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As exportações do estado fecharam 2018 com vendas 
de US$ 8,8 bilhões, um crescimento de 9,1% sobre 2017. 
O fortalecimento da China como principal parceiro da 
Bahia, resultado do conflito comercial protagonizado 
entre o país asiático e os Estados Unidos, uma traje-
tória de preços mais favorável que resultou em uma 
valorização média de 6% na pauta comparada ao ano 
anterior, além de nova expansão da produção agrícola 
estimada em 17%, foram os principais responsáveis 
pelo melhor resultado para as exportações baianas 
desde 2014. 

Já as importações cresceram um pouco mais, cerca 
de 10% alcançando US$ 7,92 bilhões, sinalizando um 
maior dinamismo da economia, apesar da ainda frágil 
recuperação da atividade industrial. 

Em dezembro as exportações baianas alcançaram US$ 
959,6 milhões, superando em 46,9% o resultado obtido 
em dezembro do ano passado – melhor resultado para 
o mês desde 2012 - com destaque para as vendas de 
soja, algodão, celulose e derivados de petróleo.

Em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e 
China, o pais asiático avançou ainda mais sua fatia 
nas exportações baianas de 26,4% em 2017 para 32,8% 
em 2018, seguido pela UE com participação de 18,4%, 
os EUA com 11,2% e o Mercosul com 10,3%.  A expor-
tação para os chineses somou US$ 2,9 bilhões no ano 
passado, com crescimento de 35,3% na comparação 
com o ano anterior, numa variação bem acima dos 
9,1% de alta nos embarques totais da Bahia. Já para a 
UE, EUA e Mercosul as vendas recuaram 6,2%, 8,7% 
e 14% respectivamente.

Com o crescimento de exportações rumo à maior 

A venda de produtos básicos ao exterior foi puxada pelo 
complexo soja, com alta de 35% sobre o ano anterior. As 
exportações do setor, principal item da pauta baiana, 
foram ajudadas pelas tensões comerciais e bateram 
recorde em quantidade e valor. Isso porque a China 
impôs em julho tarifa de 25% sobre a soja dos EUA, 
respondendo a medidas do governo Trump de taxar 
importados chineses para forçar a revisão da pauta 
comercial e diminuir o déficit com o país. 

A medida abriu caminho para aquisição de mais grãos 
do Brasil, e a Bahia como sexto maior produtor nacio-
nal foi beneficiado. No geral, a exportação baiana da 
oleaginosa chegou a 5,12 milhões de toneladas e as 
receitas chegaram a US$ 1,98 bilhão em 2018.

O excepcional ano para a soja refletiu-se nas exporta-
ções do agronegócio que continuou a ser o destaque 
principal da pauta baiana em 2018.  As vendas do agro-
negócio baiano subiram 16,7%, para US$ 4,48 bilhões, 
com destaque para soja, celulose e algodão. O setor 
fechou o ano representando 50,9% do total das vendas 
externas do estado, batendo seu recorde histórico.

Com a melhora das expectativas para economia, as 
importações baianas passaram a registrar crescimento 
desde o início do segundo semestre, alcançando no ano 
US$ 7,92 bilhões e crescimento de 10% em relação a 2017. 

O aumento dos desembarques foi puxado pelo cres-
cimento das compras de combustíveis e lubrificantes 
(33,4%), bens de consumo não duráveis (23,9%) e bens 
de capital (21,7%). O crescimento deste último agregado 
é positivo por representar investimento das empresas 
em capacidade produtiva (máquinas e equipamentos). 
As compras nesse setor foram puxados pelos investi-
mentos em energia (eólica e solar), e equipamentos de 
transporte de uso industrial.  

Já as compras de bens intermediários, que representam 
73% das importações do estado, regiram a partir do 
quarto trimestre e fecharam o ano com crescimento 
de 7%. A reação das importações no segmento de 
transformação é, em alguma medida, um bom sinal, 
por apontar aquecimento da atividade do setor, que 
depende da aquisição de insumos.

economia asiática, os básicos avançaram na exportação 
total baiana em 2018 e fecharam o ano representando 
um terço dos embarques. A fatia dos básicos subiu 
de 29,8% em 2017 para 33% em 2018. As exportações 
desse tipo de produto somaram US$ 2,91 bilhões no 
ano passado com crescimento de 21%. Contudo, a 
liderança da pauta continuou com os produtos manu-
faturados com 38,3% de participação, mas com um 
crescimento de apenas 0,8% sobre 2017, reflexo da 
recessão na Argentina que reduziu as exportações do 
setor automotivo em 12,6%.
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Com os resultados apurados no ano, a Bahia acu-
mulou um superávit de US$ 881,1 milhões em sua 
balança comercial, com a corrente de comércio (soma 
das exportações e importações) chegando a US$ 16,71 
bilhões e crescimento de 9,5% sobre 2017.

Em projeções atualizadas, apresentadas em janeiro, 
o FMI – Fundo Monetário Internacional revisou de 
novo para baixo o crescimento da economia mundial 
em 2019. O crescimento mundial para 2018 é estimado 
em 3,7%, como calculado em outubro do ano passado. 
Mas o desempenho mais fraco no terceiro trimestre, 
sobretudo na Europa e na Ásia, derruba a projeção 
de 2019 para 3,5% de expansão e a de 2020 para 3,6%, 
representando 0,2 e 0,1 pontos percentuais abaixo das 
projeções anteriores, respectivamente.

Embora o crescimento global em 2018 tenha perma-
necido perto dos máximos do pós-crise de 2008, a 
expansão global está perdendo força a uma taxa um 
pouco mais rápida que o esperado, segundo dados do 
Fundo. Isso é resultado de desempenho decepcionante 
em algumas economias, como Alemanha e Japão, além 
de outros fatores, com destaque para o persistente 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Dez. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/01/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

conflito entre Estados Unidos e China que gera incer-
tezas na área comercial com a perspectiva econômica 
chinesa e a possibilidade de um Brexit sem acordo no 
Reino Unido.

O crescimento do comércio mundial desacelerou para 
nível abaixo do de 2017. Sobre os EUA, o FMI manteve 
as projeções de crescimento de 2,5% em 2019 e 1,8% em 
2020. Também foi conservada a previsão de crescimento 
da China em 6,2% em 2019 e em 2020, mas sob o alerta 
de que a atividade econômica pode esfriar mais no 
país de acordo com o desenrolar da guerra comercial 
com os EUA. Nos países emergentes, a previsão de 
crescimento do Fundo foi cortada em 0,2 ponto, para 
4,5% em 2019 principalmente devido à contração pro-
jetada para a Turquia em meio a políticas de aperto e 
ajuste sob condições de financiamento externo mais 
restritivas, além de projeções mais baixas dos pre-
ços das commodities agrícolas e minerais. Para 2020, a 
expectativa do FMI é que a expansão dos emergentes 
se recupera e chegue a 4,9%.

O ano terminou com sinais mais preocupantes sobre 
o ritmo da atividade global nos próximos trimestres. 
Essa preocupação foi evidenciada pela forte correção 
do mercado acionário americano, bem como outros 
movimentos de preços de ativos, como a tendência à 
inversão da estrutura a termo das taxas de juros nos 
EUA.  Em meio a movimentos financeiros derivados 
de oscilações do dólar e do petróleo, as cotações das 
principais commodities exportadas pelo estado per-
maneceram sob pressão em dezembro e registraram 
recuo médio de 20,1% quando comparadas a dezembro 
de 2017. 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-dez. 2017/2018

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 8.065.401 8.796.215 9,06
Importações 7.197.482 7.915.124 9,97
Saldo 867.919 881.091 1,52

Corrente de comércio 15.262.883 16.711.340 9,49
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/01/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.



5
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, dez. 2018

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – DEZEMBRO 2018

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-dez. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Soja e Derivados 1.466.832 1.980.535 35,02 22,52 6,65
Químicos e 
Petroquímicos 1.540.463 1.586.076 2,96 18,03 33,53

Papel e Celulose 1.266.970 1.490.849 17,67 16,95 16,49
Metalúrgicos 576.323 664.248 15,26 7,55 12,65
Petróleo e Derivados 539.150 644.245 19,49 7,32 38,63
Automotivo 620.003 541.747 -12,62 6,16 3,59
Metais Preciosos 400.531 411.065 2,63 4,67 70,73
Algodão e Seus 
Subprodutos 304.735 314.707 3,27 3,58 9,56

Cacau e Derivados 260.720 199.774 -23,38 2,27 -7,23
Minerais 160.446 171.367 6,81 1,95 31,48
Borracha e Suas 
Obras 163.983 163.114 -0,53 1,85 8,37

Frutas e Suas 
Preparações 165.498 155.355 -6,13 1,77 0,35

Couros e Peles 124.105 93.191 -24,91 1,06 -1,73
Sisal e Derivados 81.047 78.530 -3,11 0,89 -3,44
Café e Especiarias 77.380 77.573 0,25 0,88 -17,77
Calçados e Suas 
Partes 79.323 52.251 -34,13 0,59 -6,05

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

55.117 29.109 -47,19 0,33 -47,06

Fumo e Derivados 27.078 27.730 2,41 0,32 -7,62
Carne e Miudezas 
de Aves 15.737 21.641 37,51 0,25 -2,18

Demais Segmentos 139.960 93.107 -33,48 1,06 29,95
Total 8.065.401 8.796.215 9,06 100,00 5,95
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/01/2019.
Elaboração: SEI.

No ano, os preços fecharam com variação positiva de 
6%, com crescimento bem mais modesto que o regis-
trado em meados do ano. Os fundos de investimentos 
que atuam nos mercados de commodities sinalizam que 
novas retrações estão por vir, reflexos da guerra sino-
-americana. Em consonância, o FMI em suas últimas 
projeções, calcula que o preço do barril de petróleo 
ficará abaixo de US$ 60 em 2019 e 2020, menor que os 
US$ 69 e US$ 66, respectivamente, estimados antes. 

Os preços dos metais podem declinar 7,4% em 2019, uma 
baixa maior que a antecipada em outubro. As projeções 
de preços da maioria das commodities agrícolas também 
foram revisadas ligeiramente para baixo. 

O segmento da soja e seus derivados assumiram a 
liderança da pauta e exportações do estado com US$ 
1,98 bilhão em receitas, crescimento de 35% sobre 2017 
e 22,5% de participação no total. Esse desempenho 
positivo é fruto da boa safra (crescimento esperado 
de 12%), e do voraz apetite chinês que redirecionou 
suas compras ao Brasil por conta do embate com os 
americanos. As cotações favoráveis do produto também 
ajudaram, fechando o ano com um crescimento médio 
nos preços de 6,7%. Em volume embarcado, o incre-
mento chegou a 26,6%, sempre sobre o ano anterior.

Em 2018, as exportações foram alavancadas pela expan-
são em 16,7% das vendas do agronegócio que alcança-
ram US$ 4,48 bilhões, o que representou 51% do total 
exportado pelo estado. As vendas externas do segmento 
compensaram a estagnação da indústria e o crescimento 
de pequeno da venda de manufaturados (0,8%).

A Argentina continuou sendo o principal parceiro 
comercial do Brasil na América Latina, mas, em meio 
à recessão do país vizinho, O agregado, que ainda 
responde pela liderança da pauta com 38,3% de par-
ticipação, teve no setor de derivados de petróleo seu 
melhor desempenho, com  crescimento de 19,5% reflexo 
da melhora dos preços internacionais, mesmo motivo 
para o desempenho do setor químico/petroquímico 
que cresceu 3% via preços, já que os embarques físicos 
caíram 23%. A recessão na Argentina que também 
reduziu as exportações do setor automotivo em 12,6% é 
o principal motivo para a queda no volume de embar-
ques de petroquímicos: -16,5%.

O aumento significativo da China como principal par-
ceiro da Bahia, resultado do conflito comercial protago-
nizado entre o país asiático e os Estados Unidos, foi um 
dos fatores que marcaram a exportação baiana no ano 
passado. Ao mesmo tempo, a piora da crise econômica 
na Argentina fez despencar a venda de manufaturados 
ao país vizinho. Tanto o conflito sino-americano quanto 
a economia da Argentina podem trazer novos impactos 
em 2019. Tudo depende do resultado da trégua de 90 
dias anunciada no início de dezembro entre americanos 
e chineses e da evolução da economia do país vizinho.

O destino mais importante que perdeu fatia na expor-
tação baiana foi a Argentina. As vendas ao país vizinho 
somaram US$ 843,9 milhões no ano passado, com 
recuo de 14,5% em relação a 2017. A participação dos 
argentinos nos embarques baianos caiu de 12,2% para 
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9,6% no período. Com isso, a fatia do Mercosul caiu 
de 13% em 2017 para 10,3% no ano passado. Trata-se 
da menor fatia do bloco em desde 2015. Em 2004, o 
Mercosul deteve 14,8% da exportação baiana.

Já a China, bateu em 2018 o recorde de participação 
nas exportações estaduais com 32,8%. Em 2003 essa 
participação era de apenas 3,4%. As vendas para os 
EUA somaram US$ 985,5 milhões no ano passado, 

com uma queda de 8,7% contra o ano anterior. A fatia 
dos americanos no total dos embarques também teve 
queda no período, com participação de 13,4% em 2017 
e de 11,2% em 2018. A UEUE, segundo maior mercado 
para os produtos baianos, também registrou queda 
tanto nas vendas, 6,2%  quanto na participação que 
passou para 18,4%, contra 21,4% em 2017.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-dez. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 5.362.092 5.738.119 7,01 72,50
Combustíveis e 
lubrificantes 645.754 861.739 33,45 10,89

Bens de capital 737.185 897.271 21,72 11,34
Bens de consumo 
duráveis 368.407 313.772 -14,83 3,96

Bens de consumo 
não duráveis 84.044 104.122 23,89 1,32

Bens não 
especificados - 101 - -

Total 7.197.482 7.915.124 9,97 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/01/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações voltaram a crescer em dezembro, atin-
gindo US$ 805,4 milhões, 23,8% acima do mesmo mês 
do ano passado. No ano, as compras externas atingi-
ram US$ 7,92 bilhões, 10% acima de 2017. O destaque, 
como verificado ao longo de todo o ano, coube aos 
combustíveis com aumento de 33,4%, principalmente 
de gás e nafta. Houve também crescimento de bens 
duráveis (23,9%, principalmente veículos) e de bens de 
capital (21,7%) em sua maior parte de equipamentos 
para indústria de geração de energia eólica e solar com 
diversos projetos implantados e em implantação no 
estado, equipamentos de transporte de uso industrial 
e peças e acessórios para máquinas e equipamentos. 
O crescimento deste último agregado é positivo por 
representar investimento das empresas em capacidade 
produtiva.

Já as compras de bens intermediários, que representam 
73% das importações do estado, regiram a partir do 
quarto trimestre e fecharam o ano com crescimento 
de 7%. A reação das importações no segmento de 
transformação é, em alguma medida, um bom sinal, 
por apontar aquecimento da atividade do setor, que 
depende da aquisição de insumos.

Como já vinha ocorrendo ao longo do ano, as impor-
tações registraram valores nominais maiores que o 
das exportações, resultado de preços médios 16,2% 
superiores aos de exportação, O quantum importado 
também registrou queda superior às exportações: -5,2%.

Os EUA lideraram a lista de maiores fornecedores 
para a Bahia em 2018 com US$ 891,1 milhões (combus-
tíveis, insumos químicos, fertilizantes e automóveis) 
crescimento de 7,1% e participação de 11,3%. O país foi 
seguido pela Argentina, com US$ 856,3 milhões, 10,8% 
de participação e, nesse caso com um crescimento de 
17,8% (automóveis, trigo, fios de nylon, malte e polie-
tileno). A Argélia ficou na terceira posição com US$ 
689,6 milhões, queda de 33,2%  e 8,7% de participação 
(nafta, uréia) e a China na quarta posição com US$ 
684,7 milhões, crescimento de 14% e 8,6% de partici-
pação (células solares, equipamentos de transporte de 
uso industrial, automóveis, máquinas e componentes, 
automóveis).




