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As exportações baianas permanecem oscilando, como 
resultado da desaceleração da economia global.  Em 
junho, elas recuaram 12,8%, comparadas às do mesmo 
mês de 2018, atingindo US$ 575,5 milhões. No primeiro 
semestre, as vendas externas alcançaram US$ 3,77 
bilhões, apenas 1% acima das de igual período do ano 
passado. Além do quadro global não estar favorável, as 
exportações sofrem as consequências da recuperação 
lenta da economia doméstica e da redução da safra de 
grãos, estimada em 14,3%. 

No semestre, a quantidade exportada pelo estado 
(quantum) teve queda de 1,4%, como consequência do 
volume menor das trocas globais, afetadas pela esca-
lada das tensões entre EUA e China e pela redução 
nos embarques de celulose e de soja.  Por outro lado, 
os preços dos produtos vendidos ao exterior subiram 
em média 2,4%, puxados por metalúrgicos, minerais 
e derivados de petróleo.

Entre os produtos básicos, destaque para o algodão, 
cujas vendas cresceram 236% na comparação com o 
primeiro semestre de 2018, graças ao aumento da pro-
dução no oeste baiano e da demanda por Indonésia, 
China, Bangladesh e Vietnã.

No campo dos manufaturados, porém, o efeito da crise 
argentina ainda deve-se manter ao longo do segundo 
semestre. Os embarques do setor automotivo caíram de 
US$ 316 milhões para US$ 163 milhões no comparativo 
dos semestres, uma queda de 48,3%.  

As importações também recuaram para US$ 405,1 
milhões em junho, 21,5% abaixo das do mesmo mês 
de 2018. No semestre somam US$ 3,44 bilhões, com 
um crescimento positivo de 14,8%. Apesar do índice 

O desempenho positivo está praticamente circunscrito 
aos combustíveis (gás, nafta e petróleo), com aumento 
de 152,1%. Dentre os produtos intermediários, que 
respondem por 75% do volume importado pelo estado, 
houve aumento nas compras de minério de cobre (45%) 
e fertilizantes (102,5%).

Com os resultados apurados até o primeiro semestre, 
a Bahia acumula um superávit de US$ 330 milhões em 
sua balança comercial – queda de 55,1% –, enquanto que 
a corrente de comércio exterior (soma das exportações 
e importações) atingiu US$ 7,21 bilhões, 7,1% acima da 
registrada no mesmo período de 2018.

A acentuada desaceleração do comércio, como reflexo 
das tensões comerciais entre EUA e China, com ame-
aças de sanções dos EUA no setor de tecnologia ainda 
no cenário, as incertezas sobre o Brexit e a alta dos 
preços de energia, com a crescente tensão geopolí-
tica, têm causado mais danos à economia global do 
que era esperado anteriormente. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) revisou suas projeções para o 
crescimento econômico mundial para 3,2%, de uma 
estimativa de 3,3% em abril. Para o comércio global de 
bens e serviços, o fundo reduziu sua projeção de cres-
cimento em 0,9 ponto percentual, para 2,5% este ano. 

O crescimento econômico dos mercados emergentes 
neste ano será o menor desde o ápice da crise financeira 
mundial. Em 2019, deverá chegar a 4,1%, o menor em 
uma década e o segundo pior desde o estouro da bolha 
pontocom, em 2002. Em abril, o FMI havia previsto um 
crescimento de 4,4%. A projeção pessimista é apenas 
a mais recente de uma série revisões negativas do 
FMI. Em outubro, a organização projetava um cresci-
mento de 4,7% para os mercados emergentes em 2019, 
enquanto que, em abril de 2018, a expectativa era de 
uma vigorosa taxa de 5,1%. Os cortes nas expectativas 
surgem em meio às preocupações com o futuro das 
cadeias de fornecimento globalizadas e ao enfraque-
cimento do aumento da produtividade no mundo em 
desenvolvimento, que têm colocado em dúvida a lógica 
dos investimentos nas economias emergentes.

Sob efeito da guerra comercial com os EUA, a China 
registrou, no segundo trimestre, o ritmo de crescimento 
mais lento desde o início dos anos 1990. A segunda 
maior economia do mundo se expandiu em 6,2% entre 
abril e junho, em comparação com o mesmo período 
do ano anterior. 

positivo, as importações estão mais fracas que o espe-
rado, em razão do baixo desempenho da atividade 
doméstica.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 3.731.922 3.769.678 1,01
Importações 2.997.351 3.439.716 14,76
Saldo 734.571 329.962 -55,08

Corrente de comércio 6.729.272 7.209.394 7,13
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/07/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Embora esse avanço seja de fazer inveja na maior parte 
do mundo, representa o ritmo mais lento de expansão 
desde 1992, quando começaram os registros trimestrais 
modernos no país.

O resultado aponta desaceleração significativa em 
relação ao primeiro trimestre deste ano, quando o 
crescimento chegou a 6,4%. Ficou, no entanto, dentro 
dos objetivos traçados por Pequim.

Uma desaceleração na economia chinesa traz preocu-
pação ao Brasil e à Bahia. O país asiático é o principal 
comprador de produtos nacionais e do estado.

No primeiro semestre, o Brasil exportou US$ 30,4 
bilhões em mercadorias para a China, o que repre-
senta 28% do total de US$ 130 bilhões de suas receitas 
comerciais. A Bahia exportou US$ 961,6 milhões, ou o 
correspondente a 25,5% do total de suas exportações. O 
segundo maior parceiro foram os EUA, que importaram 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jun. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 14/06/2019.
Elaboração: SEI.

US$ 14,7 bilhões do Brasil, sendo US$ 414,3 milhões 
da Bahia (11%). 

A China estabeleceu uma meta de dobrar o tamanho 
da economia até 2020, em comparação com 2010. Com o 
temor de que a guerra comercial prejudique as expor-
tações, setor fundamental da economia, Pequim man-
teve uma política monetária frouxa e adotou medidas 
destinadas a estimular o investimento.

Mas não é apenas a redução das compras americanas 
a responsável pelo freio no PIB chinês. A economia 
está em uma tendência de desaceleração porque o 
mundo está desacelerando, e, com isso, o ritmo das 
exportações do país também está diminuindo. Os 
problemas da China têm suas raízes não apenas no 
comércio, mas também em um sistema financeiro 
endividado, que foi abalado por uma série de grandes 
choques ultimamente, com reflexos no desempenho 
da economia.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em junho subiram 21,6% em relação a maio último e 
estão 3,8% superiores a junho de 2018. Derivados de 
cacau (+12,4%), derivados de petróleo (+5,7%) e algodão 
(+6,4%) puxaram a alta. As maiores reduções ficaram 
por conta do café (-44%), metalúrgicos (-27,5%), petro-
químicos (-18,9%) e soja (-17,6%).

Em junho de 2019, frente a igual mês do ano anterior, 
o redução do valor exportado pela Bahia decorreu 
em razão 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 3,8%, o quantum recuou 16%. Destaca-se a 
queda dos embarques de derivados de petróleo (-73,4%), 
automotivo (-42,6%) e papel e celulose (-10,5%). No 
semestre, verificou-se que a expansão de 1% do valor 
exportado derivou também do aumento dos preços dos 
produtos importados. O índice de preço teve aumento 
de 2,4%, e o índice de quantum teve queda de 1,4%. 

No desempenho dos segmentos no semestre, o setor 
de papel e celulose ultrapassou em vendas o setor 
petroquímico, assumindo a liderança da pauta de 
exportações do estado, com US$ 659,3 milhões (queda 
de 11,1% sobre o primeiro semestre do ano anterior). 
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Os preços médios do setor acusam leve alta de 0,5%, 
comparados aos do primeiro semestre de 2018, embora 
tenha havido queda acentuada das cotações do produto 
desde o fim do ano passado, levando-os para perto 
das mínimas registradas em 2016, o que já começa a 
reduzir o ritmo de atividade na indústria, conforme era 
esperado. Porém, diante do elevado nível dos estoques 
da matéria-prima nos portos chineses e da chegada do 
período sazonalmente mais fraco para a indústria, há 
dúvidas quanto ao real impacto que essas iniciativas 
terão no mercado ainda em 2019.

Apenas em junho, os preços de celulose de fibra curta 
e de fibra longa caíram entre US$ 40 e US$ 50 por tone-
lada, nos principais mercados mundiais, e a fibra curta 
perdeu outros US$ 30 desde o fim do segundo trimes-
tre. Mas os recentes anúncios de redução de produção 
em diversas plantas podem indicar que as cotações já 
se aproximam do vale deste ciclo. A demanda mais 
fraca de papel e cartão, especialmente nos mercados 
maduros, pressionou os preços da celulose e levou ao 
crescimento mais lento do Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial. A temporada sazonalmente mais fraca para 
celulose e papel e estoques de fibra ainda elevados 
devem seguir pesando sobre as cotações. Contudo, 
além das paradas em fábricas, o aumento do custo 
da madeira pode indicar que o piso para os preços 
esteja perto.

As exportações do agronegócio renderam US$ 1,63 
bilhão no semestre, 7,6% abaixo das de igual período 
do ano passado. O volume embarcado recuou 2,3%, a 
3,023 milhões de toneladas, contra 3,094 no primeiro 
semestre de 2018. Os preços médios tiveram queda 
de 5,4%, comparados aos do mesmo período de 2018. 
Soja com queda de 17% e celulose com recuo de 11,1% 
puxaram o desempenho negativo da atividade. 

Em relação aos produtos industrializados, foi registrada 
leve alta de 1,1%, derivada do aumento das receitas 
de produtos metalúrgicos em 54,1%, de derivados de 
petróleo em 33,2% e de pneus em 27,8%. O principal 
segmento do agregado, o químico/petroquímico, teve 
redução de 1,1% em suas receitas, apesar do aumento 
em 7,1% no volume embarcado, enquanto que o auto-
motivo segue penalizado pelas restrições econômicas 
da Argentina, seu principal mercado, com queda de 
48,3% nas receitas. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Papel e Celulose 741.659 659.334 -11,10 17,49 0,54
Químicos e 
Petroquímicos 656.242 649.024 -1,10 17,22 -7,67

Soja e Derivados 649.369 539.707 -16,89 14,32 -8,32
Metalúrgicos 278.628 429.464 54,14 11,39 20,63
Petróleo e Derivados 288.111 383.678 33,17 10,18 5,70
Metais Preciosos 201.389 211.298 4,92 5,61 -39,61
Automotivo 316.071 163.502 -48,27 4,34 -0,77
Algodão e Seus 
Subprodutos 42.250 141.933 235,93 3,77 -1,86

Cacau e Derivados 96.924 107.985 11,41 2,86 0,44
Borracha e Suas 
Obras 75.734 86.788 14,60 2,30 0,67

Minerais 70.687 85.318 20,70 2,26 27,23
Frutas e Suas 
Preparações 52.107 68.839 32,11 1,83 2,07

Café e Especiarias 40.841 61.650 50,95 1,64 -37,12
Sisal e Derivados 36.343 46.363 27,57 1,23 -21,66
Couros e Peles 58.888 39.213 -33,41 1,04 -1,31
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

9.366 26.587 183,87 0,71 -41,95

Calçados e Suas 
Partes 28.406 20.764 -26,90 0,55 -8,59

Fumo e Derivados 20.688 16.446 -20,51 0,44 -25,60
Carne e Miudezas 
de Aves 8.789 6.805 -22,57 0,18 -10,73

Demais Segmentos 59.428 24.979 -57,97 0,66 81,14
Total 3.731.922 3.769.678 1,01 100,00 2,40
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/07/2019.
Elaboração: SEI.

No semestre, a crise na Argentina, que absorveu 71,3% 
das exportações do setor automotivo da Bahia, derru-
bou a expansão registrada no mercado externo durante 
o período de crise. O volume de vendas ao exterior no 
primeiro semestre – 15.652 unidades – representou 
queda de 48,8% na comparação com o mesmo período 
de 2018 e fez a exportação de veículos voltar a nível 
abaixo do de três anos atrás. Como a recuperação do 
país vizinho não acontecerá tão cedo, na visão dos 
dirigentes do setor, porque depende ainda do resul-
tado da eleição presidencial, em outubro, o remédio é 
apostar na recuperação brasileira.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jun. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.263.920 2.573.628 13,68 74,82
Combustíveis e 
lubrificantes 173.636 437.727 152,09 12,73

Bens de capital 348.064 305.461 -12,24 8,88
Bens de consumo 
não duráveis 49.571 66.075 33,29 1,92

Bens de consumo 
duráveis 162.106 56.826 -64,95 1,65

Total 2.997.297 3.439.716 14,76 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/07/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

No semestre, as importações somaram US$ 3,44 bilhões, 
com um crescimento de 14,8%. Apesar do índice posi-
tivo, elas estão mais fracas do que o esperado, em razão 
do 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 13,7%, mas não decolaram. O 
agregado responsável pelo maior crescimento, e que 
praticamente puxou o índice positivo, foi o de combus-
tíveis (gás, nafta e petróleo), com aumento de 152,1%. 

A perda de força da atividade econômica também 
puxou para baixo as compras de bens de capital, com 
as empresas postergando investimentos. O agregado 
teve queda de 12,2%, comparado ao de igual período 
do ano passado.

Outro aspecto que chama a atenção no desempenho das 
importações no primeiro semestre é o forte crescimento 
dos produtos utilizados como intermediários para a 
produção de fertilizantes, com valor importado de 
US$ 148 milhões, o que significou crescimento de 98% 
em comparação ao primeiro semestre do ano anterior. 

Dentre os 20 produtos mais importados no semestre, 
o de maior retração do valor importado foi o óleo de 
palmiste, com queda de 25% em relação ao mesmo 
semestre de 2018, seguido de coque de petróleo (-21%), 
borracha (-20%) e grafita (-17%).

Já os maiores incrementos dentre os 20 mais importados 
no semestre vieram de gás natural liquefeito (GNL), com 
crescimento de 636%, cobre não refinado (239%), cloreto 
de potássio (181%) e didrogeno de amônio (123%).
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