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Com expressivo crescimento nos embarques de deri-
vados de petróleo, soja, algodão e frutas, as exporta-
ções baianas tiveram incremento de 11,8% em janeiro 
quando comparadas a igual mês de 2017, alcançando 
US$ 625,5 milhões. È o quinto mês consecutivo de 
alta nas vendas externas do estado, alavancadas pela 
venda de produtos agrícolas, principalmente de soja 
e do fortalecimento da China como principal parceiro 
comercial do Estado.

Já as importações – US$ 599,2 milhões registraram 
leve queda em janeiro de 0,73% depois de dois meses 
de crescimento. O recuo foi puxado por bens interme-
diários (-5,5%), resultado da estagnação da produção 
industrial. 

Os destaques positivos das exportações em janeiro 
ficaram com o setor de derivados de petróleo que 
registrou crescimento de 1.110% (US$ 79,9 milhões), pela 
forte valorização de preços e aumento dos embarques; 
com a soja e derivados, com incremento de 124,8% 
(US$ 85,8 milhões), que continua com embarques em 
ritmo forte com destino a China; e ao algodão com 
incremento de 65,9% (US$ 29,5 milhões) motivados 
por preços elevados da fibra, puxados pelo aumento 
da demanda em países asiáticos.

Já o desempenho negativo foi puxado pelo setor auto-
motivo com queda de 92,3% (US$ 457 mil), fruto das 
dificuldades econômicas por que passa a Argentina e 
pelo setor de papel e celulose que caiu 44,7%, reflexo 
da parada para manutenção em fábricas no estado que 
reduziu em 42% os embarques no mês.

Compras menores de produtos intermediários (maté-
ria prima e insumos para a indústria) que formam o 

O comércio mundial continua a desacelerar neste pri-
meiro trimestre e as exportações de países emergentes 
podem começar a cair por volta do meio do ano, em 
meio à persistente tensão entre os Estados Unidos e 
a China, as duas maiores economias do mundo. Esta 
perda de ímpeto nas exportações de emergentes acon-
tecerá por causa de três fatores. Primeiro, pela escalada 
das tensões comerciais. As sobretaxas existentes nos 
EUA, China e outros países começaram a fazer efeito. 
Se Trump não conseguir chegar a um acordo com a 
China e aumentar as sobretaxas em 25%, a situação 
vai piorar. 

A China, que anunciou seu menor crescimento em 
quase três décadas, é um risco. O crescimento de 6,6% 
em 2018 é o menor desde os anos 1990. E deve cair para 
6,2% neste ano, prevê o Fundo Monetário Internacional 
- FMI, o que reforça a fragilidade do país, principal 
parceiro comercial do Brasil. 

O FMI estima que o crescimento mundial foi de 3,7% 
em 2018, em linha com a projeção de outubro passado. 
Mas o desempenho mais fraco a partir do terceiro 
trimestre do ano passado, sobretudo na Europa e na 
Ásia, fez a projeção global para 2019 cair para 3,5% 
em 2019 e para 3,5% em 2020, representando 0,2 e 0,1 
ponto abaixo das projeções anteriores. As revisões 
para baixo da economia global são modestas. Mas 
os riscos mais significativas estão aumentando. Por 
exemplo, os conflitos comerciais tiveram impacto nas 
condições financeiras, elevando os riscos para o cres-
cimento global. As perspectivas para os mercados 
emergentes e para as economias em desenvolvimento 
refletem a continuação dos ventos contrários dos fluxos 
de capital mais fracos, após alta de juros nos EUA e 
depreciações da taxa de câmbio. Há receios com a Itália 
que pesam sobre a demanda, a economia da Turquia 

grosso das compras externas do estado, em mais de 
75%, determinaram o leve recuo das importações baia-
nas em janeiro. Houve queda nas compras de nafta, 
minério de cobre, trigo e borracha.

Por outro lado, houve aumento nas compras de bens 
de capital em 61%, o que  sinaliza investimento das 
empresas, principalmente de veículos de carga, cabos 
de fibra óptica, máquinas de sondagem e perfuração 
e peças e partes para veículos.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 559.643 625.530 11,77
Importações 603.586 599.164 -0,73
Saldo -43.942 26.367 -

Corrente de comércio 1.163.229 1.224.694 5,28
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/02/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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sofreu contração mais profunda do que previsto. Fora 
dos EUA, a produção industrial desacelerou, sobretudo 
de bens de capital.

Em suas projeções mais recentes, o FMI calcula que 
o preço do barril de petróleo ficará abaixo de US$ 60 
em 2019 e 2020, abaixo dos US$ 69 e US$ 66 estimados 
antes. Os preços dos metais podem cair 7,4% em 2019, 
mais do que o previsto em outubro. 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 impulsio-
nar 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.

Não bastasse a conjuntura externa adversa, no Brasil,o 
desempenho do setor agropecuário deste ano não 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jan. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/02/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

deverá repetir os bons números de 2018. No ano pas-
sado, a quebra de safra na Argentina, a guerra comer-
cial entre Estados Unidos e China e a alta dos preços 
internos deram uma boa sustentação à agropecuária 
brasileira.

Neste ano, os preços internacionais das commodities 
deverão cair 5%, em média, e as vendas de soja, líder 
nacional das exportações brasileiras e baianas, deve 
recuar no mesmo percentual.

Os preços médios dos produtos exportados pela Bahia 
em janeiro acompanhou a tendência global e recuaram 
6,2% ante o mesmo mês do ano anterior. Já em relação 
a dezembro último, houve variação positiva de 8,6%. 
As principais quedas foram em minerais (-66,5%), 
café (-32,6%) e metais preciosos (-25,5%). Já as maiores 
valorizações ficaram com o o setor metalúrgico (30,2%), 
químico (25,5%) e de derivados de petróleo (17,5%).
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-jan. 2018/2019

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
Petroquímicos 116.667 121.737 4,35 19,46 25,47

Metalúrgicos 73.604 95.518 29,77 15,27 30,18
Papel e Celulose 163.684 90.453 -44,74 14,46 -4,97
Soja e Derivados 38.167 85.781 124,75 13,71 13,76
Petróleo e Derivados 6.605 79.888 1.109,57 12,77 17,53
Metais Preciosos 31.942 37.728 18,12 6,03 -25,49
Algodão e Seus 
Subprodutos 17.797 29.526 65,91 4,72 0,58

Borracha e Suas 
Obras 10.593 14.178 33,84 2,27 1,45

Frutas e Suas 
Preparações 4.775 13.133 175,01 2,10 11,04

Cacau e Derivados 23.350 13.030 -44,20 2,08 -12,18
Café e Especiarias 10.280 11.285 9,78 1,80 -32,57
Sisal e Derivados 9.485 7.750 -18,30 1,24 -23,08
Minerais 18.993 7.080 -62,72 1,13 -66,52
Couros e Peles 9.545 5.024 -47,36 0,80 -13,56
Calçados e Suas 
Partes 3.378 3.438 1,77 0,55 7,81

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

1.762 2.428 37,78 0,39 -39,52

Fumo e Derivados 2.010 2.270 12,95 0,36 -37,87
Carne e Miudezas 
de Aves 1.928 1.271 -34,09 0,20 7,87

Automotivo 5.963 457 -92,34 0,07 -11,35
Demais Segmentos 15.079 4.014 -73,38 0,64 -16,60
Total 559.643 625.530 11,77 100,00 -6,23
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/02/2019.
Elaboração: SEI.

No ano passado, segundo dados da Funcex, os preços 
médios de exportação ajudaram, com alta de 10,1%, 
variação puxada principalmente pelas commodities. 
Para 2019, a rentabilidade na exportação tende a se 
aproximar da estabilidade, com variação que pode 
ficar em torno de 0,5% para cima ou para baixo. Com 
a expectativa de queda nos preços das commodities, não 
deve haver grande aumento dos preços de exportação 
nem pressão relevante sobre o custo de produção.

Os principais destinos para as vendas externas baia-
nas em janeiro foram a Ásia, responsável por 42,7% 
de participação e o Nafta, com 22%, e crescimento 
nas compras de 20,1% comparado a janeiro de 2018. A 
União Européia fica em terceiro lugar com 20,1% embora 
tenha registrado uma queda de 0,9% em suas compras. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jan. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 484.234 457.348 -5,55 76,33
Combustíveis e 
lubrificantes 66.443 69.376 4,42 11,58

Bens de capital 28.705 46.179 60,88 7,71
Bens de consumo 
duráveis 14.782 10.970 -25,79 1,83

Bens de consumo 
não duráveis 9.423 15.290 62,27 2,55

Total 603.586 599.164 -0,73 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/02/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Sem indício ainda consistente de que a recuperação da 
economia tenha ganhando corpo, as importações tive-
ram queda de 0,73% em janeiro, por conta das reduções 
nas aquisições de bens intermediários (-5,6%) e de bens 
de consumo duráveis em -25,8%. Houve crescimento 
nas compras de combustíveis e lubrificantes (4,4%) e 
em  bens de capital, com expressivos 60,9%. 

O aumento das importações nessa categoria em janeiro 
– que é positivo por representar investimento das 
empresas em capacidade produtiva - ocorreu prin-
cipalmente para partes, peças e equipamentos para 
a indústria automotiva, veículos de carga, cabos de 
fibras ópticas, moduladores e máquinas de sondagem 
e perfuração. 

A estabilidade cambial continua atuando para o cres-
cimento das importações de bens de capital, mesmo 
sem o efeito da retomada da atividade doméstica, que 
pelo menos em janeiro, não exerceu pressão no volume 
de compras. 

Os itens mais expressivos nas compras externas do 
estado em janeiro foram de nafta, que registrou queda 
de 22%, , GNL (110%), minério de cobre (-14,8%) e cacau 
(+1,1%).  




