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Refletindo o momento de incerteza no cenário global, 
as exportações baianas registraram redução de 10,6% 
em fevereiro, comparadas às do mesmo mês do ano 
passado. Afetaram os números os menores preços de 
commodities agrícolas, com exceção da soja, e a queda 
do valor do barril de petróleo (-22,6%), que atingiu 
as vendas baianas de derivados do produto. Como o 
comércio global continua a perder força, especialmente 
na Europa, o volume embarcado também registrou 
queda de 9,6% no mês.   

A crise cambial que assola a Argentina desde meados 
do ano passado também contribuiu para o desempenho 
negativo das exportações. Nos dois primeiros meses 
do ano, as vendas para o terceiro parceiro comercial da 
Bahia caíram 43,4%, de US$ 168 milhões no primeiro 
bimestre de 2018 para US$ 95 milhões no mesmo período 
de 2019. O recuo afeta, sobretudo, as exportações de 
automóveis, cujas vendas caíram 60,2% na mesma 
comparação. 

As importações, por outro lado, cresceram 66% em 
fevereiro em todas as categorias, sobretudo combustíveis 
(85,7%) e bens intermediários (79,5%). A expectativa é de 
uma aceleração maior no ritmo de importações do que 
das exportações, diante de uma possível recuperação 
mais forte da economia.

No ano passado, a atividade econômica na Bahia teve 
expansão de apenas 1,1%, com o desempenho no final 
do ano mostrando desaceleração, em um resultado que 
evidencia a dificuldade de recuperação da economia.

Com os resultados do bimestre, a Bahia acumulou um 
déficit de US$ 9,4 milhões em sua balança comercial, 
resultado do maior aumento das importações (US$ 

Os motores da economia mundial estão perdendo força, 
e os riscos de uma desaceleração forte aumentaram. 
O Banco Central americano decidiu interromper seu 
ciclo de alta dos juros, e o Banco Central europeu 
abandonou qualquer perspectiva de aperto de liquidez, 
sinalizando que novas rodadas de injeção monetária 
podem ser necessárias. A zona do euro está mais 
perto da recessão, mesmo com juros negativos há meia 
década. Os Estados Unidos estão descendo do pico 
de crescimento, de 4,2%. O PIB encerrou o ano com 
avanço de 2,6% (sujeito a revisões) e caminha para 2%, 
sua tendência de longo prazo, em 2020.

Esse declínio gradual, e ainda distante de recessão, pode 
ser acelerado pelo aumento dos riscos globais. Donald 
Trump não encerrou ainda sua guerra comercial com a 
China, nem sua escalada protecionista, cujos primeiros 
resultados foram ruins. Os EUA tiveram, em 2018, o pior 
déficit comercial em uma década, de US$ 621 bilhões. 

A fraqueza da zona do euro e da China está se mostrando 
mais persistente que o previsto, e o comércio global teve 
uma forte desaceleração, enquanto as incertezas com o 
Brexit permaneceram. A China é outra preocupação, 
e uma desaceleração mais aguda no país também 
teria consequências adversas significativas para o 
crescimento global e o comércio. A segunda maior 
economia do mundo caminha mais devagar, sob o 
peso de um enorme fardo de dívidas – 230% do PIB, 
e crescendo.

1,195 bilhão e crescimento de 24,2%) do que das 
exportações no período (US$ 1,185 bilhão e incremento 
de 1,5%). A corrente de comércio (soma das exportações 
e importações) chegou a US$ 2,38 bilhões, com 
crescimento de 11,7% sobre igual período de 2018.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 1.167.894 1.185.394 1,50
Importações 962.284 1.194.800 24,16
Saldo 205.610 -9.406 -

Corrente de comércio 2.130.178 2.380.194 11,74
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/03/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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A indústria chinesa voltou a se contrair em fevereiro, 
quando atingiu seu menor nível em três anos. O 
emprego nas indústrias exportadoras cai há 64 meses, 
da mesma forma que diminuem as encomendas 
externas. A ofensiva tarifária de Trump coloca 
mais dificuldades em um complexo processo de 
redirecionamento da economia. O comportamento da 
China arrasta consigo as demais economias asiáticas. 
O Japão continua com expansão baixa e instável. A 
indústria se retraiu em fevereiro, e as exportações no 
mês tiveram a maior queda desde outubro de 2016. Os 
índices de gerente de compras da indústria mostram 
também encolhimento na Tailândia e Malásia, e recuo 
no Vietnã e Filipinas. O ambiente tornou-se propício 
para surpresas negativas.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jan. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/04/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

A projeção de preço da maioria das commodities agrícolas 
foi revisada ligeiramente para baixo. A avaliação é 
que em todas as economias são imperativas medidas 
para impulsionar o crescimento do produto potencial, 
aumentar a inclusão e fortalecer os colchões fiscais e 
financeiros, num ambiente de alto endividamento e 
condições financeiras mais duras. Apesar de as ameaças 
para a economia brasileira virem mais do cenário 
interno, a conjunção externa pode trazer instabilidade, 
materializando ameaças preocupantes se o governo não 
for capaz de colocar sua dívida em trajetória de declínio 
sustentável e encaminhar as reformas liberalizantes.

Os preços médios dos produtos exportados pela 
Bahia no bimestre acompanharam a tendência global 

e recuaram 4,6% ante o mesmo período do ano anterior. 
Já em relação a janeiro último, houve variação positiva 
de 3,5%. As principais quedas foram registradas nos 
setores de metais preciosos (-44,8%), minerais (-39,7%), 
café (-30,3%) e cacau e derivados (-13,6%). Já as maiores 
valorizações ficaram com os setores metalúrgico (25,7%), 
químico (11,3%) e soja e derivados (9,5%).

A perspectiva para a rentabilidade das exportações 
em 2019 é a de que o câmbio não contribua da mesma 
forma que no ano passado. Ainda há uma projeção de 
leve valorização do real com a aprovação da reforma 
previdenciária, embora o andamento do conflito 
entre China e Estados Unidos seja um fator que pode 
provocar maiores oscilações no câmbio.
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-fev. 2018/2019

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
Petroquímicos 217.909 220.757 1,31 18,62 11,30

Papel e Celulose 243.816 165.001 -32,33 13,92 -1,65
Petróleo e Derivados 82.624 153.187 85,40 12,92 0,41
Soja e Derivados 111.218 150.758 35,55 12,72 9,48
Metalúrgicos 104.090 142.458 36,86 12,02 25,67
Metais Preciosos 63.521 84.727 33,38 7,15 -44,83
Algodão e Seus 
Subprodutos 28.412 50.313 77,08 4,24 -0,40

Automotivo 119.909 47.735 -60,19 4,03 -2,89
Borracha e Suas 
Obras 20.292 29.949 47,59 2,53 0,62

Cacau e Derivados 40.322 27.967 -30,64 2,36 -13,60
Café e Especiarias 19.357 22.166 14,51 1,87 -30,31
Frutas e Suas 
Preparações 12.461 18.737 50,36 1,58 1,23

Minerais 24.527 17.446 -28,87 1,47 -39,71
Sisal e Derivados 17.403 15.121 -13,11 1,28 -21,81
Couros e Peles 20.335 10.582 -47,96 0,89 2,76
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

5.412 7.030 29,90 0,59 -13,44

Calçados e Suas 
Partes 8.751 5.942 -32,10 0,50 2,69

Fumo e Derivados 5.124 5.627 9,80 0,47 -32,00
Carne e Miudezas 
de Aves 3.359 2.398 -28,61 0,20 2,87

Demais Segmentos 19.050 7.493 -60,67 0,63 52,23
Total 1.167.894 1.185.394 1,50 100,00 -4,56
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/03/2019.
Elaboração: SEI.

O setor químico/petroquímico mantém a liderança da 
pauta no bimestre, com vendas de US$ 220,8 milhões 
e crescimento de 1,3% comparado a igual período 
do ano anterior. Segundo a Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), após quase 12 meses 
de altas consecutivas, o índice de preços do segmento 
caiu 7,27% no começo deste ano, acompanhando o 
comportamento das cotações do petróleo, enquanto 
que a variação de preços na exportação chegou a 11,3% 
no bimestre. Para 2019, o setor aguarda a correção 
de fatores que afetam a competitividade do produto 
nacional (custos das matérias-primas e energia), que 
impõem despesa adicional ao produtor local.

As vendas do agronegócio chegaram a US$ 451,1 milhões 
no bimestre, 10,6% inferiores às do mesmo período de 
2018. O desempenho foi fortemente influenciado pela 
celulose, que, em função de paradas programadas para 
manutenção nas empresas do setor, teve redução na 
produção e nos embarques em 31%. As exportações do 
complexo soja avançaram 35,5% no bimestre. 

A China continuou a ser o principal destino para as 
vendas externas baianas até fevereiro, com US$ 215,5 
milhões em compras e participação de 18,2%, seguida 
dos EUA, com 12,4% de participação. A Ásia lidera 
como bloco, com 34% de participação, seguida pela 
União Europeia, com 22,9%. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 756.353 945.888 25,06 79,17
Combustíveis e 
lubrificantes 86.543 106.702 23,29 8,93

Bens de capital 72.436 91.416 26,20 7,65
Bens de consumo 
duráveis 29.709 25.719 -13,43 2,15

Bens de consumo 
não duráveis 17.244 25.076 45,42 2,10

Total 962.284 1.194.800 24,16 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 12/03/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações continuam a registrar crescimento, 
chegando no bimestre a US$ 1,19 bilhão e 24,2% de 
incremento frente ao mesmo período de 2018. O valor é 
superior ao das exportações, o que acarretou déficit de 
US$ 9,4 milhões à balança comercial do estado no ano.

O maior crescimento das importações é resultado de 
incrementos nos principais agregados, com destaque 
para os bens intermediários (25,1%), que responderam 
por 79,2% do total das compras no estado no período. 
Minério de cobre, cacau e fertilizantes lideraram as 
importações nesse agregado. Também tiveram forte 
incremento as compras de bens  de capital (26,2%) e 
combustíveis (23,3%). 

A estabilidade cambial e a continuidade dos 
investimentos no setor de energia renovável continuam 
atuando para o crescimento das importações de bens de 
capital, mesmo sem o efeito da retomada da atividade 
doméstica, que, pelo menos até fevereiro, não exerceu 
pressão no volume de compras. 

A atividade econômica ganhou algum fôlego no começo 
do ano, apesar de janeiro não ter apresentado bons 
indicadores. A perspectiva para o restante de 2019 
ainda é desafiadora, sendo necessário que a agenda 
de reformas continue avançando para sinalizar maior 
confiança aos agentes econômicos.

Por isso, mesmo com poucas informações sobre março, 
é praticamente garantido que o primeiro trimestre terá 
dinâmica de crescimento um pouco melhor, como já 
indica o volume das compras externas. Apesar do 
mercado de trabalho em recuperação frágil, o consumo 
deve seguir liderando a retomada da atividade, com 
reflexos positivos no desempenho das importações.




