0  

Emirados Árabes Unidos 1.954,8  6,6  - 

Camarões 1.483,5  5,0  222,5  

Demais países 2.704,3  9,2  5,3  

Rio Grande do Norte 29.417,0  100,0  66,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

O principal produto exportado pela Indústria de Transformação (Tabela 32), no período de 

janeiro a junho deste ano, foi Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (óleos 

combustíveis), com 27,2% da pauta do setor. Relativamente a janeiro a junho de 2019, 

registrou incremento de 79,2%, no nas vendas externas. 

Outros produtos de origem animal (15,7% da pauta) e Tecido de algodão branqueado, em 

ponto sarjado (6,5%) registraram queda nas exportações de 20,3% e 45,5%, respectivamente. 

Vale ressaltar também que em maio de 2019, foram exportados itens considerados 

extraordinários e temporários – Aviões e Turborreatores – que inflaram atipicamente a pauta 

do Estado, aumentando a base de comparação da Indústria de Transformação e refletindo no 

desempenho do setor neste ano. 

Tabela 32 - Rio Grande do Norte: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % 
no setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 10.686,3  27,2  8,4  79,2  

Outros produtos de origem animal 6.160,5  15,7  4,8  -20,3  

Tecido de algodão branqueado, em ponto sarjado 2.571,7  6,5  2,0  -45,5  

Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de plásticos 2.565,9  6,5  2,0  -20,6  

Granitos trabalhados de outro modo e suas obras 2.504,3  6,4  2,0  -9,1  

Demais produtos 14.859,5  37,8  11,6  -78,3  

Rio Grande do Norte  39.348,2  100,0  30,7  -57,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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Quanto ao destino das vendas externas do setor (Tabela 33), os Estados Unidos foram o 

principal parceiro comercial do Estado, com participação nas vendas de 28,0%. As exportações 

para o país norte-americano retrocederam 82,2%, no período em análise, reflexo das vendas 

dos itens extraordinários embarcados no ano anterior, conforme citado acima. Outros 

produtos de origem animal, impróprios para alimentação humana (52,1%) e Granitos 

trabalhados de outro modo e suas obras (21,7%) foram os principais produtos adquiridos neste 

semestre. 

Cingapura foi o destino de 21,9% das exportações industriais do Estado, representadas 

totalmente por Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto 

desperdícios. No período de janeiro a junho do ano passado não houve exportações para o 

país asiático. 

Colômbia (Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de plásticos; Tecidos de algodão; 

etc), México (Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de plásticos; Tecidos de algodão 

tinto; etc) e Peru (Tecidos de algodão branqueado; Fígados, ovas e gônadas masculinas, 

congelado, etc) registraram redução nas aquisições do setor da ordem de 38,6%, 25,2% e 

31,9%, respectivamente. 

Tabela 33 - Rio Grande do Norte: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos 
- Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 11.029,2  28,0  -82,2  

Cingapura 8.626,3  21,9  - 

Colômbia 3.119,8  7,9  -38,6  

México 2.052,6  5,2  -25,2  

Peru 1.820,5  4,6  -31,9  

Demais países 12.699,9  32,3  -37,3  

Rio Grande do Norte 39.348,2  100,0  -57,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Pelo lado das importações, apenas a categoria de Bens Intermediários registrou queda de 

6,6%, no primeiro semestre deste ano ante o primeiro semestre do ano passado (Tabela 34). 

Em valores absolutos, a maior redução foi na subcategoria Insumos industriais elaborados (- 

US$ 7,0 milhões). No período comparativo em foco, as maiores quedas foram nas aquisições 

dos seguintes produtos: Polietileno de densidade < 0,94, em forma primária (-56,6%), Outros 

polímeros de etileno, em formas primárias (-30,6%) e Coque de petróleo não calcinado (-

54,1%). 

Por outro lado, vale ressaltar o significativo incremento de 474,1% nas importações de 

Alimentos e bebidas elaborados, destinados principalmente à indústria. Nesta subcategoria, 

foram adquiridos Misturas e pastas, para preparação de produtos de padaria, pastelaria; 

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio e Grumos e sêmolas, de trigo. 

As importações de Bens de capital cresceram 75,2% no período, devido a investimentos como 

Transformadores de dielétrico líquido, de potência > 650 kVA e <= 10.000 kVA (16,2%), 

Quadros, painéis, consoles e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 

8536, para comando ou distribuição de energia elétrica, para tensão <= 1 kV (9,4%) e Motores 

e geradores elétricos de corrente contínua, de potência > 750 W e <= 75 kW (9,1%). 



27 
 

Apesar da pequena participação no total das importações, as aquisições de Combustíveis e 

lubrificantes elaborados cresceram 706,2 % no acumulado de janeiro a junho de 2020, 

relativamente a mesmo período do ano anterior.  

Argentina (29,8%), Estados Unidos (17,1%), China (15,9%), Espanha (9,0%) e Alemanha (6,6%) 

foram os principais fornecedores dos produtos importados pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, no primeiro semestre de 2020. Ante mesmo período do 2019, decaíram as aquisições 

oriundas dos Argentina (-8,7%) e Estados Unidos (-3,6%), e cresceram as advindas da China 

(+45,3%), Espanha (+148,9%) e Alemanha (+81,3%). 

Tabela 34 - Rio Grande do Norte: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019- 
US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  15.812,1  19,2  9.025,3  11,6  75,2  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

15.798,5  19,2  8.986,8  11,5  75,8  

. Equipamentos de transporte industrial 13,6  0,0  38,5  0,0  -64,6  

Bens intermediários  59.668,2  72,5  63.852,0  81,9  -6,6  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

30.362,3  36,9  28.084,0  36,0  8,1  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

126,7  0,2  22,1  0,0  474,1  

. Insumos industriais básicos 1.019,2  1,2  1.329,7  1,7  -23,4  

. Insumos industriais elaborados 22.624,8  27,5  29.645,1  38,0  -23,7  

. Peças e acessórios para bens de capital 5.088,3  6,2  4.485,0  5,8  13,5  

. Peças para equipamentos de transporte 446,9  0,5  286,0  0,4  56,2  

Bens de consumo  5.643,6  6,9  5.042,3  6,5  11,9  

. Bens de consumo não duráveis  5.265,3  6,4  4.495,3  5,8  17,1  

. Bens de consumo duráveis  378,3  0,5  547,0  0,7  -30,8  

Combustíveis e lubrificantes  60,6  0,1  7,5  0,0  706,2  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 60,6  0,1  7,5  0,0  706,2  

Bens não classificados 1.122,7  1,4  0,0  - - 

Rio Grande do Norte 82.307,3  100,0  77.927,1  100,0  5,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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6. Paraíba 

As exportações, no Estado da Paraíba somaram US$ 50,9 milhões, no primeiro semestre de 

2020, registrando queda de 6,0%, relativamente ao mesmo período de 2019.  

As importações, no valor de US$ 255,9 milhões, retrocederam 11,8%. O saldo da balança 

comercial, no acumulado do ano, foi deficitário em US$ 205,0 milhões (US$ 236,1 milhões no 

primeiro semestre de 2019). 

A corrente de comércio, indicador que soma as exportações e as importações, passou de US$ 

344,3 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2019, para US 306,7 milhões, no 

acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando queda de 10,9% no período.  

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 6 - Paraíba: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio - Jan-jun/2020/2019 -  
 US$ milhões FOB 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações por setores de atividades econômicas (Tabela 35) mostra 

que, de janeiro a junho deste ano, a Indústria de Transformação, responsável por 76,9% das 

vendas externas do Estado, foi quem sentiu os efeitos da atual pandemia. As exportações 

decresceram 12,1%, frente a janeiro a junho do ano passado. 

Já as exportações dos produtos da Agropecuária (8,2% de participação) e da Indústria 

Extrativa, (14,1%) cresceram 73,2% e 1,2%, na mesma base de comparação. 
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Tabela 35 - Paraíba: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 4.153,6  8,2  2.397,9  4,4  73,2  

Indústria Extrativa 7.185,9  14,1  7.100,4  13,1  1,2  

Indústria de Transformação 39.111,7  76,9  44.491,9  82,2  -12,1  

Outros Produtos 406,7  0,8  123,1  0,2  230,4  

Paraíba 50.857,9  100,0  54.113,3  100,0  -6,0  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Na exportação dos produtos da Agropecuária (Tabela 36), nos seis primeiros meses deste ano, 

aparece como destaque a venda pontual de Soja, no valor de US$ 2,4 milhões. Vale ressaltar 

que o Estado não é produtor do grão. 

Em seguida, com 42,6% de participação no setor, Mamões (papaias) frescos registrou queda 

nas vendas de 20,7%, no período de jan-jun/20 comparativamente a jan-jun/19. 

Vale ressaltar o bom desempenho das exportações de Cocos secos, mesmo sem casca ou 

ralados que cresceram 66,8% no período em foco. 

Tabela 36 – Paraíba: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019- US$ mil 
FOB 

Principais Produtos 
Jan-jun/2020  

US$ MIL 
Part. % no 

setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 2.355,6  56,7  4,6  - 

Mamões (papaias) frescos 1.770,7  42,6  3,5  -20,7  

Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen 10,6  0,3  0,0  - 

Cocos secos, mesmo sem casca ou ralados 9,1  0,2  0,0  66,8  

Abacaxis frescos ou secos 4,5  0,1  0,0  -87,2  

Demais produtos 3,1  0,1  0,0  -97,5  

Paraíba 4.153,6  100,0  8,2  73,2  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A Tailândia foi o destino de 76,1% da soja exportada (Tabela 37). Enquanto a Espanha, 

responsável por adquirir 24,0% das vendas do setor, registrou crescimento de 166,5% nas 

compras, no acumulado de janeiro a junho de 2020, em relação a mesmo período do ano 

anterior. O país espanhol adquiriu Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura; Mamões 

(papaias) frescos e Outras frutas frescas. 

Portugal, Alemanha e Países Baixos (Holanda) importaram, sobretudo, Mamões (papaias) 

frescos, porém registram queda de 40,8%, 21,5% e 40,7%, respectivamente, nas aquisições no 

período em foco. 
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Tabela 37 – Paraíba: Agropecuária: principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Tailândia 1.792,9  43,2  - 

Espanha 997,3  24,0  166,5  

Portugal 570,8  13,7  -40,8  

Alemanha 464,9  11,2  -21,5  

Países Baixos (Holanda) 192,2  4,6  -40,7  

Demais países 135,5  3,3  -5,7  

Total 4.153,6  100,0  73,2  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

As vendas de Ilmenita (minérios de titânio) responderam por 49,1% das exportações da 

Indústria Extrativa da Paraíba. No período jan-jun/20 frente a jan-jun/19, as vendas do minério 

cresceram 26,8%. Vale ressaltar que o Estado foi responsável por 90,8% das vendas do minério 

do País. A ilmenita é usada em pigmentos, ligas metálicas e revestimentos. 

Em seguida, vem Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular, 

responsável por 27,5% das exportações do setor. Nos seis primeiros meses do ano, as vendas 

externas do produto alcançaram quase US$ 2,0 milhões. Relativamente a mesmo período do 

ano anterior, a receita decaiu 29,2%. 

Por outro lado, as vendas de Quartzitos, mesmo desbastados ou cortados, em blocos ou placas 

cresceram 138,7%, nesse período. 

Tabela 38 – Paraíba: Indústria Extrativa - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % 
no setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Minérios de titânio e seus concentrados 3.530,1  49,1  6,9  26,8  

Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada 
ou retangular 

1.979,7  27,5  3,9  -29,2  

Quartzitos, mesmo desbastados ou cortados, em blocos ou 
placas 

666,6  9,3  1,3  138,7  

Mica em bruto ou clivada em folhas ou lamelas irregulares 442,0  6,2  0,9  -0,1  

Vermiculita, perlita e cloritas, não expandidas 396,2  5,5  0,8  38,0  

Demais produtos 171,2  2,4  0,3  -66,5  

Paraíba 7.185,9  100,0  14,1  1,2  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações dos produtos da Indústria Extrativa (Tabela 39), as 

vendas externas para a França somaram US$ 3,5 milhões, representando 49,1% das 

exportações do setor, no período de janeiro a junho deste ano, com a absorção total do 

Minério de titânio (Ilmenita). Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, o país 

incrementou suas compras em 26,8%.  
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Do mesmo modo, as vendas para Itália, Estados Unidos e Alemanha cresceram 11,9%, 65,1% e 

32,1%, respectivamente, devido ao incremento nas aquisições das rochas ornamentais. 

Por outro lado, a China, responsável pelo destino de 14,9% das vendas do setor, registrou 

retração de 39,5% nas compras, com destaque para Granito, cortado em blocos ou placas de 

forma quadrada ou retangular. 

Tabela 39 – Paraíba: Indústria Extrativa - principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019- 
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

França 3.530,1  49,1  26,8  

Itália 1.379,0  19,2  11,9  

China 1.069,1  14,9  -39,5  

Estados Unidos 339,5  4,7  65,1  

Alemanha 308,0  4,3  32,1  

Demais países 560,3  7,8  -36,2  

Paraíba 7.185,9  100,0  1,2  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A Paraíba foi o quarto maior exportador de calçados do País no primeiro semestre deste ano 

(Rio Grande do Sul é o primeiro, seguido do Ceará e São Paulo). Nesse período, considerando 

todo o capítulo Calçados, polainas e artefatos semelhantes (SH2), a receita auferida alcançou 

US$ 28,9 milhões (73,9% do setor), valor inferior em 8,1% relativamente ao primeiro semestre 

de 2019. O arrefecimento da indústria calçadista foi provocado pela pandemia da Covid-19. 

Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias foi o principal 

produto exportado pelo capítulo, registrando queda de 7,3%, nesse período comparativo. 

Maior produtor de abacaxi da Região Nordeste, o Estado da Paraíba exportou US$ 3,7 milhões 

de Outros sucos de abacaxi, não fermentados, no período de janeiro a junho de 2020. Em 

2019, não houve vendas externas do produto. 

Tabela 40 – Paraíba: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Calçados de borracha ou plástico, com parte superior 
em tiras ou correias 

25.428,7  65,0  50,0  -7,3  

Outros sucos de abacaxi, não fermentados 3.652,4  9,3  7,2  - 

Outros calçados de matérias têxteis, com sola de 
borracha ou plástico  

1.760,5  4,5  3,5  -14,5  

Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto 
hortícola 

1.681,0  4,3  3,3  -17,2  

Álcool etílico não desnaturado com volume de teor 
alcoólico => 80% 

1.662,6  4,3  3,3  - 

Demais produtos 4.926,6  12,6  9,7  -62,0  

Paraíba  39.111,7  100,0  76,9  -12,1  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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A Paraíba vendeu seu principal produto da pauta de exportação (Tabela 41), Calçados, para 60 

países, no primeiro semestre deste ano, com destaque para a Austrália (US$ 4,9 milhões), 

França (US$ 3,9 milhões), Bélgica (US$ 2,8 milhões) e Estados Unidos (US$ 1,6 milhões). 

Destes, apenas a França registrou recuo de 12,9% nas aquisições de produtos da Indústria de 

Transformação. 

O significativo incremento nas aquisições da Holanda foi motivado pelo aumento, 

principalmente, nas compras de Outros sucos de abacaxi, não fermentados que passaram de 

US$ 0,1 milhão para US$ 2,8 milhões, no período em foco. 

Tabela 41 – Paraíba: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 4.973,2  12,7  16,2  

Austrália 4.964,5  12,7  0,1  

França 3.962,2  10,1  -12,9  

Países Baixos (Holanda) 2.848,5  7,3  1.713,3  

Bélgica 2.778,2  7,1  4,0  

Demais países 19.585,1  50,1  -29,7  

Paraíba 39.111,7  100,0  -12,1  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A desagregação das importações paraibanas por Grandes Categorias Econômicas (Tabela 42) 

revela crescimento apenas nas aquisições de Bens de capital (+71,9%). Os principais produtos 

da categoria adquiridos foram Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou 

regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e 

roteamento; Máquinas para fiação de matérias têxteis e Unidades de entrada ou de saída, 

podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória. 

Entretanto, foi em Bens Intermediários que concentraram 68,9% das importações do Estado. 

No período jan-jun/20 frente jan-jun/19, apresentaram retração de 11,1%. Em valores 

absolutos, as maiores reduções foram nas subcategorias Insumos industriais elaborados (- US$ 

9.812,4 mil), Peças para equipamentos de transporte (- US$ 7.921,6 mil) e Alimentos e bebidas 

elaborados, destinados principalmente à indústria (- US$ 3.984,2 mil). 

Com 13,9% de participação, as aquisições de Combustíveis e lubrificantes básicos decresceram 

31,9% no acumulado de janeiro a junho de 2020, relativamente a mesmo período do ano 

anterior, devido a redução das compras de Óleos brutos de petróleo ou de minerais 

betuminosos. 

Os principais países de origem das importações paraibanas, no período janeiro/junho de 2020, 

foram responsáveis por 67,0% das aquisições do Estado: Estados Unidos (32,5%), China 

(20,1%) e Argentina (14,4%). Comparativamente ao período janeiro/junho de 2019, cresceram 

as compras oriundas da China (+31,2%) e Argentina (2,7%) e decresceram as dos Estados 

Unidos  

(-35,0%). 
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Tabela 42 – Paraíba: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  18.731,3  7,3  10.894,5  3,8  71,9  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

18.724,7  7,3  10.879,9  3,7  72,1  

. Equipamentos de transporte industrial 6,5  0,0  14,6  0,0  -55,2  

Bens intermediários  176.237,8  68,9  198.220,8  68,3  -11,1  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

27.991,9  10,9  24.779,9  8,5  13,0  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

19.106,3  7,5  23.090,5  8,0  -17,3  

. Insumos industriais básicos 1.944,2  0,8  4.084,0  1,4  -52,4  

. Insumos industriais elaborados 106.719,2  41,7  116.531,6  40,2  -8,4  

. Peças e acessórios para bens de capital 8.089,5  3,2  9.426,6  3,2  -14,2  

. Peças para equipamentos de transporte 12.386,7  4,8  20.308,3  7,0  -39,0  

Bens de consumo  25.394,0  9,9  28.875,6  10,0  -12,1  

. Bens de consumo não duráveis  24.567,8  9,6  27.624,4  9,5  -11,1  

. Bens de consumo duráveis  826,2  0,3  1.251,1  0,4  -34,0  

Combustíveis e lubrificantes  35.522,9  13,9  52.202,7  18,0  -32,0  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 35.522,9  13,9  52.200,2  18,0  -31,9  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 0,0  0,0  2,5  0,0  -100,0  

Bens não classificados 0,0  0,0  0,0  0,0    

Paraíba 255.886,0  100,0  290.193,7  100,0  -11,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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7. Pernambuco 

As exportações, no Estado de Pernambuco, somaram US$ 667,7 milhões, no primeiro semestre 

de 2020, crescimento de 10,2%, relativamente ao mesmo período de 2019.  

As importações, no valor de US$ 1.789,9 milhões, retrocederam 27,2%. O saldo das trocas 

comerciais, no acumulado do ano, foi deficitário em US$ 1.122,2 milhões (-US$ 1.851,3 

milhões no primeiro semestre de 2019). 

A corrente de comércio, indicador que soma as exportações e as importações, passou de US$ 

3.063,4 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2019, para US 2.457,6 milhões, no 

acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando queda de 19,8% no período.  

Os gráficos, a seguir, mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 7 - Pernambuco: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio - Jan-jun/2020/2019 - 
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações do Estado de Pernambuco por setores de atividades 

econômicas mostra a concentração da Indústria de Transformação na pauta do Estado. No 

acumulado do ano, a Indústria de Transformação participou com 91,1% do total das 

exportações, sendo o único setor a registrar crescimento de 11,7%, relativamente a igual 

período do ano passado (Tabela 43).  

A Agropecuária, responsável por 7,9% das vendas externas, apresentou retração de 10,5% na 

receita, no período em análise. 

De igual modo, as exportações dos produtos da Indústria Extrativa, com apenas 0,1% de 

participação no total das vendas externas do Estado, decresceram 24,3% no período em 



35 
 

análise. Granito, cortado em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular, principal 

produto exportado do setor com 45,9% de participação, registrou queda de 58,0% nas vendas. 

Tabela 43 - Pernambuco: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019-US$ mil 
FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 52.585,8  7,9  58.774,6  9,7  -10,5  

Indústria Extrativa 687,6  0,1  908,3  0,1  -24,3  

Indústria de Transformação 608.320,9  91,1  544.404,2  89,8  11,7  

Outros Produtos 6.089,1  0,9  1.946,0  0,3  212,9  

Pernambuco 667.683,4  100,0  606.033,1  100,0  10,2  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

No setor agropecuário, as exportações de frutas foram afetadas por problemas de logística 

(principalmente no modal aéreo) decorrentes das medidas restritivas devido a pandemia da 

Covid-19 e à queda de preços do quilo das frutas. O principal produto do setor no Estado, 

Mangas frescas ou secas, registrou queda nas vendas de 37,4%, no período de jan-jun/20 

comparativamente a jan-jun/19. As vendas de Uvas frescas também caíram 14,9%, no período. 

Vale ressaltar que o Estado, apesar do atual momento de crise, continua como o maior 

exportador de Uvas frescas (65,4% de participação) do País e o segundo maior de Mangas 

frescas (35,2%), no semestre. 

Por outro lado, o terceiro produto agropecuário mais exportado foi Limões e limas, frescos ou 

secos que registrou crescimento nas vendas de 7,9%, no período em análise. 

Tabela 44 - Pernambuco: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-jun/2020  

US$ MIL 
Part. % no 

setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Mangas e mangostões, frescos ou secos 18.853,5  35,9  2,8  -37,4  

Uvas frescas 14.381,9  27,3  2,2  -14,9  

Limões e limas, frescos ou secos 7.966,0  15,1  1,2  7,9  

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 5.697,0  10,8  0,9  - 

Inhames (dioscorea spp.) 2.013,8  3,8  0,3  -7,3  

Demais produtos 3.673,7  7,0  0,6  67,9  

Pernambuco 52.585,8  100,0  7,9  -10,5  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Os principais países de destino dos produtos do setor Agropecuário foram os Países Baixos 

(Holanda) (29,2%), Reino Unido (28,8%) e Estados Unidos (18,2%).  

O Porto de Rotterdam (Países Baixos) funciona como a principal porta de entrada para o 

mercado europeu. No primeiro semestre de 2020, ante mesmo período de 2019, as 

exportações para o país holandês caíram 43,0%. 
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Por outro lado, cresceram as vendas com para o Reino Unido (+33,8%) e Estados Unidos 

(+10,6%). 

 

Tabela 45 - Pernambuco: Agropecuária - principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 - 
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Países Baixos (Holanda) 15.351,9  29,2  -43,0  

Reino Unido 15.165,4  28,8  33,8  

Estados Unidos 9.589,1  18,2  10,6  

Espanha 8.705,6  16,6  29,1  

Rússia 1.238,2  2,4  -59,2  

Demais países 2.535,6  4,8  22,3  

Pernambuco 52.585,8  100,0  -10,5  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Óleos de petróleo (em especial, óleos combustíveis) foi o principal produto exportado pela 

indústria de transformação do Estado de Pernambuco. Participando com 27,4% das vendas do 

setor e com 25,0% das vendas totais, o produto registrou crescimento de 46,2% no período em 

análise, sendo responsável pelo bom resultado das exportações do Estado (Tabela 46).  

Vale registrar que uma norma recente da Organização Internacional Marítima (IMO, em inglês) 

determinou o uso de combustíveis menos poluentes em navios de carga, reduzindo o limite de 

teor de enxofre de 3,5% para 0,5%. Esse fator contribuiu para o aumento das vendas já que 

Pernambuco produz petróleo e óleo combustível com baixo teor de enxofre. 

O produto Poli(tereftalato de etileno), resina (PET) usada principalmente na fabricação de 

garrafas para bebida, participou com 12,0% das vendas do setor, nos primeiros seis meses 

deste ano. Relativamente a mesmo período do ano passado, registrou queda 9,8%.  

As vendas de Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e 

os automóveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de 

cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000 cm3 também retrocederam nesse período (-55,3%), devido a 

paralisação das atividades industriais no período de 23 de março a 15 de maio, bem como da 

queda da demanda externa. 

Considerando o capítulo Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas 

partes e acessórios (SH2), mais abrangente, o valor exportado atingiu US$ 137.433,1 mil, 

sendo a queda menor no período (-16,6%).  

As vendas de Outros açúcares de cana cresceram 109,3% devido à abertura de novos 

mercados e aumento da cota de exportação para os Estados Unidos. 
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Tabela 46 - Pernambuco: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Outros óleos de petróleo ou de minerais 
betuminosos e preparações 

166.604,7  27,4  25,0  46,2  

Poli (tereftalato de etileno) 72.817,0  12,0  10,9  -9,8  

Automóveis de passageiros, incluídos os veículos 55.554,8  9,1  8,3  -55,3  

Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose 
quimicamente pura 

50.885,8  8,4  7,6  109,3  

Veículos automóveis para transporte de 
mercadorias, com motor de pistão 

45.090,2  7,4  6,8  19,4  

Demais produtos 217.368,4  35,7  32,6  33,0  

Pernambuco  608.320,9  100,0  91,1  11,7  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações da Indústria de Transformação, as vendas externas 

para Argentina somaram US$ 187,4 milhões (30,8%), registrando crescimento de 42,2%, nos 

seis primeiros meses do ano comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Dentre os 

principais produtos adquiridos pela Argentina estão: Veículos automóveis para transporte de 

mercadorias, Automóveis de passageiros e Poli (tereftalato de etileno). 

As vendas para Cingapura somaram US$ 195,5 milhões (22,8%), no primeiro semestre do ano. 

Vale ressaltar que este é um mercado novo e em expansão para os produtos, principalmente, 

de petróleo do Estado. 

A redução nas vendas de Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto 

desperdícios foi a principal causa da queda (-41,0%) nas exportações para Estados Unidos. 

Tabela 47 - Pernambuco: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Argentina 187.374,9  30,8  42,2  

Cingapura 138.691,2  22,8  1.960,8  

Estados Unidos 76.124,1  12,5  -41,0  

Colômbia 29.510,0  4,9  -21,8  

Uruguai 28.152,0  4,6  127,4  

Demais países 148.468,7  24,4  -34,5  

Pernambuco 608.320,9  100,0  11,7  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Pelo lado das importações pernambucanas segundo as Grandes Categorias Econômicas (Tabela 

48), apenas a categoria Bens de Capital apresentou crescimento de 3,2%, no primeiro 

semestre deste ano ante o primeiro semestre do ano passado. Os principais produtos 

importados na categoria, no primeiro semestre, foram: Outras máquinas e aparelhos para 
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aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento ou gesso, em 

pó ou em pasta (15,1% do total da categoria), Outras máquinas e aparelhos para empacotar ou 

embalar mercadorias (7,3%), Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de 

aerossolterapia e outros de terapia respiratória (4,5%) e Máquinas e aparelhos para a indústria 

cervejaria (4,1%). 

Na categoria de Bens intermediários (47,0% de participação), a subcategoria Insumos 

industriais elaborados possui maior peso, representando quase um terço do total adquirido 

pelo Estado, nos seis primeiros meses do ano. Refletindo a diminuição da atividade industrial 

no período, a subcategoria registrou queda de 12,6%, relativamente ao mesmo período de 

2019. 

Bens de Consumo que participa com 12,6% do total das aquisições apresentou queda de 20,9% 

de janeiro a junho de 2020 ante janeiro a junho do ano passado. Bens de consumo duráveis 

retrocedeu 64,4%, devido à redução de 69,8% das aquisições de automóveis de passageiros. 

A categoria Combustíveis e Lubrificantes apresentou redução de 49,1%, no período em foco, 

devido à queda nas aquisições dos produtos da subcategoria Combustíveis e lubrificantes 

elaborados (-53,3%) como Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e 

preparações, exceto desperdícios (-65,4%), Propano, liquefeito (-46,4%) e Óleos leves e 

preparações (-41,2%). 

Estados Unidos (39,1%), Argentina (12,7%), China (10,7%), México (4,6%) e Itália (3,7%) 

Alemanha (6,6%) foram os principais fornecedores dos produtos importados pelo Estado de 

Pernambuco, no primeiro semestre de 2020. Ante mesmo período do 2019, decaíram as 

aquisições oriundas dos Estados Unidos (-30,1%) e Argentina (-18,6%) e cresceram as advindas 

da China (+2,8%), México (+1,2%) e Itália (+35,5%). 

Tabela 48 - Pernambuco: Importação por grandes categorias econômicas - US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  169.669,6  9,5  164.475,4  6,7  3,2  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

134.238,7  7,5  84.358,0  3,4  59,1  

. Equipamentos de transporte industrial 35.431,0  2,0  80.117,4  3,3  -55,8  

Bens intermediários  840.497,5  47,0  918.188,4  37,4  -8,5  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

77.953,7  4,4  68.464,8  2,8  13,9  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

67.321,2  3,8  65.812,9  2,7  2,3  

. Insumos industriais básicos 2.586,0  0,1  4.345,5  0,2  -40,5  

. Insumos industriais elaborados 554.264,8  31,0  633.877,1  25,8  -12,6  

. Peças e acessórios para bens de capital 48.316,1  2,7  44.696,6  1,8  8,1  

. Peças para equipamentos de transporte 90.055,7  5,0  100.991,4  4,1  -10,8  

Bens de consumo  226.062,5  12,6  285.938,1  11,6  -20,9  

. Bens de consumo não duráveis  198.883,3  11,1  209.693,2  8,5  -5,2  

. Bens de consumo duráveis  27.179,2  1,5  76.244,9  3,1  -64,4  

Combustíveis e lubrificantes  553.682,9  30,9  1.088.571,4  44,3  -49,1  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 479.430,0  26,8  1.026.771,8  41,8  -53,3  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 74.252,8  4,1  61.799,7  2,5  20,2  

Bens não classificados 0,0  0,0  162,5  0,0  -100,0  

Pernambuco 1.789.912,5  100,0  2.457.335,8  100,0  -27,2  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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8. Alagoas 

As exportações, no Estado de Alagoas, somaram US$ 227,5 milhões, no primeiro semestre de 

2020, registrando incremento de 34,8%, relativamente ao mesmo período de 2019. As 

importações, no valor de US$ 330,6 milhões, cresceram 27,70%. O saldo das trocas comerciais, 

no acumulado do ano, foi deficitário em US$ 103,1 milhões (-US$ 90,0 milhões no primeiro 

semestre de 2019). 

A corrente de comércio, indicador que soma as exportações e as importações, passou de US$ 

427,6 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2019, para US 558,1 milhões, no 

acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando aumento de 30,5% no período.  

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 8 – Alagoas: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan-jun/2020/2019 –  
 US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações do Estado de Alagoas por setores de atividades econômicas 

mostra a forte presença das vendas dos produtos da Indústria de Transformação na pauta do 

Estado. De janeiro a junho deste ano, a Indústria de Transformação participou com 93,9% do 

total das exportações, registrando crescimento de 30,3%, relativamente a igual período do ano 

passado (Tabela 49).  

A Agropecuária, responsável por 5,5% das vendas externas, apresentou significativo 

incremento de 208,5% na receita, no período em análise. Por outro lado, as exportações dos 

produtos da Indústria Extrativa foram ínfimas (US$ 818,0). 
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Tabela 49 - Alagoas: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 12.572,1  5,5  4.073,4  2,4  208,6  

Indústria Extrativa 0,8  0,0  10,6  0,0  -92,2  

Indústria de Transformação 213.535,7  93,9  163.818,2  97,0  30,3  

Outros Produtos 1.409,7  0,6  921,7  0,5  52,9  

Alagoas 227.518,3  100,0  168.823,9  100,0  34,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura, foi o principal produto da pauta exportadora 

do setor Agropecuário, contribuindo com 63,1% do total das vendas. No primeiro semestre do 

ano, foram embarcadas 23,1 mil toneladas do grão, no valor de US$ 7,9 milhões. Vale ressaltar 

que, em 2019, não houve exportações da oleaginosa. 

Segundo maior exportador de Fumo não manufaturado, não destalado no Brasil, participando 

com 13,5%, Alagoas exportou 25,1%, a menos do produto, no período jan-jun/20 frente a jan-

jun/19. 

As exportações de Milho, exceto para semeadura pelo estado alagoano ainda são recentes, 

porém já ocupam a terceira posição na pauta da Agropecuária. No acumulado do ano até 

junho, foram embarcadas quase 9 mil toneladas do grão, auferindo receita de US$ 1,6 milhão. 

Tabela 50 - Alagoas: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil 
FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 7.931,9  63,1  3,5  - 

Fumo não manufaturado, não destalado 2.770,0  22,0  1,2  -25,1  

Milho, exceto para semeadura 1.634,7  13,0  0,7  ... 

Cocos secos, mesmo sem casca ou ralados 91,7  0,7  0,0  -64,1  

Limões e limas, frescos ou secos 10,0  0,1  0,0  26,1  

Demais produtos 133,8  1,1  0,1  18,4  

Alagoas 12.572,1  100,0  5,5  208,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações dos produtos da Agropecuária, as vendas externas 

para o Reino Unido somaram US$ 6,6 milhões, representando 52,3% das exportações do setor, 

no período de janeiro a junho deste ano, com a absorção de 82,8% das vendas de Soja. 

As vendas para Republicana Dominicana cresceram 24,6%, devido ao incremento nas 

aquisições de Fumo não manufaturado, não destalado. 

Taiwan (Formosa), Espanha e México, responsáveis pelo destino de 23,9% das vendas do setor 

em 2020, não importaram produtos agropecuário do Estado em 2019. 
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Tabela 51 – Alagoas: Agropecuária - principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
 US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Reino Unido 6.571,8  52,3  ... 

República Dominicana 2.389,7  19,0  24,6  

Taiwan (Formosa) 1.634,6  13,0  - 

Espanha 1.084,1  8,6  - 

México 279,9  2,2  - 

Demais países 612,0  4,9  -71,6  

Alagoas 12.572,1  100,0  208,6  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A pauta exportadora dos produtos da Indústria de Transformação de Alagoas está muito 

concentrada no açúcar, reflexo do peso do tradicional setor sucroalcooleiro na economia do 

Estado. Outros açúcares de cana (açúcar bruto), com 91,5% de participação nas exportações 

alagoanas, registrou crescimento de 37,7%, no período de jan-jun/20 comparativamente a jan-

jun/19. Nesse período, também cresceram, em 133,6%, as vendas de Outros açucares de cana, 

de beterraba e sacarose (Açúcar refinado). 

Policloreto de vinila (PVC), matéria-prima utilização na cadeia do plástico, apresentou retração 

nas vendas de 13,9%, no período em foco. 

Tabela 52 - Alagoas: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Outros açúcares de cana 195.328,6  91,5  85,9  37,7  

Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose 5.984,8  2,8  2,6  133,6  

Policloreto de vinila 4.171,3  2,0  1,8  -13,9  

Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou 
revestimento 

3.528,4  1,7  1,6  32,9  

Açúcar de bordo (ácer) e xarope de bordo (ácer) 1.486,1  0,7  0,7  ... 

Demais produtos 3.036,4  1,4  1,3  -74,5  

Alagoas 213.535,7  100,0  93,9  30,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

O açúcar alagoano foi exportado para 27 países, no primeiro semestre de 2020, sendo os 

Estados Unidos, Argélia e Canadá, os maiores importadores da sacarose. 

Vale ressaltar que, os Estados Unidos, responsável pelo destino de 25,1% das vendas do setor, 

registrou crescimento de 156,0% nas suas aquisições, devido a ampliação de cota definida pelo 

país estadunidense para compra de açúcar brasileiro. 

 

 



42 
 

Tabela 53 - Alagoas: Indústria de Transformação: principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Estados Unidos 53.619,9  25,1  156,0  

Argélia 49.084,1  23,0  41,5  

Canadá 34.158,2  16,0  98,7  

Indonésia 21.397,9  10,0  529,9  

Nigéria 12.431,7  5,8  - 

Demais países 42.843,8  20,1  -51,1  

Alagoas 213.535,7  100,0  30,3  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

As importações alagoas, desagregadas, segundo grandes categorias econômicas, estão 

concentradas em Bens Intermediários (57,4%) e Bens de Capital (36,4%) que cresceram 37,9% 

e 15,9%, respectivamente, no período jan-jun/20 frente jan-jun/19. 

Em Bens Intermediários, a subcategoria Insumos industriais elaborados, representando 48,5% 

das importações totais do Estado, apresentou elevação de 43,4%, nesse período. Os principais 

produtos adquiridos foram: Cloreto de etileno, Outras cordas, cabos, tranças e semelhantes, 

de alumínio, não isolados para usos elétricos e Álcool etílico não desnaturado com volume de 

teor alcoólico => 80%. 

Com 6,0% de participação, as aquisições de Bens de capital, exceto equipamentos de 

transporte industrial cresceram 24,4% no acumulado de janeiro a junho de 2020, 

relativamente a mesmo período do ano anterior. Os investimentos mais significativos foram 

em Conversores elétricos estáticos e Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou 

regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e 

roteamento. 

O aumento de US$ 21,1 milhões nas aquisições de Alhos, frescos ou refrigerado, no período 

em análise, promoveu o crescimento de 15,9% na categoria de Bens de Consumo. 

Os principais países de origem das importações alagoanas, no período janeiro/junho de 2020, 

foram responsáveis por 69,3% das aquisições do Estado: China (49,2%), Estados Unidos 

(15,4%) e Argentina (4,7%). Comparativamente ao período janeiro/junho de 2019, cresceram 

as compras oriundas da China (+36,2%) e Estados Unidos (+95,3%) e decresceram as da 

Argentina (-10,6%). 
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Tabela 54 - Alagoas: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  19.885,8  6,0  16.194,0  6,3  22,8  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

19.841,4  6,0  15.949,6  6,2  24,4  

. Equipamentos de transporte industrial 44,4  0,0  244,4  0,1  -81,8  

Bens intermediários  189.855,1  57,4  137.647,1  53,2  37,9  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente 
à indústria 

3.162,0  1,0  11.632,8  4,5  -72,8  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

4.631,9  1,4  2.251,0  0,9  105,8  

. Insumos industriais básicos 4.474,1  1,4  2.017,7  0,8  121,7  

. Insumos industriais elaborados 160.273,6  48,5  111.794,4  43,2  43,4  

. Peças e acessórios para bens de capital 12.720,8  3,8  6.584,9  2,5  93,2  

. Peças para equipamentos de transporte 4.592,7  1,4  3.366,3  1,3  36,4  

Bens de consumo  120.474,8  36,4  103.906,0  40,1  15,9  

. Bens de consumo não duráveis  117.376,1  35,5  99.804,2  38,6  17,6  

. Bens de consumo duráveis  3.098,8  0,9  4.101,8  1,6  -24,5  

Combustíveis e lubrificantes  370,6  0,1  27,5  0,0  1.249,2  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 370,6  0,1  27,5  0,0  1.249,2  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Bens não classificados 0,0  0,0  1.055,1  0,4  -100,0  

Alagoas 330.586,4  100,0  258.829,7  100,0  27,7  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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9. Sergipe 

As exportações, no Estado de Sergipe, somaram US$ 21,4 milhões, no primeiro semestre de 

2020, registrando queda de 31,1%, relativamente ao mesmo período de 2019. As importações, 

no valor de US$ 115,3 milhões, decresceram 81,0%. Como resultado, o saldo das trocas 

comerciais, no acumulado do ano, foi deficitário em US$ 93,9 milhões (-US$ 575,2 milhões no 

primeiro semestre de 2019). 

A corrente de comércio passou de US$ 575,2 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 

2019, para US 136,7 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2020, registrando forte 

retração de 78,5% no período.  

Os gráficos a seguir mostram a trajetória desses indicadores, mês a mês, no período em 

análise. 

Gráfico 9 - Sergipe: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan-jun/2020/2019 –  
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações por setores de atividades econômicas (Tabela 55) mostra a 

forte concentração da Indústria de Transformação, responsável por 99,6% das vendas externas 

do Estado, no primeiro semestre de 2020. Frente a janeiro a junho do ano passado, as 

exportações industriais decresceram 30,8%. 

Os produtos do setor Agropecuário representam uma parcela mínima na pauta exportadora do 

Estado (0,4% de participação). No período em análise, apenas Limões e limas, frescos ou secos 

(US$ 87,5 mil) foram exportados, registrando, ainda, retração de 67,1% nas vendas externas. 
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Tabela 55 - Sergipe: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 87,5  0,4  266,4  0,9  -67,1  

Indústria de Transformação 21.333,3  99,6  30.812,2  99,1  -30,8  

Outros Produtos 6,0  0,0  0,0  0,0  - 

Sergipe 21.426,8  100,0  31.078,7  100,0  -31,1  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Tradicional produtor de laranja, o Estado tem no Sucos de laranjas, congelados, não 

fermentados, o principal produto de exportação, com 56,8% no total das vendas. No período 

de jan-jun/20 foram auferidas US$ 12,2 milhões de receita. Comparativamente a jan-jun/19, 

registrou decréscimo nas vendas externas de 23,9%. 

O Estado ocupou o terceiro lugar no ranking nacional (4,3% de participação) na exportação do 

suco cítrico, atrás de São Paulo (US$ 256,2 milhões) e Paraná (US$13,3 milhões), no acumulado 

até junho deste ano.  

Outras preparações alimentícias (11,1% das exportações industriais) registrou crescimento nas 

vendas de 65,3%, no período comparativo em foco. Vale ressaltar também, o crescimento de 

85,3% de Outros sucos de abacaxi, não fermentados, no período. 

Tabela 56 - Sergipe: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Sucos de laranjas, congelados, não fermentados 12.179,8  57,1  56,8  -23,9  

Outras preparações alimentícias 2.366,7  11,1  11,0  95,3  

Óleo essencial de laranja 1.326,5  6,2  6,2  0,2  

Outros sucos de abacaxi, não fermentados 716,2  3,4  3,3  85,3  

Outros calçados de borracha ou plástico 665,7  3,1  3,1  -65,9  

Demais produtos 4.078,4  19,1  19,0  -59,0  

Sergipe  21.333,3  100,0  99,6  -30,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações da Indústria de Transformação, as vendas externas 

para os Países Baixos (Holanda) somaram US$ 9,0 milhões, no primeiro semestre de 2020, 

respondendo por 42,3% do total do setor (Tabela 57). Comparativamente ao primeiro 

semestre de 2019, as importações holandesas de produtos da Indústria de Transformação 

cresceram 20,7%. O Pais foi responsável por adquirir 63,4% das vendas de Sucos de laranja, no 

semestre. 

Já as vendas para a Bélgica caíram 62,4%, nesse período em foco., devido à redução das 

importações de Suco de laranja. 

Os Estados Unidos aumentaram em 498,2% as aquisições oriundas do estado sergipano. Com 

uma pauta importadora um pouco mais diversificada, o país estadunidense adquiriu, nos 

primeiros seis meses do ano, os seguintes produtos: Outras preparações alimentícias (65,9%), 
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Óleo essencial de laranja (29,8%), Outros hidrocarbonetos (3,5%), Desodorantes corporais e 

antiperspirantes (0,7%) e Sabões, produtos ou preparações tensoativos de toucador, incluídos 

os de uso medicinal (0,1%). 

Turquia absorveu 4,0% das vendas do setor, com significativo crescimento de 1777,6%, nas 

aquisições do suco cítrico. 

Tabela 57 - Sergipe: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Países Baixos (Holanda) 9.021,1  42,3  20,7  

Bélgica 3.424,9  16,1  -62,4  

Estados Unidos 1.438,7  6,7  498,2  

Turquia 863,5  4,0  1.777,6  

China 826,0  3,9  48,4  

Demais países 5.758,9  27,0  -57,0  

Sergipe 21.333,3  100,0  -30,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

As importações sergipanas, segundo grandes categorias econômicas, estão concentradas em 

Bens Intermediários (70,4%). No período jan-jun/20 frente jan-jun/19, decresceram 74,9%, 

devido, principalmente, a redução das aquisições de Insumos industriais elaborados (-82,7%). 

Também sofreram forte queda, nesse período, as importações de Bens de Capital (-95,6%) e 

de Combustíveis e lubrificantes (-36,7%). 

Já a categoria Bens de Consumo (6,0% da pauta) apresentou crescimento de 40,2%, 

ocasionado pelo aumento de 40,2% nas aquisições de Bens de consumo não duráveis  

Estados Unidos (19,5%), Argentina (15,3%) e Rússia (10,4%) foram os principais fornecedores 

dos produtos importados pelo Estado de Sergipe, no primeiro semestre de 2020. Ante mesmo 

período do 2019, decaíram as aquisições oriundas dos Estados Unidos (-87,6%), e cresceram as 

advindas da Argentina (+66,0%) e Rússia (+122,2%). 
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Tabela 58 - Sergipe: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2019 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  11.084,9  9,6  252.000,6  41,6  -95,6  

. Bens de capital, exceto equipamentos de transporte 
industrial 

11.064,6  9,6  252.000,6  41,6  -95,6  

. Equipamentos de transporte industrial 20,3  0,0  0,0  0,0    

Bens intermediários  81.223,7  70,4  323.684,2  53,4  -74,9  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados 
principalmente à indústria 

16.654,8  14,4  10.894,7  1,8  52,9  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados 
principalmente à indústria 

191,9  0,2  207,9  0,0  -7,7  

. Insumos industriais básicos 37,7  0,0  0,0  0,0    

. Insumos industriais elaborados 52.357,4  45,4  301.911,7  49,8  -82,7  

. Peças e acessórios para bens de capital 9.903,2  8,6  9.768,8  1,6  1,4  

. Peças para equipamentos de transporte 2.078,7  1,8  901,1  0,1  130,7  

Bens de consumo  6.880,9  6,0  4.908,0  0,8  40,2  

. Bens de consumo não duráveis  6.714,4  5,8  4.660,2  0,8  44,1  

. Bens de consumo duráveis  166,5  0,1  247,8  0,0  -32,8  

Combustíveis e lubrificantes  16.122,7  14,0  25.484,0  4,2  -36,7  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 0,0  0,0  0,0  0,0    

. Combustíveis e lubrificantes básicos 16.122,7  14,0  25.484,0  4,2  -36,7  

Bens não classificados 0,0  0,0  186,5  0,0  -100,0  

Sergipe 115.312,2  100,0  606.263,4  100,0  -81,0  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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10. Bahia 

A Bahia lidera o ranking dos estados exportadores e importadores nordestinos, participando 

com 48,1% do total das vendas e com 32,4% do total das compras externas. No acumulado de 

janeiro a junho de 2020, as exportações baianas, US$ 3.548,9 milhões, decresceram 8,8% e as 

importações, US$ 2.372,5 milhões, diminuíram 31,1%, frente a janeiro a junho de 2019.  

O saldo das transações comerciais do Estado, no acumulado do ano, foi superavitário em US$ 

1.176,4 milhões (US$ 445,8 milhões no primeiro semestre de 2019). 

A corrente de comércio decresceu de US$ 7.334,8 milhões, no acumulado do primeiro 

semestre de 2019, para US$ 5.921,44 milhões, no acumulado do primeiro semestre de 2020, 

registrando queda de 19,3% no período. 

Gráfico 10 - Bahia: Exportação, importação, saldo e corrente de comércio – Jan-jun/2020/2019 –  
US$ milhões 

 

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A decomposição das exportações da Bahia por setores de atividades econômicas mostra que, 

de janeiro a junho deste ano, a Agropecuária e a Indústria Extrativa foram responsáveis por 

21,8% e 3,5% das vendas externas, registraram crescimento, 10,8% e 44,7%, respectivamente, 

relativamente ao mesmo período no ano passado (Tabela 59).  

Já as vendas dos produtos da Indústria de Transformação compreenderam 73,8% da pauta do 

Estado. De janeiro a junho deste ano, registraram retração de 13,9%, relativamente a igual 

período do ano passado. 
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Tabela 59 – Bahia: Exportação por setor de atividades econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Atividade Econômica 
jan-jun/2020 jan-jun2019 

Variação (%) 
Valor                      Part. (%) Valor              Part. (%) 

Agropecuária 773.885,7  21,8  698.174,9  17,9  10,8  

Indústria Extrativa 123.379,0  3,5  85.248,1  2,2  44,7  

Indústria de Transformação 2.617.802,8  73,8  3.041.274,0  78,2  -13,9  

Outros Produtos 33.859,1  1,0  65.564,2  1,7  -48,4  

Bahia 3.548.926,6  100,0  3.890.261,1  100,0  -8,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

A Soja foi o principal produto da pauta exportadora da Agropecuária, contribuindo com 58,0% 

do total das vendas do setor. No primeiro semestre do ano, foram embarcadas 1,3 milhões 

toneladas do grão, no valor de US$ 448,8 milhões. Devido à queda nos preços internacionais 

do oleaginosa, a receita aumentou 7,5% no valor enquanto o volume embarcado cresceu 

13,3%, ante o primeiro semestre de 2019. 

Segundo maior exportador de Algodão do País, a Bahia vendeu 33,4% a mais da fibra no 

período em análise. 

Em terceiro e quarto lugares no ranking das exportações do setor Agropecuário, estão Café 

não torrado, não descafeinado e Mangas frescas ou secas, que registraram retração nas 

vendas de 13,0% e13,9%, respectivamente, neste período. 

Tabela 60 - Bahia: Agropecuária - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 448.786,0  58,0  12,6  7,5  

Algodão, não cardado nem penteado 188.526,2  24,4  5,3  33,4  

Café não torrado, não descafeinado 41.704,5  5,4  1,2  -13,0  

Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 27.611,4  3,6  0,8  -13,9  

Fumo não manufaturado, não destalado 16.580,0  2,1  0,5  3,1  

Demais produtos 50.677,5  6,5  1,4  17,2  

Bahia 773.885,7  100,0  21,8  10,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Quanto aos países de destino das vendas externas da Agropecuária, a China foi o principal 

parceiro comercial do Estado, com participação de 55,5%. As exportações para o país asiático 

cresceram 14,7% no acumulado de janeiro a junho de 2020 em relação ao mesmo período do 

ano anterior (Tabela 61). A China importou 84,8% da Soja, mesmo triturada, exceto para 

semeadura e 26,0% do Algodão, não cardado nem penteado exportado pela Bahia. 

Paquistão (+83,2%) e Turquia (261,6%) apresentaram significativo incremento nas importações 

oriundas da Bahia, devido também às compras de Soja e algodão. 
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Tabela 61 - Bahia: Agropecuária - principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
  US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020 

 US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

China 429.589,8  55,5  14,7  

Paquistão 54.780,8  7,1  83,2  

Turquia 37.963,6  4,9  261,6  

Países Baixos (Holanda) 26.348,4  3,4  -4,2  

Vietnã 23.997,7  3,1  0,9  

Demais países 201.205,4  26,0  -13,2  

Bahia 773.885,7  100,0  10,8  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

O Estado da Bahia possui grande potencial na extração de minerais, sendo o 4º maior produtor 

do País. Nos primeiros seis meses de 2020, as exportações de Magnésia eletrofundida, 

magnésia calcinada e outros (32,5%) e de Minérios de cobre e seus concentrados (32,0%) 

foram responsáveis por 64,5% das exportações da Indústria Extrativa. Frente a mesmo período 

de 2019, cresceram 7,0% e 5,6%, respectivamente (Tabela 62).  

Minério de níquel (22,2% de participação) voltou a ser exportado pelo Estado no início de 

2020, com 22 mil toneladas embarcadas no semestre. 

Maior produtor e exportador de Minérios de cromo no País, a Bahia registrou significativo 

aumento de 1086,1% nas vendas do produto, no período em foco. 

Tabela 62 - Bahia: Indústria Extrativa - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 -  
US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % no 
setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Magnésia eletrofundida, magnésia calcinada e 
outros 

40.048,9  32,5  1,1  7,0  

Minérios de cobre e seus concentrados 39.483,6  32,0  1,1  5,6  

Minérios de níquel e seus concentrados 27.357,9  22,2  0,8  - 

Minérios de cromo e seus concentrados 6.059,7  4,9  0,2  ... 

Esteatita natural, triturada ou em pó e talco 3.069,0  2,5  0,1  37,6  

Demais produtos 7.359,8  6,0  0,2  -4,2  

Bahia 123.379,0  100,0  3,5  44,7  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Com relação ao destino das exportações dos minérios da Indústria Extrativa, as vendas 

externas para a China totalizaram US$ 54,2 milhões, representando 43,9% das exportações do 

setor, no período de janeiro a junho deste ano. A China adquiriu principalmente Minérios de 

níquel e seus concentrados (50,6% das aquisições), Minérios de cobre e seus concentrados 

(33,1%) e Minérios de cromo e seus concentrados (10,7%). 

Já as vendas para Índia cresceram 2.168,4%, devido ao incremento nas aquisições de Minérios 

de cobre e seus concentrados. 
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Estados Unidos absorveram 12,1% 9% das vendas do setor, no primeiro semestre de 2020, 

aumento de 56,1%, ante o primeiro semestre da 2019, sendo Magnésia eletrofundida, 

magnésia calcinada a fundo e outros óxidos de magnésio, o principal produto importado. 

Tabela 63 - Bahia: Indústria Extrativa - principais países de destino dos produtos - Jan-jun/2020/2019 - 
US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

China 54.167,6  43,9  34,8  

Índia 21.807,4  17,7  ... 

Estados Unidos 14.945,4  12,1  56,1  

Países Baixos (Holanda) 7.400,0  6,0  -36,5  

Polônia 6.040,6  4,9  ... 

Demais países 19.017,9  15,4  -15,7  

Bahia 123.379,0  100,0  44,7  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios 

(principalmente Fuel oil) foi o principal produto exportado pela Indústria de Transformação 

baiana. No acumulado de janeiro a junho de 2020, comparativamente ao mesmo período do 

ano anterior, as vendas dos derivados de petróleo cresceram 30,3%, devido ao aumento da 

demanda dos países asiáticos, sobretudo Cingapura. 

Já as vendas de Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada 

ou branqueada decresceram, no período, devido à queda de preços da celulose e da retração 

da demanda diante da pandemia do novo Coronavírus. 

Por outro lado, as exportações de Ouro (incluído o ouro platinado) em outras formas brutas, 

para usos não monetários cresceram 34,9%, no período em análise. A Bahia foi o segundo 

maior exportador do nobre metal, com 17,8% de participação, ficando atrás somente de Minas 

Gerais. 

Tabela 64 – Bahia: Indústria de Transformação - exportação dos principais produtos - Jan-jun/2020/2019 
- US$ mil FOB 

Principais Produtos 
Jan-

jun/2020  
US$ MIL 

Part. % 
no setor 

Part. % no 
total 

exportado 

Var. %                  
Jan-jun/2020/     
Jan-jun/2019 

Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e 
preparações 

574.285,3  21,9  16,2  30,3  

Pasta química de madeira de não conífera, à soda ou sulfato 443.205,1  16,9  12,5  -19,9  

Ouro (incluído o ouro platinado) em outras formas brutas 194.355,7  7,4  5,5  34,9  

Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 156.101,9  6,0  4,4  3,2  

Pasta química de madeira, para dissolução  101.132,1  3,9  2,8  3,7  

Demais produtos 1.148.722,7  43,9  32,4  -30,6  

Bahia 2.617.802,8  100,0  73,8  -13,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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Com relação ao destino das exportações da Indústria de Transformação, as vendas externas 

para Cingapura somaram US$ 533,7 milhões (20,4%), registrando significativo crescimento de 

70,9%, nos seis primeiros meses do ano comparativamente ao mesmo período do ano 

anterior. Vale ressaltar que Cingapura é um mercado em expansão para os produtos baianos, 

principalmente, de petróleo. 

Já as vendas de produtos industriais para a China caíram 9,0%, nesse período, devido à 

redução dos preços internacionais, principalmente de Pasta química de madeira de não 

conífera, à soda ou sulfato, semibranqueada ou branqueada, apesar ao aumento do volume 

embarcado para o país. 

A redução nas vendas de Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, 

exceto desperdícios foi a principal causa da queda de 6,8% nas exportações para os Estados 

Unidos. Entretanto, vale ressaltar que o país estadunidense adquiriu, no semestre, Outros 

grupos eletrogêneos, de energia eólica, ou seja, peças e componentes para a indústria de 

equipamentos eólicos, de alto valor agregado, desembolsando US$ 86,9 milhões. 

A redução nas vendas de Automóveis de passageiros foi a principal causa da queda de 45,8% 

nas exportações para a Argentina. 

Tabela 65 – Bahia: Indústria de Transformação - principais países de destino dos produtos - Jan-
jun/2020/2019- US$ mil FOB 

Principais Países de destino 
Jan-jun/2020                 

US$ MIL 
Part. % no setor 

Var. %                                  
Jan-jun/2020/                  
Jan-jun/2019 

Cingapura 533.716,4  20,4  70,9  

China 506.190,8  19,3  -9,0  

Estados Unidos 356.868,1  13,6  -6,8  

Argentina 162.823,3  6,2  -45,8  

Suíça 149.239,9  5,7  38,7  

Demais países 908.964,3  34,7  -34,2  

Bahia 2.617.802,8  100,0  -13,9  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 

Pelo lado das importações baianas segundo as Grandes Categorias Econômicas (Tabela 66), 

apenas a categoria Bens de Capital (14,2% das aquisições) apresentou crescimento de 7,9%, no 

primeiro semestre de 2020 ante o primeiro semestre do ano passado. O principal bem 

importado na categoria, no primeiro semestre, foi Veículos automóveis para transporte de 

mercadorias (com motor de pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima 

<=5t). 

As importações de Bens Intermediários concentraram 75,3% das aquisições externas do 

Estado, no período jan-jun/20. A subcategoria Insumos industriais elaborados, representando 

45,4% das importações totais, apresentou redução de 34,4%, frente jan-jun/19, devido, 

principalmente, à queda das aquisições de Naftas para petroquímica (-44,7%). 

Bens de Consumo que participaram com apenas 3,7% do total das aquisições do Estado 

apresentaram queda de 27,5% no período em análise. Na subcategoria de Bens de consumo 

duráveis (-32,4%) retrocederam, principalmente as aquisições de automóveis de passageiros e 

Outros aparelhos eletrotérmicos, de uso doméstico. Já na subcategoria de Bens de consumo 
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semiduráveis e não duráveis, as maiores quedas em Medicamentos contendo insulina, mas 

não antibióticos, em doses, para venda a retalho. 

 

A categoria Combustíveis e Lubrificantes também apresentou redução de 63,6%, no período 

em foco, devido à queda nas aquisições dos produtos da subcategoria Combustíveis e 

lubrificantes básicos (-77,2%) como Gás natural, liquefeito (-73,6%) e Óleos brutos de petróleo 

ou de minerais betuminosos (-84,9%). 

Os principais países de origem das importações baianas, no período janeiro/junho de 2020, 

foram responsáveis por 56,0% das aquisições do Estado: Estados Unidos (15,9%), Argentina 

(11,9%), China (11,6%), Espanha (10,1%) e Chile (6,6%). Comparativamente ao período 

janeiro/junho de 2019, cresceram as compras oriundas da Argentina (+7,1%) e Espanha 

(47,4%) e decresceram as dos Estados Unidos (-22,2%), China (-4,9%) e Chile (-31,6%). 

Tabela 66 – Bahia: Importação por grandes categorias econômicas - Jan-jun/2020/2019 - US$ mil FOB 

Grandes categorias econômicas 
Jan-jun/2020 Jan-jun/2020 

Var. %  
Valor Part. % Valor Part. % 

Bens de capital  337.315,8  14,2  312.591,2  9,1  7,9  

. Bens de capital, exceto equipamentos de 
transporte industrial 

182.438,2  7,7  158.824,9  4,6  14,9  

. Equipamentos de transporte industrial 154.877,6  6,5  153.766,2  4,5  0,7  

Bens intermediários  1.785.721,6  75,3  2.574.155,4  74,7  -30,6  

. Alimentos e bebidas básicos, destinados à 
indústria 

183.727,7  7,7  158.648,2  4,6  15,8  

. Alimentos e bebidas elaborados, destinados à 
indústria 

70.985,4  3,0  77.643,8  2,3  -8,6  

. Insumos industriais básicos 268.573,5  11,3  484.241,0  14,1  -44,5  

. Insumos industriais elaborados 1.025.888,9  43,2  1.563.197,7  45,4  -34,4  

. Peças e acessórios para bens de capital 133.446,8  5,6  139.266,2  4,0  -4,2  

. Peças para equipamentos de transporte 103.099,3  4,3  151.158,5  4,4  -31,8  

Bens de consumo  87.014,3  3,7  120.032,7  3,5  -27,5  

. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis 50.559,9  2,1  66.079,3  1,9  -23,5  

. Bens de consumo duráveis  36.454,5  1,5  53.953,4  1,6  -32,4  

Combustíveis e lubrificantes  159.384,9  6,7  437.727,3  12,7  -63,6  

. Combustíveis e lubrificantes básicos 83.836,8  3,5  367.134,8  10,7  -77,2  

. Combustíveis e lubrificantes elaborados 75.548,1  3,2  70.592,5  2,0  7,0  

Bens não classificados 3.072,6  0,1  - - - 

Bahia 2.372.509,3  100,0  3.444.506,5  100,0  -31,1  

Fonte: Elaboração BNB/ETENE, com dados da SECEX/ME (coleta de dados realizada em 20/07/2020). 
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11. Considerações Finais 

A crise global desencadeada pelo novo Coronavírus refletiu fortemente no comércio 

internacional que já vinha apresentando sinais de desaceleração. No Brasil e, mais 

especificamente, na Região Nordeste, as consequências desse quadro aliado às medidas 

restritivas adotadas, a redução do nível de atividade industrial interna e ao declínio dos preços 

internacionais e da demanda externa ocasionaram queda tanto das exportações como das 

importações nacionais e regionais. 

A análise das exportações por setores de atividades econômicas da Região Nordeste mostrou 

que as vendas externas dos produtos dos setores Agropecuário (+9,4%) e Extrativo (29,2%) 

sofreram menos com os impactos da pandemia. Com relação aos estados nordestinos, 

Maranhão (+16,3%), Piauí (+16,5%), Ceará (+ 8,3%), Paraíba (+73,2%), Alagoas (+208,6%) e Bahia 

(+10,8%) registraram crescimento nas exportações de produtos agropecuários, no acumulado 

janeiro-junho de 2020, quando comparado com igual período do ano passado. Esses resultados 

demonstram a competitividade dos produtos do setor, como a Soja, Algodão e Milho. 

Na Indústria Extrativa, houve crescimento das exportações nos estados do Maranhão (+9,9%), 

Ceará (+76,8%), Rio Grande do Norte (+66,6%), Paraíba (+1,2%) e Bahia (+44,7%). 

Já os impactos da pandemia foram mais intensos sobre as exportações dos produtos do setor da 

Indústria de Transformação, diante das paralisações de diversas industrias e dos problemas 

logísticos, apesar da desvalorização cambial. Além desse cenário adverso, a indústria já 

apresentava sinais de perda de produtividade e consequentemente de competividade para se 

manter no mercado global. Na Região Nordeste, a queda foi de 13,8%, no período em análise. 

Apenas os estados do Piauí (+53,6%), Pernambuco (+11,7%) e Alagoas (+30,3%) apresentaram 

crescimento nas vendas do setor. 

O principal parceiro comercial da Região, a China, conseguiu conter o surto da Coivd-19 em 

pouco tempo, recuperando-se mais rapidamente do que outros países e voltando a crescer no 

segundo trimestre deste ano. Vale ressaltar que além da China, Cingapura vem ganhando 

espaço no mercado de destino dos produtos da Região. 

Pelo lado das importações, a retração das aquisições atingiu todas as categorias econômicas da 

Região e na maioria dos seus estados, fortemente impactadas pela queda na demanda 

doméstica e da atividade produtiva além da forte desvalorização do real. Reduziram suas 

importações, Maranhão (-35,9%), Paraíba (-11,8%), Pernambuco (-27,2%), Sergipe (-81,0%) e 

Bahia (-31,1%). Na Região Nordeste, a queda das importações foi de 25,9%, no primeiro 

semestre de 2020, comparativamente ao primeiro semestre de 2019. 

Os efeitos da pandemia ainda repercutirão nas relações comerciais do Nordeste e estados até o 

final deste ano, com as exportações apresentando queda menor que as importações. 
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