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Ainda sem os reais efeitos do corona vírus e do acordo 
sino americano, as exportações baianas voltaram a 
registrar, pelo segundo mês consecutivo, queda de 
13,2%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, atin-
gindo US$ 507,9 milhões. O volume físico embarcado 
(quantum) registrou queda de 4,2%, enquanto que os 
preços médios dos produtos, exportados pelo estado, 
se desvalorizaram 9,4% comparados ao mesmo mês 
de 2019. Tendo muitas vezes atuado como alavanca 
para as exportações, o dólar forte em relação ao real 
chega, num momento em que se tem pouco espaço 
para vender produtos ao exterior. 

As importações também registraram queda de 19,3%, 
sem perspectivas de reversão, já que as projeções de 
crescimento da economia também estão sendo redu-
zidas em razão do corona vírus. 

O volume exportado para a China em fevereiro, por 
exemplo, cresceu 15,3%, no mês passado, graças ao 
aumento dos embarques de celulose e níquel. Mas 
há evidencias de queda, mais acentuada nos preços 
dos produtos que já vinham nessa trajetória, dada a 
desaceleração do ritmo da economia global. Apesar 
do aumento citado dos embarques para o principal 
destino das exportações baianas, houve queda de 
18,7%, nas receitas originárias do país, em função da 
desvalorização em média de 30%, nos preços de venda. 
Para a UE, houve queda de 39%, para o NAFTA (-4,2%) 
e para o MERCOSUL (-29,3%).

Houve ainda contribuição negativa para as exportações 
em fevereiro dos produtos petroquímicos, com queda 
de 38,9% e da soja com (-60,8%), devido tanto ao atraso 
no plantio, que reduziu o volume embarcado em 51,2%, 
quanto à queda de preços em 15,3%. 

Os efeitos da epidemia não são imediatos além de 
heterogêneos entre os setores. As exportações de deri-
vados de petróleo, por exemplo, que lideram a pauta, 
expandiram-se 39% no bimestre, enquanto seus preços 
ainda registravam valorização de 11%. O cenário em 
março, para o setor de petróleo, já mudou radicalmente, 
fazendo com que os resultados de outros segmentos 
possam ser afetados bruscamente, nos próximos meses. 

No bimestre, as exportações baianas alcançaram US$ 
1,07 bilhão com redução de 14,3%, ante o mesmo período 
de 2019. As importações também registraram contração 
de 27,5%, alcançando US$ 868,5 milhões, com redução 

generalizada em todas as categorias de uso. Além 
da incerteza com relação a recuperação da atividade 
econômica de forma consistente, principalmente da 
indústria, o câmbio, que subiu de patamar, pesa contra 
o aumento da importações no curto prazo.

O comércio mundial vem desacelerando mais no pri-
meiro trimestre, agora afetado também pela ameaça 
da epidemia do corona vírus. Dados da OMC – 
Organização Mundial do Comércio indicam que o 
volume de comércio pode continuar a se enfraquecer, 
neste começo de 2020. A OMC destaca que o lento 
começo do ano nas exportações e importações pode 
ser afetado ainda mais pela ameaça global de saúde, 
com o corona vírus, além de recentes desenvolvi-
mento nos primeiros meses do ano, que não foram 
ainda contabilizados no barômetro e que tampouco 
menciona. 

A perda de dinamismo no comércio global de merca-
dorias vem de trimestres anteriores. Na comparação do 
crescimento do comércio na base de um ano a outro, a 
indicação é que provavelmente as trocas globais con-
tinuarão abaixo da tendência do ultimo trimestre de 
2019 e do começo de 2020.  A expectativa da entidade, 
antes da epidemia, era de que o comércio teria, em 2020, 
uma melhora considerável, em relação ao ano passado, 
mais que dobrando a taxa de expansão. O comércio 
mundial vem de patamar muito baixo, apenas 1,2% de 
crescimento em 2019. Mesmo que alcance a previsão 
de 2,7%, para este ano, ainda estará significativamente 
abaixo das taxas históricas, em torno de 4,5%.

Segundo a OCDE – Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, o corona vírus repre-
senta para a economia mundial o maior perigo desde 
a grande crise financeira global. O crescimento da 
economia mundial, no melhor cenário, deve cair para 
2,4%, neste ano, comparado a projeção anterior de 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-fev. 2019/2020

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 1.246.108 1.067.699 -14,32
Importações 1.197.649 868.482 -27,48
Saldo 48.459 199.217 311,10

Corrente de comércio 2.443.756 1.936.181 -20,77
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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2,9%, no melhor cenário segundo a entidade. Ocorre 
que a queda, para 2,4% é em relação a 2,9%, projetada 
antes e que já era fraca. Ou seja, a economia mundial 
já estava em plena desaceleração.

Agora a OCDE estima que o primeiro trimestre pode 
ter crescimento global negativo. No caso da China, a 
revisão foi bastante forte, com o crescimento declinando 
para menos de 5%, numa baixa de 0,8 ponto percentual, 
ilustrando a dimensão do impacto na segunda maior 
economia do mundo. 

A epidemia tem impacto adverso sobre a confiança, nos 
mercados financeiros, no setor de viagens e interrupção 
nas cadeias de valor, que levam a revisões para baixo em 
quase todas as economias do G20, o que afeta diretamente 
as exportações do Brasil e da Bahia, fortemente dependen-
tes do desempenho econômico da China, Europa e EUA.

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-fev. 2019/2020

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Petróleo e Derivados 153.187 212.774 38,90 19,93 11,07
Papel e Celulose 165.001 165.762 0,46 15,53 -29,49
Químicos e 
Petroquímicos 220.716 134.907 -38,88 12,64 -15,63

Algodão e Seus 
Subprodutos 65.893 125.456 90,39 11,75 -9,20

Metais Preciosos 85.752 72.527 -15,42 6,79 -12,38
Metalúrgicos 142.640 69.073 -51,58 6,47 -44,65
Soja e Derivados 159.048 62.352 -60,80 5,84 -13,98
Minerais 54.722 31.806 -41,88 2,98 -36,53
Automotivo 47.735 29.285 -38,65 2,74 -2,99
Cacau e Derivados 40.322 27.967 -30,64 2,62 -13,60
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

7.031 26.784 280,96 2,51 -40,77

Borracha e Suas 
Obras 29.984 25.697 -14,30 2,41 2,66

Café e Especiarias 22.100 19.730 -10,72 1,85 2,78
Frutas e Suas 
Preparações 17.717 12.986 -26,70 1,22 -8,03

Couros e Peles 10.504 9.996 -4,84 0,94 -32,81
Sisal e Derivados 6.569 8.558 30,28 0,80 -1,59
Fumo e Derivados 5.631 5.699 1,20 0,53 34,24
Calçados e Suas 
Partes 5.941 5.330 -10,28 0,50 -25,67

Carne e Miudezas 
de Aves 2.345 3.157 34,62 0,30 9,52

Demais Segmentos 3.270 17.855 446,08 1,67 -51,75
Total 1.246.108 1.067.699 -14,32 100,00 -14,86
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2020.
Elaboração: SEI.

As exportações de derivados de petróleo lideram a 
pauta no bimestre, com vendas de US$ 212,8 milhões 
e crescimento de 38,9%, em relação a igual período do 
ano anterior. O impacto na exportação do setor deve 
sofrer forte impacto neste ano, em razão de queda tanto 
de preços quanto de volume. A quebra do acordo entre 
Rússia e Arábia Saudita traz um risco adicional ao 
quadro, dada a participação cada vez maior do petró-
leo na pauta de exportação baiana. O setor respondeu, 
em 2019, com 11% das vendas externas do estado e em 
2020, até fevereiro, com 20%.

A soja, principal item da pauta, registrou no bimestre 
queda de 60,8% nas receitas, 54,4% nos embarques 
e 14% nos preços médios, todos comparados ao pri-
meiro bimestre de 2019. Os dados parciais da balança 
comercial brasileira da primeira semana de março já 
mostram queda de preços de exportação, tanto de soja 
como de petróleo, com tudo indicando que isso vai se 
intensificar. A queda no quantum está relacionada ao 
atraso no plantio, com redução na oferta para embar-
ques, mas os preços, estão em queda desde o quarto 
trimestre de 2019.

Com relação aos manufaturados, que acusam queda 
de 2,2% no período, o câmbio, que poderia ser um 
estímulo adicional, não deve contribuir tão positiva-
mente. Num ambiente de grande oscilação, é muito 
difícil ao exportador estabelecer os preços porque 
não se sabe até quando o nível do dólar se sustentará. 
Com a queda de demanda esperada, haverá também 
aumento de concorrência no fornecimento de produ-
tos industrializados, com natural redução de preços. 
Além disso, os mercados tradicionais para produtos 
manufaturados, os países da América Latina, também 
são exportadores de commodities. Ou seja, serão da 
mesma forma afetados pelo cenário global de queda 
de preços e volumes e terão menor capacidade para 
absorver importações.

E para a Argentina, mais especificamente, não há 
perspectiva de recuperação econômica a curto prazo, 
algo que fica mais dificultado ainda com o atual agra-
vamento do cenário internacional. O setor automotivo 
que já vinha em queda, e que tem na Argentina seu 
principal mercado, apresenta queda de 38,6% nas ven-
das do bimestre.  
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Fev. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/03/2020.
Elaboração: SEI.

Os preços médios dos produtos exportados pela Bahia, 
em fevereiro, acompanharam a tendência global e 
recuaram 9,4%, ante o mesmo mês do ano anterior. 
Em relação a janeiro último, houve variação positiva 
de 2,7%. Dentre os principais setores, as maiores que-
das foram registradas nos setores de papel e celulose 
(-22,4%); produtos metalúrgicos (-37,9%), soja e deri-
vados (-15,3%) e máquinas e aparelhos (-54%). Já as 
maiores valorizações ficaram com o setor de petróleo 
e derivados (44,1%), petroquímicos (7,8%) e de metais 
preciosos (120,2%)., 

Com relação aos ganhos para o exportador com a 
desvalorização do real, a avaliação é que eles pode-
rão ter vantagem com o dólar mais caro, mas numa 
magnitude menor do que ocorreria num cenário de 
demanda global aquecida. Por outro lado, o real fraco 
encarece a importação de máquinas. Ou seja, atua 
contra a modernização do parque produtivo nacional.  
Há ganho de competitividade para o exportador, prin-
cipalmente aquele que tem sua produção verticalizada, 
não depende de insumos importados e é intensivo de 
mão de obra, como por exemplo, o setor de calçados. 

Já para os que utilizam insumos importados e estão 
em cadeias globais de produção, como o de máqui-
nas e aparelhos elétricos/mecânicos e automotivos, o 
efeito é negativo. Mesmo dentro de um mesmo setor, 
os impactos são diferentes.  Para as exportações de 
grão, o efeito é positivo. O dólar alto, de certa forma, 
acaba sendo benéfico para o produtor que ainda tem 
grãos a vender, o que beneficia os exportadores de 
soja.  Afinal, são commodities negociadas em dólar 
e parte dos custos do produtor é em real. No frigir 
dos ovos, os preços na economia, mais ajuizados, 
podem ajudar a desbastar o custo Brasil. No entanto, 
é preciso agir sobre os demais itens que prejudicam a 
competitividade do produto nacional, o que é muito 
mais difícil.

Cingapura continua a ser o principal destino para as 
vendas externas baianas até fevereiro com US$ 195 
milhões em compras e participação de 18,2%, graças 
aos embarques de fuel oil ao país. É seguida da China 
com 16,4% de participação. A Ásia lidera como bloco, 
com 45,3% de participação, seguido da União Europeia, 
com 16,4%.
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Importações

Sem indício de que a recuperação da economia 
tenha ganhando corpo, as importações tiveram 
queda em fevereiro, com redução expressiva em 
bens intermediários (insumos e matéria prima para 
a indústria), que chegou a 20,1%. Também houve 
queda nas compras de combustíveis e lubrifican-
tes, em 79,3% e bens de consumo (-6,4%). A única 
categoria a apresentar crescimento foi a de bens de 
capital (29,3%), graças ao aumento nas compras de 
veículos de carga (108,9%), células solares (459%) e 
motores elétricos (245,3%). 

Os preços médios situaram-se 1,2% inferiores aos pra-
ticados em fevereiro do ano passado, enquanto que o 
quantum recuou 18,4%.

A depreciação cambial continua atuando para a 
queda das importações, e pelo menos até fevereiro, 
o efeito da retomada, da atividade doméstica, agora 
improvável, não exerceu pressão no volume de 
compras. 

Em função da pandemia, o esperado aumento das 
importações, que deveriam ser puxadas, pela retomada 
da atividade ficou inviabilizado. O acordo entre EUA e 
China trouxe uma perspectiva melhor, mas ainda há 
preocupação sobre até que ponto ele será cumprido pelo 
país asiático, pós corona vírus. As projeções do mercado 
também apontavam para crescimento econômico maior, 
mas as taxas acabaram sendo revisadas e não param 
de cair. Esperava-se uma retomada das importações já 
no ano passado, que não veio. Os desembarques chega-
ram a vir mais fortes no início do ano, mas perderam 
fôlego, à medida que as expectativas de crescimento 
não foram cumpridas. Em 2020, a esta altura, não há 
quem faça mais prognóstico de crescimento.

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2019/2020                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 945.837 684.600 -27,62 78,83
Bens de capital 90.093 89.624 -0,52 10,32
Combustíveis e 
lubrificantes 106.702 42.249 -60,40 4,86

Bens de consumo 
não duráveis 25.077 26.763 6,72 3,08

Bens de consumo 
duráveis 23.901 16.645 -30,36 1,92

Bens não especifica-
dos anteriormente 0 2.974 - 0,34

Total 1.197.649 868.482 -27,48 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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