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As exportações baianas registraram queda de 28,9% 
em julho (US$ 584,8 milhões), seu pior resultado para o 
mês desde 2016, reflexo da desaceleração da economia 
global e da retomada mais lenta do que o esperado 
da economia doméstica, o que repercutiu também 
no resultado das importações do mês, que recuaram 
33,3%, chegando a US$ 738,5 milhões. 

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, as 
vendas externas do estado estão 3,4% inferiores às 
do mesmo período de 2018, enquanto que a balança 
comercial, embora superavitária em US$ 221 milhões, 
caiu 50,8% em relação à registrada em igual período 
do ano passado. 

Além de haver menor demanda externa, por conta 
da desaceleração da economia mundial – o volume 
embarcado pelo estado (quantum) foi 10% menor do que 
o assinalado no mesmo período do ano anterior –, as 
exportações de produtos agrícolas caíram em função 
de a safra baiana ter encolhido 14%. Só a soja, principal 
produto do agronegócio baiano, teve uma redução de 
58,7% nos embarques em julho e de 23,1% no ano. A 
China, principal comprador, reduziu suas compras do 
produto em 26%, por conta da grave crise sanitária que 
o país enfrenta. Como consequência, os preços caíram, 
em média, 9,7% no mercado internacional, comparados 
a janeiro/julho de 2018. 

O mercado da soja permanece em turbulência em 
função dos novos capítulos da guerra comercial entre 
os EUA e a China, que já anunciou a suspensão das 
importações de commodities agrícolas dos EUA, o que 
pode favorecer a soja brasileira. 

O desempenho negativo das exportações no mês de 

Na ponta das importações, as compras de bens de 
capital voltaram a subir depois de dois meses con-
secutivos de queda. Em julho, elas cresceram 18,6%, 
turbinadas por compras de veículos de carga, células 
solares e motores de corrente alternada. Ainda assim, 
no acumulado dos sete primeiros meses do ano, as 
aquisições de bens de capital estão 7% inferiores às 
de igual período do ano passado. 

Em contrapartida, as importações de bens intermediá-
rios (insumos e matérias-primas), que correspondem a 
75% do total das compras externas do estado, despen-
caram 32,3% na comparação com julho do ano passado. 
No ano, há crescimento de apenas 1,3%. Exceção na 
categoria, as compras de produtos utilizados como 
intermediários para a produção de fertilizantes tota-
lizaram US$ 191 milhões, com crescimento de 43,3% 
até julho. 

No acumulado do ano, as importações acusam expan-
são tímida de 1,8%, chegando a US$ 4,18 bilhões. Apesar 
do índice positivo, as compras externas estão mais 
fracas do que o esperado, em razão do ainda baixo 
desempenho da atividade doméstica.

julho foi verificado ainda nas vendas de produtos 
petroquímicos, com queda de 27,8%, celulose (-43%), 
minerais (-35,5%) e derivados de petróleo (-84,6%), este 
último como consequência direta da menor demanda 
global por energia. 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 4.554.246 4.399.319 -3,40
Importações 4.104.932 4.178.311 1,79
Saldo 449.314 221.008 -50,81

Corrente de comércio 8.659.179 8.577.631 -0,94
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/08/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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O mais novo capítulo da crescente tensão entre Estados 
Unidos e China aponta que o embate entre as duas 
potências deve se prolongar, reduzindo o crescimento 
mundial e os preços das commodities, o que criaria um 
ambiente mais adverso para o Brasil. O aumento das 
incertezas pode levar a uma retração do investimento 
global, ambiente que contaminaria o país, que custa a 
engatar uma recuperação econômica.

A tensão cresce num momento em que a atividade 
mundial já vive um cenário conturbado, com dados 
de comércio apontando para baixo e expectativa de 
desaceleração nas principais economias e nos vizi-
nhos da América Latina. Enquanto o crescimento da 
China já sente os efeitos dos embates comerciais com 
os EUA, a atividade econômica americana teve cresci-
mento de 2,1% no segundo trimestre, mas há temores 
de desaceleração no terceiro trimestre. Dados do PIB 
americano de abril a junho já mostraram retração nos 
investimentos privados.

Assim como na Ásia, crescem os temores na Europa de 
uma maior desaceleração econômica, após a Alemanha 
ter informado que sua economia encolheu no segundo 
trimestre. As más notícias vindas da potência industrial 
europeia, que está estreitamente interligada a China 
pelo comércio exterior e por investimentos, reforça-
ram o temor do mercado com a situação da economia 
mundial, o que desencadeou uma fuga na direção de 
ativos seguros. 

A União Europeia (UE), liderada por uma Alemanha 
em processo de enfraquecimento e com a perspectiva 
cada vez maior de uma saída abrupta do Reino Unido, 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jul. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 12/08/2019.
Elaboração: SEI.

parece especialmente frágil. Dados recentes mostraram 
que o crescimento nos países da zona do euro pratica-
mente parou. Na Alemanha, o Produto Interno Bruto 
(PIB) sofreu retração de 0,1% no segundo trimestre. 
Boa parte da contração ocorreu devido às incertezas 
causadas pela guerra comercial entre os EUA e a China 
e à perspectiva de um Brexit sem acordo.

O aumento da incerteza, mais do que os efeitos dire-
tos decorrentes dos conflitos comerciais, deprimiu a 
confiança e, portanto, a atividade econômica. A pro-
dução industrial caiu 1,6% em junho (ante maio), na 
zona do euro, e 1,5% na UE como um todo, conforme 
informe da Eurostat, a agência de estatística da UE. 
O PIB sazonalmente corrigido cresceu 0,2% na zona 
do euro e na UE no segundo trimestre de 2019, ante 
o trimestre anterior, segundo estimativa do Eurostat, 
após alta de 0,4% na zona do euro e de 0,5% na UE no 
primeiro trimestre. A Alemanha foi o único país da 
zona do euro cuja economia encolheu. Fora da região, 
Reino Unido e Suécia também registraram contrações. 

As dúvidas que cercam o conflito comercial entre as 
duas maiores economias do mundo tendem a continuar, 
o que ofuscará o que possa ocorrer na Europa, na Ásia 
e em outras partes da economia global, inclusive no 
Brasil. As empresas, em especial, terão dificuldades 
para planejar e investir sem saber como as tensões 
comerciais vão terminar, o que é ruim para o país cuja 
demanda externa representa um grande estímulo ao 
crescimento econômico.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em julho subiram 10,6% em relação a junho último e 
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ficaram 44,3% superiores a julho de 2018. Derivados de 
petróleo (+18,3%) e borracha (+8,3%) puxaram a alta. As 
maiores reduções ficaram por conta de metais precio-
sos (-98,4%), petroquímicos (-31,5%), algodão (-26,3%), 
metalúrgicos (-19,3%) e soja (-14,7%).

Assim como no mês anterior, em julho de 2019, a redu-
ção do valor exportado pela Bahia, frente a igual mês 
do ano anterior, decorreu da queda das quantidades 
embarcadas. Decompondo-se o valor das exportações 
em índices de preço e de quantum, verificou-se que, 
enquanto os preços subiram 44,3%, o quantum recuou 
50,7%. Destaca-se a queda dos embarques de soja e 
derivados (-58,7%), derivados de petróleo (-87%) e papel 
e celulose (-42,1%). No acumulado até julho, a redução 
de 3,4% do valor exportado derivou da queda de 10% 
no volume embarcado, já que os preços comparativos 
registraram elevação de 7,2%. 

Mesmo com uma queda de 5,8% em suas receitas, o 
setor petroquímico reassumiu a liderança da pauta, até 
julho, com vendas de US$ 750,2 milhões. O resultado 
negativo se deu pela queda nos preços médios em 11,9%, 
já que o volume embarcado cresceu 6,9%. 

O setor de papel e celulose vem a seguir, com queda 
nas receitas de 15,3%, atingindo US$ 729,6 milhões. 
O excesso de estoques no setor, que chegou a níveis 
históricos entre o fim do ano passado e o início deste, 
está impedindo um maior crescimento das exportações. 

As exportações do agronegócio renderam US$ 1,85 
bilhão até julho, 15,6% abaixo das de igual período 
do ano passado. O volume embarcado recuou 13,8%, 
a 3,478 milhões de toneladas, contra 4,039 milhões no 
mesmo período de 2018. Os preços médios tiveram 
queda de 1,8%, comparados aos do mesmo período de 
2018. Soja com queda de 30,5% e celulose com recuo de 
15,3% puxaram o desempenho negativo da atividade. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
petroquímicos 796.382 750.213 -5,80 17,05 -11,89

Papel e celulose 861.588 729.577 -15,32 16,58 0,60
Soja e derivados 911.346 633.043 -30,54 14,39 -9,70
Metalúrgicos 353.174 515.345 45,92 11,71 12,22
Petróleo e derivados 384.838 440.652 14,50 10,02 3,10
Automotivo 344.239 241.537 -29,83 5,49 -0,36
Metais preciosos 220.410 241.152 9,41 5,48 -45,53
Algodão e seus 
subprodutos 46.023 159.873 247,38 3,63 -4,44

Cacau e derivados 112.581 125.749 11,70 2,86 0,13
Borracha e suas 
obras 86.782 95.374 9,90 2,17 1,60

Minerais 85.466 94.842 10,97 2,16 13,94
Frutas e suas 
preparações 62.213 75.786 21,82 1,72 -0,73

Café e especiarias 43.890 68.860 56,89 1,57 -36,48
Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

10.202 54.934 438,44 1,25 -46,50

Sisal e derivados 42.931 50.101 16,70 1,14 -18,91
Couros e peles 62.171 42.751 -31,24 0,97 -3,40
Calçados e suas 
partes 31.849 23.679 -25,65 0,54 -10,92

Fumo e derivados 21.050 16.874 -19,84 0,38 -25,59
Carne e miudezas 
de aves 11.663 8.219 -29,53 0,19 -9,18

Demais segmentos 65.449 30.758 -53,00 0,70 85,59
Total 4.554.246 4.399.319 -3,40 100,00 7,21
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/08/2019.
Elaboração: SEI.

Em relação aos produtos industrializados, foi regis-
trada queda pela primeira vez no acumulado do ano, 
de 0,31%, devido, principalmente, à redução na receita 
dos setores petroquímico, automotivo, de celulose e 
calçados. Pesou também a situação argentina (segundo 
maior mercado para os industrializados baianos), que 
segue se deteriorando.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jul. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.096.752 3.137.819 1,33 75,10
Combustíveis e 
lubrificantes 335.597 502.836 49,83 12,03

Bens de capital 420.087 390.856 -6,96 9,35
Bens de consumo 
não duráveis 55.830 76.513 37,05 1,83

Bens de consumo 
duráveis 196.612 70.287 -64,25 1,68

Total 4.104.879 4.178.311 1,79 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/08/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Até julho, as importações somaram US$ 4,18 bilhões, 
com um crescimento de 1,8%. Apesar do índice positivo, 
as compras externas continuam mais fracas do que o 
esperado, em razão do ainda baixo desempenho da 
atividade doméstica.

As compras externas de bens intermediários, que res-
ponderam por 75% do total das importações do estado 
no semestre, cresceram somente 1,3% e não decolaram. 
O agregado responsável pelo maior crescimento, e 
que praticamente responde pelo índice positivo no 
geral, foi o de combustíveis (gás, nafta e petróleo), com 
aumento de 49,8%. 

A perda de força da atividade econômica também 
puxou para baixo as compras de bens de capital, com 
as empresas postergando investimentos. Apesar da 
melhora em julho, esse agregado registrou queda de 
7% no ano, na comparação com igual período do ano 
passado.

Os principais incrementos verificados, depois de com-
bustíveis, estão relacionados a insumos para indústria 
de fertilizantes (9,4%), cobre não refinado (292%) e caixas 
de marchas (71,6%).
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