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No primeiro mês do ano, as exportações baianas caí-
ram 3,8%, comparadas a igual mês do ano passado, 
atingindo US$ 635,8 milhões. A queda reflete ainda o 
cenário de desaceleração da economia global, mesmo 
com as perspectivas de pequena recuperação, no 
decorrer de 2020. O efeito do acordo entre China e 
Estados Unidos também contribuiu para a redução, 
com decréscimo nos preços da soja, já que o país 
asiático deve priorizar a compra de grãos produzidos 
pelos americanos. 

A redução das vendas externas em janeiro ocorreu, 
principalmente pela queda de 65,4 milhões de dólares, 
na comercialização de soja e derivados (-61,9%) ou o 
correspondente a 157,7 mil toneladas - queda de 56,1%. 
Principal item da pauta de exportação do estado, a 
colheita de soja está atrasada neste ano e os embarques 
para a China, que já vinham em queda, devido à peste 
suína, tiveram redução de 92% em janeiro. 

Num ambiente de fraca demanda mundial e cotações 
em baixa, também pesaram na conta o recuo nas 
vendas de celulose e papel em 15,6% e de produtos 
metalúrgicos (-62,2%), em função dos baixos preços 
praticados e menores volumes embarcados. Mesmo 
com queda nos preços (em média de 10% em relação 
ao mesmo mês de 2018), os derivados de petróleo 
tiveram crescimento de 9,9%, por conta do aumento 
dos embarques em 22%.

Nas importações, a queda no mês passado foi mais 
acentuada (-35,6%), alcançando US$ 386,8 milhões. 
Houve redução generalizada em todas as categorias, 
com destaque para os combustíveis (-50,2%) e bens 
intermediários (-35,6%) e que representam mais de 
85% das compras externas do estado. 

Apesar da previsão de alta ao longo do ano, em fun-
ção de uma maior retomada da atividade econômica, 
há ainda dúvida sobre o patamar de crescimento, 
principalmente na região. A incerteza surge porque 
a indústria baiana não apresenta cenários de reação 
mais consistentes, além de questões pendentes (venda 
da RLAM, Braskem e retomada da Fafen), sem falar na 
recuperação do emprego que ainda é relativa. Outra 
variável que não estimula o crescimento das impor-
tações no curto prazo é o câmbio, que por enquanto, 
não é muito favorável.

A expectativa da OMC/FMI/OCDE era de que o comér-
cio global em 2020 teria uma melhora considerável, em 
relação ao ano passado, mais que dobrando a taxa de 
expansão. É verdade que o comércio vem de patamar 
muito baixo, apenas 1,2% de crescimento em 2019. 
Mas, mesmo que alcançasse a previsão mais otimista, 
da OMC, de 2,7% para este ano, ainda estaria signifi-
cativamente abaixo das taxas históricas, em torno de 
4,5%. Agora, o corona vírus surgido na China, que é 
a maior nação comerciante do mundo, com 13% das 
exportações de mercadorias e 11% das importações, 
espalhou-se muito rapidamente e as consequências 
são muito imprevisíveis. De saída, pode desacelerar 
os procedimentos de fronteira nas trocas comerciais. 

Tudo isso pode afetar as cadeias globais de produção 
e o fornecimento de bens e serviços. O impacto na 
economia e no comércio dependerá do cenário que se 
verificar. As opiniões de consenso de várias instituições 
sugerem que o surto pode reduzir o crescimento anual 
do PIB em 2020, de 0,2 a 0,8 ponto percentual no cená-
rio base, que considera a epidemia sendo controlada, 
ainda no primeiro trimestre.

Em um cenário pessimista, com a propagação con-
tinuando no segundo trimestre, ou se as interrup-
ções da cadeia de suprimentos persistirem por muito 
mais tempo, o impacto negativo no crescimento pode 
ultrapassar 1 ponto percentual. Os mais prejudicados 
serão os emergentes asiáticos, fortemente expostos ao 
desempenho da economia chinesa. No entanto, países 
em desenvolvimento de outras regiões, como o Brasil, 
também podem ser afetados. O impacto do corona vírus 
significa que o PIB agregado dos mercados emergentes, 
provavelmente se contrairá nos primeiros três meses 
do ano, na comparação trimestre por trimestre, pela 
primeira vez desde a crise financeira global.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. %

Exportações 661.090 635.851 -3,82
Importações 600.522 386.826 -35,59
Saldo 60.568 249.025 311,15

Corrente de comércio 1.261.612 1.022.677 -18,94
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/02/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Os preços médios dos produtos exportados pela 
Bahia em janeiro acompanharam a tendência glo-
bal e recuaram 2,8%, ante o mesmo mês do ano 
anterior. Em relação a dezembro último, houve 
variação negativa de 4,3%. As principais quedas 
foram registradas nos setores de metais precio-
sos (-59,5%); produtos metalúrgicos (-46%), papel 
e celulose (-35,4%) e derivados de petróleo   (-10%). 
Já as maiores valorizações ficaram com o setor 
petroquímico (60,2%), minerais (76,6%) e de cacau 
e derivados (9,3%).
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jan. 2019-2020 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/01/2020.
Elaboração: SEI.

A perspectiva para a rentabilidade das exportações em 
2020 é de que o câmbio não contribua da mesma forma 
que no ano passado, embora a aversão ao risco trazida 
pelo coronavírus que ajudou o dólar a superar a máxima 
histórica em fevereiro, pese sobre as perspectivas da 
moeda brasileira. O fluxo cambial no início de janeiro 
registrou um comportamento parecido com o do mesmo 
período de 2019, ano que foi marcado pela maior saída 
de dólares do Brasil da série histórica do Banco Central, 
iniciada em 1982. Apesar disso, a perspectiva é que o 
fluxo não seja tão negativo quanto no último ano e seja 
beneficiado pela expectativa de crescimento econômico 
mais acelerado.
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O setor químico/petroquímico, com vendas de US$ 
181,1 milhões teve ótimo desempenho em janeiro, 
comparado a janeiro de 2019. Isso se deve a valorização 
ocorrida nas vendas de octanol e éteres acíclicos em 
que alavancaram as vendas do segmento em 48,6%.

O algodão permanece com o bom desempenho regis-
trado no ano passado, quando a safra colhida aumentou 
19,7%, em relação ao ano anterior. As exportações em 
janeiro atingiram US$ 95,2 milhões, com crescimento 
de 166,8%.

As exportações baianas do agronegócio somaram US$ 
5,8 bilhões em janeiro, 5,2% a mais em relação a igual 
período de 2019. O crescimento se deu principalmente 
em razão do bom desempenho do algodão que ampliou 
o volume exportado em (195,7%). Tiveram quedas as 
vendas de soja e derivados, couros e peles, além de 
frutas, café e sisal. 

Os principais destinos para as vendas externas baia-
nas em janeiro foram a Ásia, responsável por 41% de 
participação e o MERCOSUL com 20%, e crescimento 
significativo de 288,6%, comparado a janeiro de 2019, 
graças as vendas de octanol para a Argentina que se 
elevaram em 375% no mês.  O país vizinho, inclusive 
assumiu a liderança, dentre os principais mercados 
com 330% de incremento de 19,6% de participação, nas 
vendas externas no mês. A China ficou na segunda 
posição com 15,8% e Cingapura na terceira posição 
com 13%. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2019 2020

Químicos e 
Petroquímicos 121.819 181.088 48,65 28,48 60,18

Algodão e Seus 
Subprodutos 35.696 95.246 166,82 14,98 -9,76

Petróleo e Derivados 79.888 87.805 9,91 13,81 -9,94
Papel e Celulose 100.495 84.860 -15,56 13,35 -35,36
Soja e Derivados 105.757 40.305 -61,89 6,34 -13,15
Metalúrgicos 95.521 36.069 -62,24 5,67 -45,96
Metais Preciosos 37.935 33.128 -12,67 5,21 -59,52
Cacau e Derivados 13.073 14.371 9,93 2,26 9,30
Borracha e Suas 
Obras 14.190 12.405 -12,58 1,95 4,38

Minerais 7.027 11.513 63,83 1,81 76,58
Café e Especiarias 11.285 9.620 -14,76 1,51 4,11
Sisal e Derivados 7.750 7.705 -0,57 1,21 2,92
Frutas e suas 
preparações 12.437 6.321 -49,17 0,99 -15,98

Couros e Peles 4.979 4.760 -4,40 0,75 -33,04
Calçados e Suas 
Partes 3.437 2.671 -22,26 0,42 -27,08

Fumo e Derivados 2.268 2.390 5,38 0,38 -22,80
Carne e Miudezas 
de Aves 1.223 1.380 12,86 0,22 12,91

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

2.428 1.078 -55,62 0,17 -47,68

Automotivo 457 468 2,40 0,07 -3,22
Demais Segmentos 3.425 2.668 -22,10 0,42 -28,88
Total 661.090 635.851 -3,82 100,00 -0,03
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/02/2020.
Elaboração: SEI.
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Importações

Sem indício de que a recuperação da economia tenha 
ganhando corpo, as importações tiveram queda de 
forma bastante disseminada em janeiro, com reduções 
expressivas em todas as grandes categorias econômicas. 
Houve queda nas compras de combustíveis e lubrifican-
tes (50,2%), bens de capital (30,7%), bens intermediários 
(35,6%) e bens de consumo (16%), na comparação com 
o mesmo período do ano passado. 

Os preços médios situaram-se 16,1% inferiores aos 
praticados em janeiro do ano passado, enquanto que 
o quantum recuou 23,2%.

A depreciação cambial continua atuando para a queda 
das importações, e pelo menos em janeiro, o efeito da 
retomada, da atividade doméstica, 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 34,5%, cacau em grão com -17,7%, trigo que teve 
aumento de 53,6% e GNL (-68,3%).  

Para este ano, o que se espera é um aumento das impor-
tações, que deverão ser puxadas, tanto por recupera-
ção de preços, quanto de volume. As expectativas de 
crescimento para 2020 estão melhores que as do ano 
passado no cenário internacional. O acordo entre EUA 
e China traz uma perspectiva melhor, mas ainda há 

preocupação sobre até que ponto ele será cumprido 
pelo país asiático. Como no ano passado, as projeções 
do mercado também apontavam para crescimento 
econômico maior, mas as taxas acabaram sendo revi-
sadas no decorrer do ano. Esperava-se uma retomada 
das importações já no ano passado, que não veio. Os 
desembarques chegaram a vir mais fortes no início do 
ano, mas perderam fôlego à medida que as expectativas 
de crescimento não foram cumpridas. 

De qualquer forma, as expectativas voltaram a ser 
mais positivas para a economia doméstica em 2020, 
com o anúncio de novos investimentos no Estado, 
que leva naturalmente a estimativas de alta de 
importações.

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

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2019 2020 Var. % Part. %

Bens intermediários 457.361 294.444 -35,62 76,71
Bens de capital 69.376 34.527 -50,23 8,99
Combustíveis e 
lubrificantes 48.419 33.570 -30,67 8,75

Bens de consumo 
não duráveis 15.291 12.794 -16,33 3,33

Bens de consumo 
duráveis 10.075 8.518 -15,45 2,22

Total 600.522 383.852 -36,08 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/02/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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