
1

COMÉRCIO 

EXTERIOR 

Gerência de Estudos Econômicos

- ES

Tabela 1 – Balança Comercial – 3° trimestre de 2020

Variação (%)
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Gráfico 1 – Balança Comercial, Espírito Santo 

Valor acumulado de janeiro a setembro (US$ milhões)

Local Exportações Importações Saldo

3º tri. 2020 / 3º tri. 2019

Brasil -7,7 -29,9 99,6

Espírito Santo -63,8 -5,2 -115,5

3º tri. 2020 / 2º tri. 2020

Brasil 5,4 -1,5 19,7

Espírito Santo 4,3 -17,4 -56,9

A PANDEMIA DE COVID-19 IMPACTOU OS FLUXOS DE

COMÉRCIO NO MUNDO EM 2020

Em outubro, a Organização Mundial do Comércio - OMC

estimou uma queda de 9,2% do volume de comércio mundial de

bens em 20201. A evolução da pandemia de Covid-19 e as

respostas dos governos levaram à revisão da estimativa divulgada

em abril de que haveria uma queda de 12,9% em relação ao ano

anterior. Para 2021, as previsões apontam para um crescimento de

7,2% do volume de comércio mundial de mercadorias, porém, os

fluxos comerciais continuarão em um nível mais baixo do que o

anterior à crise causada pela pandemia.

EXPORTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO CAEM 63,8% NO 3°

TRIMESTRE DE 2020

As exportações do Brasil de julho a setembro de 2020 recuaram

7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e demonstram

persistência do impacto da pandemia de Covid-19 neste terceiro

trimestre. As importações brasileiras tiveram forte queda de 29,9%

em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e com isso o saldo

da balança comercial subiu 99,6%, alcançado US$ 20 bilhões.

Na comparação entre o terceiro e o segundo trimestres de 2020

as exportações brasileiras aumentaram 5,4%. Este resultado

demonstra que a paralisação de parte das atividades econômicas

em vários países e o combate à pandemia da Covid-19 tiveram

maior impacto sobre os fluxos comerciais no período de abril a

junho e que no terceiro trimestre alguns mercados já

apresentam crescimento do volume de comércio.

As exportações do Espírito Santo de julho a setembro de 2020

caíram 63,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em

parte, essa forte contração das exportações se deve à base de

comparação de 2019 que registrou um evento atípico relacionado a

uma plataforma de petróleo2. As importações capixabas do terceiro

trimestre de 2020 contraíram 5,2% em relação ao mesmo período

de 2019. Na comparação de trimestre contra trimestre

imediatamente anterior, as exportações do Espírito Santo

tiveram a primeira alta (4,3%) do ano de 2020. Porém, o saldo da

balança comercial continuou negativo (-56,9%).

ES TEM DÉFICIT DE US$ 784 MILHÕES NA BALANÇA

COMERCIAL ACUMULADA NO ANO DE 2020

As exportações do Espírito Santo acumuladas de janeiro a

setembro de 2020 alcançaram US$ 3.900 milhões e representam

uma queda de 45,2% em relação ao mesmo período do ano

anterior, o que demonstra o tamanho do impacto da pandemia.

As importações do Espírito Santo acumularam alta de 4% até o

terceiro trimestre de 2020. Com a forte queda das exportações e alta

das importações no ano de 2020 a balança comercial capixaba já

acumula um déficit de US$ 784 milhões.

O impacto da pandemia para o comércio exterior do Espírito Santo

foi relativamente forte e neste período de janeiro a setembro de

2020 levou à redução da participação do estado no total das

exportações brasileiras, que passou de 4,2% para 2,5%, em relação

ao ano anterior.
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Fonte: Secex/ME. Elaboração Ideies.

¹ WTO Trade Forecast, 6 October 2020 – Acesse:

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm

² O valor da venda da plataforma de petróleo, em torno de US$ 1,5 bilhão, foi muito

significativo para o aumento das exportações em setembro de 2019. A transação de

venda da P-68 entrou no Regime Aduaneiro Especial, aplicável à exportação “ficta” de

embarcações, como plataformas e FPSO, com titularidade de uma empresa situada no

exterior, nesse caso nos Países Baixos (Holanda). Nesse regime especial, o envio físico

do bem não se concretiza e ele fica em território nacional, conforme previsto no

Decreto nº 6.759/2009, art. 233.

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm
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EXPORTAÇÕES DE CAFÉ CRESCEM 14,8% NO 3° TRIMESTRE

DE 2020

Mesmo com a queda do total das exportações do Espírito Santo no

período de julho a setembro de 2020, a agropecuária registrou alta

de 14,7% em relação ao ano anterior. As exportações de café

cresceram 14,8% em valor e 22,2% em quantidade na

comparação com o ano anterior. Dentro da mesma atividade

econômica, o valor das exportações de pimenta aumentaram 36,0%

no terceiro trimestre.

Considerando apenas os 10 principais produtos exportados pelo

Espírito Santo no terceiro trimestre de 2020, a queda de valor

foi de 36,5% na comparação com o mesmo período do ano

anterior. O valor das exportações dos outros produtos caiu 92,0%.

As indústrias extrativas retraíram 50,6% no valor exportado no

terceiro trimestre de 2020 devido às fortes quedas dos

principais produtos deste setor, tais como o minério de ferro

(-50,8%) e o óleo bruto de petróleo (-55,7%). O fator

predominante para a queda de 75,7% no valor exportado pela

indústria de transformação neste trimestre foi, como mencionado

anteriormente, a contabilização de uma plataforma de petróleo em

2019. Porém, também houve redução do valor das exportações de

pastas químicas de madeira (-10,4%), produtos semimanufaturados

de ferro ou aço (-58,5%), tubos flexíveis de metais comuns (-53,4%)

e produtos laminados planos (-79,8%). O valor das exportações de

pedras de cantaria cresceu 7,0% no trimestre, com aumento na

quantidade exportada (17,2%).

Gráfico 2 – Exportações por Atividade Econômica - Espírito 

Santo 

Valor acumulado (US$ milhões) de julho a setembro

Tabela 2 – Principais produtos exportados de julho a setembro de 2020 - Espírito Santo

3 A análise da pauta exportadora capixaba considera a classificação internacional de mercadorias do “Sistema Harmonizado” no nível de desagregação a 4 dígitos

(código SH4).

Fonte: Fonte: Secex/ME. Elaboração Ideies.

Elaboração Ideies a partir da Classificação ISIC-International Standard Industrial

Classification.

Descrição3 Valor (US$ milhões) no

3°tri. 2020

Var. (%) em relação 

ao 3° tri. de 2019

Quantidade (mil ton.)

no 3° tri. 2020

Var. (%) em relação 

ao 3 tri. de 2019

Minérios de ferro 302,0 -50,8 3.106 -43,8

Pedras de cantaria 221,3 7,0 323 17,2

Café 184,3 14,8 135 22,2

Pastas químicas de madeira 133,7 -10,4 413 44,1

Óleos brutos de petróleo 117,1 -55,7 493 -29,3

Produtos semimanuf. de ferro ou aço 44,1 -58,5 126 -47,3

Tubos flexíveis de metais comuns 38,1 -53,4 2 -54,7

Produtos laminados planos 24,2 -79,8 64 -73,9

Pimenta 20,4 36,0 10 37,6

Granito 20,0 -17,8 202 -1,1

Outros 135,8 -92,0 546 18,4

Total 1.240,9 -63,8 5.422 -32,8
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PREÇO DAS EXPORTAÇÕES CAPIXABAS CAIU 19,2% NO

TERCEIRO TRIMESTRE

A análise utilizando as categorias de fator agregado4 e índices de

preço e quantum5 para o terceiro trimestre mostra que a queda das

exportações do Espírito Santo foi determinada por forte retração da

quantidade (-55,3%) e do preço (-19,2%) dos bens em relação ao

mesmo período de 2019.

Os bens básicos, grupo de maior peso na pauta de exportações

capixaba, retraíram 38,4% no terceiro trimestre por redução de

25,0% da quantidade e 17,7% do preço dos bens. Os

semimanufaturados caíram 39,8%, por uma forte retração do preço

de 31,4%. As exportações de bens manufaturados recuaram 63,7%,

o que é explicado pela redução de 19,2% do preço e,

principalmente, pela queda na quantidade de 79,8%. Este valor

acentuado está associado ao registro em 2019 da exportação da

plataforma de petróleo como bem manufaturado.

O valor das exportações do Espírito Santo de julho a setembro

de 2020 para os Estado Unidos teve a terceira contração

trimestral consecutiva, com variação de -27,1% em relação ao

ano anterior. O valor exportado total de US$ 410,8 chegou ao

menor nível destinado a este país desde 2010. A queda das

exportações para os Estados Unidos foi fortemente impactada pela

diminuição de valor de dois produtos: as pastas químicas de

madeira (-29,4%) e os óleos brutos de petróleo (-85,1%).

A Malásia foi o principal mercado para as exportações capixabas

de óleos brutos de petróleo do terceiro trimestre. O país asiático

também se destacou pelo aumento de 36,7% no valor total

importado em relação ao ano anterior e ocupou o terceiro lugar no

ranking de principais destinos para as exportações capixabas. As

exportações para a China alcançaram um valor muito próximo

ao do ano anterior em US$ 207,3 milhões. Além desses países, as

exportações do Espírito Santo para outros mercados teve queda de

54,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Gráfico 3 – Exportações do Espírito Santo por país de destino

Valor acumulado (US$ milhões) de julho a setembro de 2020

Tabela 3 – Exportações do Espírito Santo

Julho a setembro de 2020
Índice (base 2006=100)

Fonte: Funcex. Elaboração Ideies.

4 O fator agregado considera o grau de elaboração do produto, segundo a quantidade de etapas de transformação (agregação de valor) ao longo do processo produtivo até a

venda final. Segundo essa classificação, os bens estão divididos em básicos e industrializados, sendo estes ainda classificados em manufaturados e semimanufaturados. Os

produtos básicos são aqueles intensivos em mão de obra e sofrem relativamente poucas transformações como, por exemplo, o minério de ferro, o café em grão e o óleo de

petróleo bruto. Os produtos manufaturados são os que apresentam maior intensidade tecnológica em seu processo de fabricação, sendo caracterizados por alto valor agregado

(automóveis, café solúvel, papel, móveis, produtos químicos, etc.). Enquanto que os semimanufaturados são aqueles que passam por algum tipo de transformação (celulose,

produtos de ferro e aço, ferro gusa e ligas de alumínio).

5 Os índices de preço e quantum foram elaborados pela Funcex para o Ideies, a partir de dados do Ministério da Economia, com valores dos produtos em dólares FOB correntes.

O quantum refere-se ao valor das exportações (ou importações) em dólares correntes dividido pelo preço das exportações (ou importações). Enquanto os índices de preço são

calculados segundo Fisher, o quantum é obtido implicitamente, pela deflação da variação do valor e do preço calculados no período.

*O dado de 2019 inclui o valor da venda da plataforma de petróleo em torno de

US$ 1,5 bilhão,

Fonte: Fonte: Secex/ME. Elaboração Ideies.

Fator agregado1
Valor 

(US$ Milhões)

Variação (%)

3° tri 2020/ 3° tri 2019 

Valor
Índice de 

Preço

Índice de 

Quantum

Básicos 689 -38,4 -17,7 -25,0

Semimanufaturados 196 -39,8 -31,4 -12,3

Manufaturados 356 -82,0 -11,4 -79,8

Total das exportações 1.241 -63,7 -19,2 -55,3
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IMPORTAÇÕES DE BENS INTERMEDIÁRIOS CRESCEM 26,4%
NO ANO

A queda das importações do Espírito Santo no terceiro trimestre de

2020 foi determinada pela redução de preço dos bens de 15,8% no

mercado externo, enquanto a quantidade importada teve

crescimento de 12,7% em relação a 2019.

Considerando as grandes categorias econômicas, a de bens

intermediários foi a única que cresceu (26,4%) puxada pela alta

na quantidade importada (63,3%). Os principais bens

intermediários importados pelo Espírito Santo que apresentaram

crescimento foram: tubos flexíveis que alcançou o valor de US$

256,8 milhões (1.248,4%) e os tubos e seus acessórios plásticos com

US$ 46,7 milhões (690,6%).

As importações de bens de capital retraíram em 7,6% devido à

redução na quantidade em 15,4%. Os principais bens importados

nesta categoria foram outros veículos aéreos (103,6%) e aparelhos

elétricos para telefonia (43,8%). Os bens de consumo duráveis

tiveram forte recuo de 41,5%, enquanto a redução de bens de

consumo não duráveis foi de 1,2%. Dentro da categoria agregada de

bens de consumo, o principal produto com redução das

importações foram automóveis de passageiros. As importações de

vinho tiveram alta de 18,2% e atingiram participação de 1,4% no

total importado capixaba.

As hulhas, principal produto da categoria de combustíveis e um

importante insumo industrial, tiveram queda de 68,2% do valor

das importações no terceiro trimestre. As importações de

combustíveis caíram 62,2% por causa da queda significativa do

preço (40,8%) e na quantidade 36,3%).

6As Grandes Categorias Econômicas (GCE) foram elaboradas com base na

classificação da ONU e do IBGE, para agregar os produtos de forma a refletir a

finalidade de uso de acordo com a Classificação do Sistema de Contas Nacionais –

SCN: bens de capital, bens intermediários e bens de consumo.

Gráfico 4 – Principais produtos importados, Espírito Santo

Valor acumulado (milhões US$) de julho a setembro

Fonte: Secex/ME.. Elaboração Ideies.

Fonte: Funcex. Elaboração Ideies.

Tabela 4 – Importações do Espírito Santo

Julho a setembro de 2020
Índice (base 2006=100)

61,8 74,0 74,0

167,3

18,5 16,8 20,6

82,8

5,9

218,0

125,8
106,3

39,7

91,9

21,8 16,4

277,4

56,3 46,8
69,4

Outros

veículos aéreos

Aparelhos

elétricos p/

telefonia

Veículos

automóveis p/

transp. de

mercadorias

Automóveis de

passageiros

Vinhos de uvas

frescas

Medicamentos Tubos flexíveis

de metais

comuns

Torneiras,

válvulas e

dispositivos

semelhantes

Tubos e seus

acessórios de

plástico

Hulhas

BENS DE CAPITAL BENS DE CONSUMO BENS INTERMEDIÁRIOS COMBUSTÍVEIS

2019 2020

Grandes Categorias 

Econômicas6
Valor

(US$ Milhão)

Variação 3° tri 2020/ 3° tri 2019 

Valor
Índice de 

Preço

Índice de 

Quantum

Capital 405 -7,6 9,0 -15,4

Intermediários 810 26,4 -22,7 63,3

Consumo duráveis 104 -41,5 -17,0 -29,6

Consumo não duráveis 117 -1,2 1,1 -1,0

Combustíveis 88 -62,2 -40,8 -36,3

Total das importações 1.524 -5,2 -15,8 12,7
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