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Ainda que a base de comparação tenha sido 
relativamente baixa, já que as exportações de maio 
do ano passado foram em parte comprometidas com a 
greve de caminhoneiros, as vendas externas da Bahia 
se recuperaram no mês passado e alcançaram US$ 758,2 
milhões, o que representa um aumento de 27,4% ante 
igual período de 2018. Considerando o acumulado de 
janeiro a maio, as exportações cresceram 2,5%, indo a 
US$ 3,15 bilhões. 

O bom desempenho das exportações em maio reflete 
a melhora dos volumes exportados (quantum), com alta 
de 22,3%, puxada por itens como petróleo, celulose, 
petroquímicos, metalúrgicos, algodão e derivados de 
cacau, dentre os mais importantes. A exceção foi a soja, 
que registrou queda de 11,6%, por causa de uma safra 
menor, gerando redução do estoque, além do efeito 
do aumento do consumo doméstico. Somada a isso, 
a quebra na produção de carne suína chinesa deve 
prejudicar a exportação do produto ao país asiático. 

No mês, as exportações para os Estados Unidos 
cresceram 35% e, para a Ásia, avançaram 46%, com a 
China registrando aumento menor, de 9,1%. O resultado 
do comércio com a Argentina caminhou em sentido 
inverso. As vendas para o país recuaram 15% em 
maio, enquanto que, no ano, a queda chega a 38,6%, 
resultado da crise econômica e cambial que afeta o 
país e que atinge as vendas baianas, principalmente 
de automóveis, que decresceram 49,1% no acumulado 
até maio. 

O desempenho das importações em maio, com 
crescimento de 38,6%, também reflete de forma mais 
visível o efeito da greve dos caminhoneiros no ano 
passado, já que a maior contribuição para o aumento veio 

As importações em 2019 vêm registrando maior 
aumento na categoria combustível, que lidera com folga 
o crescimento no acumulado do ano, com incremento 
de 159% (GNL, nafta, petróleo), haja vista o ritmo lento 
da recuperação da atividade econômica. 

A estabilidade cambial, uma melhora ainda que 
tímida na atividade econômica e a manutenção dos 
investimentos no setor de energia renovável devem 
continuar atuando para o crescimento das importações, 
apesar da paralisia do investimento em outros setores, 
afetados por uma demanda anêmica, além das 
incertezas políticas em um cenário em que grande 
parte das empresas tem enorme capacidade ociosa.

Com os resultados até maio, a Bahia voltou a acumular 
um superávit de US$ 116,1 milhões em sua balança 
comercial, resultado de US$ 3,15 bilhões em exporta-
ções, com incremento de 2,5%, e US$ 3,03 bilhões em 
importações, com um aumento de 22,3%, comparado a 
igual período do ano anterior. A corrente de comércio 
(soma das exportações e importações) chegou a US$ 
6,18 bilhões, com crescimento de 11,4% no período.

de produtos intermediários (cobre, trigo, fertilizantes, 
borracha e insumos químicos), que cresceram 81,7% 
e que foram duramente atingidos na paralisação de 
maio do ano passado.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 3.072.299 3.150.311 2,54
Importações 2.481.136 3.034.196 22,29
Saldo 591.164 116.116 -80,36

Corrente de comércio 5.553.435 6.184.507 11,36
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/06/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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As exportações e as importações vão continuar fracas 
no segundo trimestre, segundo a Organização Mundial 
do Comércio (OMC). Já a Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê que o 
crescimento das trocas em volume, uma “artéria-chave” 
da economia global, deve cair para 2%, a menor taxa 
desde a crise financeira global de 2008. Estima-se que 
a perspectiva para as trocas globais deve piorar ainda 
mais se a escalada de tensões entre EUA e China não for 
resolvida ou se políticas macroeconômicas fracassarem 
nos ajustes necessários às circunstâncias atuais.

O aumento mais recente nas tensões comerciais 
entre Estados Unidos e China também pode abalar 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Maio 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 14/06/2019.
Elaboração: SEI.

significativamente a confiança de empresas e do mer-
cado financeiro, perturbar as cadeias globais de supri-
mentos e colocar em risco a recuperação da economia 
global em 2019. No âmbito global, o impacto adicional 
das novas tarifas, com a expectativa de que poderão 
se estender para todo o comércio entre os dois países, 
pode tirar cerca de 0,33% do PIB global em curto prazo. 
Metade disso decorreria dos efeitos sobre a confiança 
do mercado e das empresas. Embora o impacto desta 
vez seja relativamente modesto, ele se soma ao aumento 
de alíquotas implementado em 2018.

Em maio, os preços médios dos produtos exportados 
pelo estado desceram ao menor valor desde julho de 

2018, atingindo US$ 699/t. Ainda assim, ficaram 4% 
superiores a maio de 2018, mas 3,5% abaixo do verificado 
até abril de 2019. É o segundo mês consecutivo de queda 
dos preços médios em 2019. Comparando com maio 
do ano passado, as maiores quedas foram dos metais 
preciosos (-96,7%), café e especiarias (-36%) e máquinas 
e aparelhos elétricos (-32,6%). As maiores valorizações 

foram de metalúrgicos (88,1%), papel e celulose (15%) 
e derivados de petróleo (7%).

No ano, até maio, os preços médios estão estáveis, 4% 
superiores aos praticados no mesmo período do ano 
passado – mesmo percentual até abril –, puxados por 
metalúrgicos, petróleo e minerais.
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As exportações de produtos químicos/petroquímicos 
seguem na liderança da pauta, com vendas de US$ 
560,6 milhões até maio, 4,5% acima de igual período 
do ano anterior. O incremento vem ocorrendo via 
quantum, que registrou aumento de 10,2% (pentóxido de 
vanádio, éteres acíclicos), já que os preços, em média, 
estão em baixa de 5,2%, quando comparados aos de 
igual período do ano passado. Apesar das más notícias 
envolvendo a Brasken (desistência de aquisição por 
parte da Lyondell, bloqueio pela justiça de ativos da 
empresa por conta de danos na extração de sal-gema 
em Alagoas e pedido de recuperação da Odebrecht, 
principal controladora da empresa), a promessa do 
governo federal de publicar um pacote de medidas 
que resultará na abertura do mercado de gás natural 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
Petroquímicos 536.482 560.593 4,49 17,79 -5,18

Papel e Celulose 619.837 550.897 -11,12 17,49 0,73
Soja e Derivados 545.246 448.782 -17,69 14,25 -6,41
Metalúrgicos 221.412 345.455 56,02 10,97 36,31
Petróleo e Derivados 207.150 320.156 54,55 10,16 8,95
Metais Preciosos 164.964 178.480 8,19 5,67 -42,61
Automotivo 261.775 133.186 -49,12 4,23 -0,37
Algodão e Seus 
Subprodutos 41.281 123.167 198,36 3,91 -1,75

Cacau e Derivados 79.040 84.085 6,38 2,67 -2,42
Minerais 68.717 80.457 17,08 2,55 27,47
Borracha e Suas 
Obras 61.898 71.292 15,18 2,26 0,79

Frutas e Suas 
Preparações 43.356 57.346 32,27 1,82 1,74

Café e Especiarias 35.465 53.975 52,19 1,71 -35,94
Sisal e Derivados 32.574 40.195 23,40 1,28 -20,71
Couros e Peles 44.673 32.766 -26,65 1,04 4,09
Calçados e Suas 
Partes 24.553 17.694 -27,94 0,56 -9,21

Fumo e Derivados 18.340 14.410 -21,43 0,46 -25,27
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

8.497 12.574 47,97 0,40 -12,94

Carne e Miudezas 
de Aves 8.212 5.320 -35,22 0,17 -13,05

Demais Segmentos 48.826 19.484 -60,10 0,62 81,25
Total 3.072.299 3.150.311 2,54 100,00 4,01
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/06/2019.
Elaboração: SEI.

encheu de otimismo a indústria química brasileira. A 
abertura do mercado de gás para o setor é um passo 
importante e cria uma condição sensacional para a 
retomada dos investimentos.

O agronegócio foi responsável por vendas de US$ 392 
milhões em maio, 21,2% acima do mesmo mês de 2018, 
alcançando o primeiro resultado mensal positivo em 
2019. No acumulado do ano, entretanto, as exportações 
do agronegócio seguem inferiores às de igual período 
do ano passado em 8,4%, chegando  a US$ 1,36 bilhão. 
Isso se deve ao desempenho da celulose, que, em função 
das paradas programadas nas fábricas produtoras e da 
queda nos preços, teve recuo de 11,1% em suas receitas, 
e da soja, que também sofreu retração em seus preços 
(-6,4%), além de diminuição nos embarques em 12,1%, 
por conta da redução da safra.

Merece registro o bom desempenho este ano das expor-
tações de produtos metalúrgicos – US$ 345,4 milhões 
e crescimento de 56% –, principalmente de cobre (fio 
e catodo), fruto de altas expressivas em seus preços 
(88,1%), em relação a 2018, o que fez os embarques 
do setor crescerem 14,5% no período. Outro produto 
com bom desempenho é o algodão, que, embora não 
tenha tido aumento de preços, experimentou excelente 
safra, resultando em expansão de 203,7% no volume 
embarcado e fazendo com que as receitas atingissem 
US$ 123,2 milhões, 198,4% superiores às do mesmo 
período do ano passado.

O setor automotivo é, de longe, o de pior desempe-
nho na pauta este ano, devido principalmente à crise 
argentina. Os números recuaram em todas as bases de 
comparação. O volume embarcado (quantum) encolheu 
95,8% no ano, enquanto que as receitas caíram 49,1%.  A 
Argentina vive um quadro de estagflação, com pouca 
perspectiva de melhora, resumida apenas a algum freio 
da queda do consumo. Com menos poder de compra 
e 9,1% de desemprego, o colapso do consumo está 
causando uma forte contração da produção interna e 
das importações. 

Mesmo com uma queda de 6,4%, a China continuou a 
ser o principal destino para as vendas externas baianas 
até maio, com US$ 782,6 milhões em compras e par-
ticipação de 24,8%, seguida pelos EUA, com 10,6%, e 
pela Argentina, com 7,8% de participação.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-maio 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.858.660 2.258.654 21,52 74,44
Combustíveis e 
lubrificantes 154.277 399.649 159,05 13,17

Bens de capital 287.578 266.840 -7,21 8,79
Bens de consumo 
não duráveis 42.611 56.233 31,97 1,85

Bens de consumo 
duráveis 138.000 52.819 -61,73 1,74

Total 2.481.126 3.034.196 22,29 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/06/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Em maio, as importações baianas tiveram crescimento 
de 38,6%, somando US$ 578,7 milhões. O resultado 
também deve ser creditado à greve dos caminhoneiros, 
que reduziu os desembarques em maio de 2018. No 
acumulado do ano, as importações continuam a regis-
trar crescimento, de 22,3%, frente ao mesmo período 
de 2018, puxadas pelos combustíveis, com aumento de 
159% (gás, GNL, petróleo), e pelos bens intermediários, 
com expansão de 21,5% (minério de cobre, cobre não 
refinado, malte e fertilizantes).  

Os bens de capital, que tiveram bom desempenho em 
2018, não estão repetindo o boom este ano e acusam 
redução de 7,2%, resultado atribuído à queda na con-
fiança e ao baixo nível de atividade econômica.

A redução das compras nessa categoria, independente-
mente da questão tarifária, já era esperada, na medida 
em que as compras de máquinas e equipamentos res-
pondem mais à confiança no momento atual, que se 
deteriorou, junto com as perspectivas de crescimento 
da economia em 2019. Seja como for, alguns poucos 
segmentos estão investindo na importação, como o 
de energia e o automotivo.
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