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Pelo terceiro mês consecutivo, as exportações baia-
nas registraram redução em relação a 2018. Em abril, 
as vendas externas do estado alcançaram US$ 570,3 
milhões, 7% inferiores ao mesmo mês do ano passado. 
O volume físico embarcado (quantum) também recuou 
pelo terceiro mês seguido e já chega a 9,6% até abril, 
resultado da desaceleração global e de seus reflexos 
negativos sobre os preços das principais commodities. 
No quadrimestre, as vendas externas do estado estão 
6% inferiores a 2018, enquanto que a balança comercial 
acusa déficit de US$ 126,7 milhões no período. 

As exportações têm sido afetadas pela retração do 
comércio internacional, que vem desacelerando com 
intensidade, contido pela perda de dinamismo do 
conjunto das economias desenvolvidas e emergentes 
e, em grau menor, pelas tensões comerciais criadas 
pela guerra de tarifas entre Estados Unidos e China 
– os dois maiores importadores e exportadores do 
mundo e maiores parceiros comerciais da Bahia. Para 
piorar o quadro, a Argentina, principal destino para os 
produtos industriais do estado, passa por severa crise 
econômica e cambial, o que afeta as vendas baianas, 
principalmente de automóveis. Nos quatro primeiros 
meses do ano, as exportações para o terceiro parceiro 
comercial da Bahia caíram 44,4%, enquanto que os 
embarques de automóveis tiveram queda de 67%.

O desempenho das importações em abril tornou mais 
visível o efeito do ritmo lento de recuperação econô-
mica. Em abril, as compras externas ficaram em US$ 581 
milhões (queda de 4% ante igual mês de 2018), enquanto 
que, no acumulado do primeiro quadrimestre, somaram 
US$ 2,45 bilhões (aumento de 19%). O desempenho 
positivo no período é fruto do aumento das compras de 
bens de capital (veículos de carga, caixas de marcha e 

Com os resultados do quadrimestre, a Bahia acumu-
lou um déficit de US$ 126,7 milhões em sua balança 
comercial, resultado do aumento das importações (US$ 
2,456 bilhões e crescimento de 19%) e da queda nas 
exportações no período (US$ 2,329 bilhões e redução 
de 6%). A corrente de comércio (soma das exportações 
e importações) chegou a US$ 4,785 bilhões, com cres-
cimento de 5,4% sobre igual período de 2018.

O comércio internacional está desacelerando com inten-
sidade, contido pela perda de dinamismo conjunto 
das economias desenvolvidas e emergentes e, em grau 
menor, pelas tensões comerciais criadas pela guerra de 
tarifas entre Estados Unidos e China – os dois maiores 
importadores e exportadores do mundo. A Organização 
Mundial do Comércio estima que o comércio global 
crescerá 2,6% em 2019, em linha com o avanço do PIB 
mundial. A rapidez da retração pode ser avaliada pela 
mudança das previsões da instituição. Em setembro, 
a OMC estimou que o crescimento das transações de 
bens avançaria 3,9% no ano passado. O resultado final 
foi 3% e, em 2019, será mais fraco. 

equipamentos elétricos), combustíveis (GNL), minério 
de cobre e fertilizantes. 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-abr. 2018/2019

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 2.477.083 2.328.981 -5,98
Importações 2.063.593 2.455.698 19,00
Saldo 413.489 -126.716 -

Corrente de comércio 4.540.676 4.784.679 5,37
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/05/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Europa e China contribuíram para que as trocas inter-
nacionais recuassem bastante no último trimestre do 
ano. Os números e estimativas do início de 2019 con-
tinuam apontando para baixo. Combinados a outros 
indicadores, como a movimentação internacional de 
fretes e o índice de encomendas para exportação, a 
conclusão é que a debilidade do comércio continuará 
na primeira metade de 2019. Tudo somado, se a estima-
tiva estiver certa, o comércio global em 2019 crescerá 
a um ritmo um pouco superior à metade do que foi 
em 2017 (4,6%). 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Abr. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/05/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

O aumento recente da incerteza no cenário externo é 
mais um fator que pode atrapalhar a economia bra-
sileira, especialmente depois de o presidente Donald 
Trump ter afirmado que os EUA vão aumentar as 
sobretaxas de importação sobre US$ 200 bilhões em 
produtos chineses. Por enquanto, as seguidas redu-
ções nas estimativas para a expansão do PIB do Brasil 
em 2019 se devem a fatores domésticos, como o mau 
desempenho da atividade no primeiro trimestre e as 
dúvidas relacionadas à reforma da Previdência. O 
consenso de mercado aponta hoje para um avanço da 
economia de 1,5% neste ano.

Num quadro internacional de maior aversão ao risco, 
países emergentes como o Brasil são prejudicados, 
enfrentando a alta do risco-país e a desvalorização de 
suas moedas. Além disso, a desaceleração da economia 
global pode ser mais acentuada. Se concretizado, isso 
tende a diminuir a demanda por exportações brasilei-
ras e a reduzir os preços de commodities. O país pode 
sofrer com a aversão global ao risco, que pressiona o 
câmbio, e com o menor ritmo de expansão global. Se o 
cenário global é ruim, certamente não é por meio das 
exportações que a economia vai crescer mais.

Em abril, os preços médios dos produtos exportados 
pelo estado atingiram o menor valor desde março de 
2018, chegando a US$ 724/t. Ainda assim, ficaram 2,1% 
superiores aos de abril de 2018, mas 17,4% abaixo de 
março de 2019. Comparando com abril do ano pas-
sado, as maiores quedas foram dos produtos químicos 
(-12,2%), algodão (-12%) e soja (-4,7%). As maiores valo-
rizações foram de petróleo (9%), metalúrgicos (36,2%) 
e metais preciosos (20%).
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No ano, até abril, os preços médios estão 4% superiores 
aos praticados no mesmo período do ano passado, 
puxados por metalúrgicos, petróleo e minerais.

Com 19,3% de participação no total exportado pelo 
estado no período jan/abril, os produtos químicos/
petroquímicos seguem na liderança da pauta, com 
vendas de US$ 449,5 milhões, 4,1% acima das de igual 
período do ano anterior. A variação positiva vem sendo 
obtida via aumento de embarques (7,1%), já que os 
preços acusam recuo de 2,8% no período. Isso acontece 
mesmo com a crise na Argentina, um dos principais 
destinos para as exportações estaduais. Vale destacar 
que as exportações do setor seguem pressionadas 
também pela menor competitividade do produto local 
frente à concorrência internacional, principalmente em 
função do custo da energia. 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-abr. 2018/2019

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
Petroquímicos 431.862 449.490 4,08 19,30 -2,84

Papel e Celulose 528.881 364.040 -31,17 15,63 -4,28
Soja e Derivados 344.791 318.125 -7,73 13,66 -0,90
Metalúrgicos 182.866 252.706 38,19 10,85 24,69
Petróleo e Derivados 206.311 232.622 12,75 9,99 6,91
Metais Preciosos 130.564 146.308 12,06 6,28 -23,10
Automotivo 208.713 90.334 -56,72 3,88 -0,49
Algodão e Seus 
Subprodutos 39.575 81.306 105,45 3,49 -1,60

Minerais 48.827 69.813 42,98 3,00 28,03
Cacau e Derivados 70.093 67.224 -4,09 2,89 -4,01
Borracha e Suas 
Obras 51.493 58.743 14,08 2,52 0,82

Café e Especiarias 32.934 43.431 31,88 1,86 -35,00
Sisal e Derivados 30.020 31.535 5,05 1,35 -19,85
Couros e Peles 40.804 25.807 -36,75 1,11 0,41
Calçados e Suas 
Partes 21.802 14.140 -35,14 0,61 -9,13

Fumo e Derivados 17.170 13.198 -23,14 0,57 -26,21
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

7.045 9.949 41,22 0,43 -3,78

Frutas e Suas 
Preparações 5.408 4.425 -18,17 0,19 32,25

Carne e Miudezas 
de Aves 7.473 4.010 -46,34 0,17 -12,83

Demais Segmentos 70.451 51.775 -26,51 2,22 36,44
Total 2.477.083 2.328.981 -5,98 100,00 4,01
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/05/2019.
Elaboração: SEI.

As vendas do agronegócio chegaram a US$ 963,6 
milhões no quadrimestre, 16,7% inferiores às do mesmo 
período de 2018. O volume embarcado também foi 
menor 7,3%, ainda sob influência do desempenho da 
celulose, que, em função de paradas programadas nas 
indústrias para manutenção no início do ano, teve 
redução na produção e nos embarques. Até abril, o 
setor embarcou 28% menos que em jan/abril de 2018. 
Já as receitas encolheram 31,2%, e os preços, 4,3%. O 
volume de soja e derivados também acusa queda de 
7%, enquanto seus preços médios estão 0,9% inferiores 
aos praticados no mesmo período do ano passado.

Já as exportações de veículos continuam sendo o des-
taque negativo, devido à crise argentina. Os números 
recuaram em todas as bases de comparação.  Entre 
abril e março, a queda foi de 49%, enquanto que, em 
relação a abril de 2018, o recuo chegou a 64,7%. Já no 
quadrimestre, a retração alcançou 56,7%.

A Argentina ainda é um desafio para a indústria. O 
cenário não é positivo para o país, e isso afeta direta-
mente o desempenho do setor, destino final de mais 
de 80% das vendas de veículos exportados pelo estado. 
Tradicionalmente, a Bahia exporta itens industrializa-
dos para o mercado argentino, também comprando 
produtos manufaturados do país vizinho. O comércio 
bilateral concentra-se no setor automotivo, na meta-
lurgia e em produtos petroquímicos.

A China continuou a ser o principal destino para as 
vendas externas baianas no quadrimestre, com US$ 
510,9 milhões em compras (queda de 16,4%) e parti-
cipação de 22%, seguida pela UE, com 21,5%, e pelos  
EUA, com 11% de participação.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-abr. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.600.431 1.786.203 11,61 72,74
Combustíveis e 
lubrificantes 122.904 367.757 199,22 14,98

Bens de capital 206.747 210.083 1,61 8,55
Bens de consumo 
duráveis 97.266 43.789 -54,98 1,78

Bens de consumo 
não duráveis 36.236 47.867 32,10 1,95

Total 2.063.584 2.455.698 19,00 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/05/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Em abril, as importações baianas tiveram queda de 4%, 
somando US$ 581 milhões. No acumulado até abril, 
as aquisições continuaram a registrar crescimento, de 
19%, frente ao mesmo período de 2018, em função das 
compras de combustíveis (gás, petróleo e nafta), que 
cresceram quase 200% no período. 

Os bens intermediários, que representaram, até abril, 
73% do valor importado pelo estado no período, tam-
bém tiveram incremento, de 11,6%, resultado justificado 
pelo aumento das aquisições de cobre, em 32%, e de 
fertilizantes, em 77%, dentre os mais importantes.

As compras de bens de capital tiveram incremento de 
1,6% (veículos de carga, caixas de marcha e equipamen-
tos elétricos). O crescimento do agregado reduziu-se 
em relação ao do ano passado, já que os importadores 
de máquinas e equipamentos esperam para até junho 
alguma redução na alíquota de importação sobre bens 
de capital, atualmente em 14%, em média, e aguardam 
nas próximas semanas a edição da portaria que vai sim-
plificar o processo de internalização dos ex-tarifários, 
que são aqueles produtos que não têm similar nacional.

A redução das compras nessa categoria, independente-
mente da questão tarifária, já era esperada, na medida 
em que as importações de acessórios respondem mais 
à confiança no momento atual, que se deteriorou junto 
com as perspectivas de crescimento da economia em 
2019. Seja como for, alguns poucos segmentos estão 
investindo na importação, como o de energia e o 
automotivo.
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