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Com um cenário externo cada vez mais desfavorável, 
influenciado pela desaceleração da economia global 
em função da disputa entre Estados Unidos e China, 
as exportações baianas caíram 32,2% em agosto, com-
paradas às de igual mês de 2018, alcançando US$ 588,9 
milhões. É o terceiro mês consecutivo de queda das 
vendas externas, decorrente dos conflitos comerciais 
que deprimem a confiança, os preços das commodities e 
a atividade econômica mundial, cuja demanda externa 
representa um grande estímulo ao crescimento econô-
mico do estado e do país.

As importações desaceleraram mais ainda, somando 
US$ 552,4 milhões, com redução de 39,2%, na compara-
ção com os valores registrados em agosto de 2018. Esse 
desempenho é resultado da perda de força da atividade 
econômica interna e da postergação de investimentos 
pelas empresas.  

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, as 
vendas externas do estado atingiram US$ 5,1 bilhões 
e estão 6,8% inferiores às do mesmo período de 2018. 
Com isso, a corrente de comércio teve queda de 6,2% 
no ano, enquanto que a balança comercial, embora 
superavitária em US$ 325,2 milhões, está 20,6% inferior 
à de igual período do ano passado. 

Em agosto, as vendas baianas ao exterior caíram moti-
vadas tanto pela demanda externa menor (o volume 
embarcado recuou 22%) quanto pela queda nos preços 
médios dos produtos exportados, que encolheram 
13,2%. Houve redução de 80,2% nas vendas de automó-
veis de passeio, principalmente para a Argentina, de 
43,5% nas exportações de petroquímicos, e de 73,8% nas 
de derivados de petróleo, todos manufaturados, cujo 
consumo é mais afetado em momentos de incerteza. 

Por causa da peste suína nos rebanhos da China, caiu 
a demanda por ração animal, e as compras de soja 
recuaram 29,6% no mês. Também houve queda nas 
exportações de celulose, de 51,5%, em decorrência do 
excesso nos estoques mundiais do setor, que chegaram 
a níveis históricos.

A desaceleração econômica se reflete também no 
volume de importações feitas pela Bahia. No mês, 
caíram as compras de bens de capital (-26,3%), combus-
tíveis e lubrificantes (-54,3%), bens de consumo (-48%) 
e bens intermediários (-36%). No ano, as importações 
somam US$ 4,73 bilhões e estão bem mais fracas do 
que o esperado, com redução de 5,6%, na comparação 
com igual período do ano passado.

A perda de dinamismo no comércio de mercadorias 
globalmente, confirmada em trimestres anteriores, 
deve persistir nos próximos meses, conforme prevê 
a Organização Mundial do Comércio (OMC). A enti-
dade antevê uma contínua desaceleração nos fluxos 
comerciais no terceiro trimestre, numa ilustração dos 
danos causados pela guerra entre os Estados Unidos e 
a China, as duas maiores economias do mundo.

Além das incertezas provocadas pelo conflito EUA-
China, mais países têm adotado ou mantido restrições 
ao comércio. A divulgação das previsões da OMC 
coincidiu com dados sobre o desempenho econômico 
da Alemanha – motor da economia europeia –, em 
direção à recessão, e sobre a desaceleração da produção 
das fábricas na China para o menor ritmo em duas 
décadas. A OMC previu em abril uma expansão de 
2,6% do comércio global em volume neste ano, abaixo 
do crescimento de 3% em 2018. Mas, já em setembro, 
a entidade deverá revisar para baixo sua estimativa, 
levando em conta a desaceleração atual da economia 
mundial.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 5.422.975 5.056.170 -6,76
Importações 5.013.648 4.730.963 -5,64
Saldo 409.326 325.207 -20,55

Corrente de comércio 10.436.623 9.787.132 -6,22
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/09/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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A diminuição do ritmo de crescimento da China se 
acentua no momento em que se ampliam os riscos à 
economia mundial, aumentando a pressão para que 
Pequim adote mais medidas para apoiar o crescimento. 
A produção industrial chinesa subiu 4,4% em agosto 
(em relação ao mesmo mês de 2018). Foi a menor expan-
são mensal desde 2002. Já as vendas no varejo ficaram 
abaixo das expectativas. Os investimentos em ativos 
fixos caíram para 5,5% nos primeiros oito meses do ano, 
com o setor privado ficando atrás dos investimentos 
estatais pelo sexto mês.

Os dados fortalecem o argumento de que o esforço do 
governo para frear a desaceleração da economia não está 
sendo suficiente. O país enfrenta uma pressão domés-
tica, uma guerra comercial com os EUA e agora uma 
alta inesperada dos preços do petróleo.

Já a atividade econômica global permanece moderada, 
com as tensões comerciais e geopolíticas provocando 
incertezas e afetando a confiança nos negócios, inves-
timentos e comércio. Segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), as tarifas impostas ou ameaçadas 
por EUA e China poderão eliminar 0,8% do PIB mundial 
em 2020 e desencadear mais perdas nos anos seguintes. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Ago. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/08/2019.
Elaboração: SEI.

No que pese a moderação, a desaceleração da atividade 
econômica vem se mostrando mais intensa na área 
do euro e, nos últimos meses, na China. Nos Estados 
Unidos, a queda do crescimento é menor, e os sinais 
ainda são um pouco ambíguos, principalmente no 
mercado de trabalho. Uma preocupação em relação à 
diminuição do crescimento refere-se ao espaço redu-
zido para a política econômica reagir caso o processo 
de perda de dinamismo se aprofunde. Esse é o cenário, 
em particular, da Europa, onde a taxa de juros já se 
encontra próxima de zero, e da China, onde os níveis 
de endividamento tornam arriscado repetir a estratégia 
de estímulos via crédito.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em agosto caíram 31,1% em relação a julho último e 
ficaram 14% inferiores aos de agosto de 2018. Dentre 
os segmentos mais importantes, celulose (-31,6%), 
metalúrgicos (-25,8%) e químicos (-22,5%) puxaram a 
queda. As maiores valorizações ficaram por conta de 
metais preciosos (25,5%), máquinas e aparelhos (87,6%) 
e derivados de petróleo (21,6%).

Em agosto, atuaram negativamente para o desempenho 
das exportações tanto o volume embarcado (quantum), 

que se reduziu em 21,9%, quanto os preços, que, em 
média, caíram 13,2%, comparados aos de igual mês de 
2018. Houve significativa redução no volume embarcado 
de automóveis (-80,1%), celulose (-29%), petroquímicos 
(-27,1%) e de soja e derivados (-18%), o que evidencia a 
perda de dinamismo do comércio mundial, principal-
mente no caso dos automóveis, cujo principal cliente, 

a Argentina, encontra-se em severa crise cambial e 
econômica. No acumulado do ano, a queda do quantum 
exportado pelo estado atingiu 9,8%, sendo determinante 
para a redução do valor das vendas em 6,8%, já que os 
preços apresentam valorização de 3,4% sobre o mesmo 
período do ano anterior.
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Mesmo com uma queda em seus preços, em média, de 
13,3% no acumulado até agosto, o setor petroquímico 
permaneceu na liderança da pauta, com vendas de US$ 
830,6 milhões. O volume embarcado acusa crescimento 
de 2,1%, ao mesmo tempo em que o nível de utilização 
da capacidade instalada do setor caiu a 65% no mês 
passado, o pior dos últimos 30 anos. Na média do ano 
até julho, a taxa de ocupação foi de 70%, com queda de 
seis pontos na comparação anual. A ociosidade média 
de 30% é a maior da última década.

A soja e seus derivados, mesmo com diminuição média 
de preços de 10,7% no ano e redução no volume embar-
cado, de 21,5%, e na receita, de 30%, assumiu a segunda 
posição na pauta, com vendas de US$ 814,4 milhões, 
em função da perda de dinamismo das exportações de 
celulose (afetadas por paradas programadas, queda de 
preços e redução nos embarques, resultado de estoques 
mundiais elevados).

Enquanto o valor mais baixo no mercado internacional 
leva a mais cortes na produção de celulose, os preços 
da soja, mesmo com embarques menores para a China, 
em função da peste suína, vêm se recuperando, dada a 
perspectiva de corte na produção americana, em razão 
de problemas climáticos. O USDA – departamento de 
agricultura dos EUA – voltou a reduzir, em setembro, 
sua projeção para a colheita nos EUA, desta vez para 
98,9 milhões de toneladas, 20% menos que em 2018/2019 
(o Brasil, segundo o órgão, deverá colher cerca de 123 
milhões de toneladas). Com isso, os estoques finais 
americanos do grão passaram a ser calculados em 
17,4 milhões de toneladas, quase 10 milhões a menos 
que em 2018/2019.

Com o desempenho abaixo das expectativas para os 
dois carros-chefes do agronegócio, as exportações do 
setor renderam US$ 2,18 bilhões até agosto, 18% abaixo 
das de igual período do ano passado. O volume embar-
cado recuou 14,3%, a 4,262 milhões de toneladas, contra 
4,975 milhões no mesmo período de 2018. Os preços 
médios tiveram queda de 4,5%, comparados aos do 
mesmo período de 2018. A soja e seus derivados, com 
queda de 30% em suas receitas, e o setor de papel e 
celulose, com recuo de 20,8%, puxaram o desempenho 
negativo da atividade. 

O destaque positivo são as exportações de frutas e 
suas preparações, que tiveram incremento de 20,3% no 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
Petroquímicos 938.204 830.621 -11,47 16,43 -13,28

Soja e Derivados 1.161.883 814.414 -29,91 16,11 -10,67
Papel e Celulose 1.017.234 805.939 -20,77 15,94 -3,78
Metalúrgicos 429.285 587.011 36,74 11,61 5,54
Petróleo e Derivados 409.757 507.431 23,84 10,04 3,79
Metais Preciosos 258.058 286.002 10,83 5,66 -36,39
Automotivo 414.804 255.504 -38,40 5,05 -0,65
Algodão e Seus 
Subprodutos 69.052 188.933 173,61 3,74 -6,84

Cacau e Derivados 134.440 143.301 6,59 2,83 -0,75
Borracha e Suas 
Obras 99.713 107.105 7,41 2,12 0,76

Minerais 94.986 100.097 5,38 1,98 9,40
Frutas e Suas 
Preparações 71.124 85.539 20,27 1,69 -1,55

Máquinas, Aparelhos 
e Materiais Mecânicos 
e Elétricos

12.615 74.590 491,29 1,48 -24,29

Café e Especiarias 48.470 74.310 53,31 1,47 -33,55
Sisal e Derivados 50.036 56.419 12,76 1,12 -17,10
Couros e Peles 69.479 47.126 -32,17 0,93 -10,80
Calçados e Suas 
Partes 36.127 26.747 -25,96 0,53 -12,42

Fumo e Derivados 21.761 17.033 -21,73 0,34 -26,33
Carne e Miudezas 
de Aves 14.090 9.416 -33,17 0,19 -8,22

Demais Segmentos 71.857 38.630 -46,24 0,76 41,94
Total 5.422.975 5.056.170 -6,76 100,00 3,41
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/09/2019.
Elaboração: SEI.

ano, atingindo US$ 85,5 milhões. Os embarques físicos 
também cresceram (22,2%), impulsionados, sobretudo, 
pelo clima favorável à produção, diferentemente do que 
aconteceu em 2018, quando intempéries provocaram 
perdas tanto de volume quanto de qualidade. Os des-
taques foram a manga, cujas exportações aumentaram 
36,6% em volume, o limão, que teve alta de 4,1 %, e a 
uva, com expansão de 128,7%. As frutas são produzidas 
majoritariamente no Vale do São Francisco, que teve um 
clima favorável esse ano, em comparação ao excesso de 
chuvas no ano passado, que  prejudicou a produção.

O destaque negativo entre os manufaturados perma-
nece com o setor automotivo, que encerrou o acumulado 
do ano com queda de 38,4% em suas receitas, resultado 
de exportações comprimidas para a Argentina, prin-
cipal comprador e que passa por severa crise cambial 
e econômica.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-ago. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.672.212 3.506.971 -4,50 74,13
Combustíveis e 
lubrificantes 528.540 591.018 11,82 12,49

Bens de capital 523.622 467.125 -10,79 9,87
Bens de consumo 
não duráveis 65.867 88.487 34,34 1,87

Bens de consumo 
duráveis 223.352 77.361 -65,36 1,64

Total 5.013.648 4.730.963 -5,64 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/09/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações somaram US$ 4,73 bilhões até agosto, 
com variação negativa de 5,6%. É o primeiro recuo no 
acumulado do ano, resultado do baixo desempenho da 
atividade doméstica e da postergação de investimentos 
pelas empresas.

As compras externas de bens intermediários, que 
responderam por 74% do total das importações do 
estado no ano, acusaram queda de 4,5%, em razão de 
menores compras de minério de cobre, trigo, cacau, 
grafita, óleo de palmiste e borracha, dentre os mais 
importantes itens.

O único agregado a registrar crescimento foi o de 
combustíveis (gás, nafta e petróleo), com aumento de 
11,8%. O petróleo teve aumento de 644,5%, reflexo da 
política de “desinvestimento” da Petrobras na Bahia.

A perda de força da atividade econômica também 
puxou para baixo as compras de bens de capital, com 
as empresas postergando investimentos. O agregado 
registrou queda de 10,8% no ano, na comparação com 
igual período do ano passado.

Como destaque no período o forte crescimento dos 
produtos utilizados como intermediários para a pro-
dução de fertilizantes, com valor importado de US$ 
227 milhões, o que significou crescimento de 27,2%, em 
comparação ao mesmo período do ano anterior. Nota-se 
também que esses produtos tiveram sua participação 
na pauta importadora baiana ampliada em 1,2 ponto 
percentual. Dentre os dez produtos mais importados 
no período janeiro/agosto, células solares em módulos 
ou painéis registraram a maior retração do valor, com 
queda de aproximadamente 62% em relação ao mesmo 
semestre de 2018.
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