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Afetadas, entre outros motivos, por menores preços 
frente à desaceleração global, as exportações baia-
nas em março registraram redução de 25% ante igual 
mês do ano passado, alcançando US$ 522,8 milhões. 
No primeiro trimestre, as vendas externas do estado 
caíram 6,1% em relação aos três primeiros meses 2018, 
enquanto que a balança comercial acusou déficit de 
US$ 123,6 milhões no período.

Entre os produtos impactados está a soja – principal 
item da pauta baiana. As vendas do segmento (grão + 
farelo + óleo) alcançaram US$ 50,8 milhões em março, 
49,3% inferiores ao mesmo mês de 2018. A barreira 
chinesa ao grão de origem americana ampliou os esto-
ques nos Estados Unidos, o que, aliado a uma oferta 
nacional ampla em razão do avanço da colheita da safra 
2018/2019, contribuiu para baixar os preços globais. 
Só em março o preço médio do produto embarcado 
na Bahia caiu 11,6% quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 

Os embarques de celulose diminuíram 39% em março, 
por conta de paradas programadas para manutenção 
nas indústrias. Tudo isso, somado a uma redução de 
preços no setor ao redor de 5%, resultou numa queda de 
42,4% nas receitas – US$ 96 milhões –, na comparação 
com março do ano passado.  

Concorreram ainda para o desempenho negativo das 
exportações em março os menores embarques de deri-
vados de petróleo e produtos petroquímicos, fruto 
da perda de força do comércio global e da queda nas 
cotações externas. Além disso, a crise na Argentina, 
cuja desvalorização da moeda diminuiu sensivelmente 
a capacidade de os argentinos comprarem mercadorias 
brasileiras, afetou principalmente as exportações de 

As importações, alavancadas pelas compras de com-
bustíveis, notadamente gás e óleos brutos de petróleo, 
cresceram 37,1% em março, comparadas a igual mês de 
2018. Houve crescimento robusto nas compras de bens 
de capital (78,4%), concentradas em veículos de carga, 
máquinas e equipamentos. Os bens intermediários 
(insumos para a indústria) registraram incremento 
de 9,4%.

A estabilidade cambial, uma melhora tímida na ativi-
dade econômica e a continuidade dos investimentos no 
setor de energia renovável devem continuar atuando 
para o crescimento das importações, apesar de o cenário 
interno se mostrar desafiador.

Com os resultados do trimestre, a Bahia acumulou um 
déficit de US$ 123,6 milhões em sua balança comercial, 
resultado do aumento das importações (US$ 1,875 
bilhão e crescimento de 28,6%) e da queda nas expor-
tações no período (US$ 1,751bilhão e redução de 6,1%). 
A corrente de comércio (soma das exportações e impor-
tações) chegou a US$ 3,63 bilhões, com crescimento de 
9,1% sobre igual período de 2018.

automóveis, que se reduziram em 55% no trimestre.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 1.864.601 1.751.239 -6,08
Importações 1.458.342 1.874.826 28,56
Saldo 406.259 -123.587 -

Corrente de comércio 3.322.943 3.626.064 9,12
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/04/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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A economia mundial entrou numa desaceleração sin-
cronizada que poderá ser difícil de reverter em 2019. 
Indicadores de confiança e dados econômicos de econo-
mias desenvolvidas e emergentes vêm se deteriorando 
desde o quarto trimestre de 2018, sugerindo uma perda 
de ímpeto no crescimento global e a necessidade de se 
recorrer a novas formas de estímulo econômico. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), respon-
sável pela aplicação das regras que regem o comércio 
global, reduziu a sua previsão de crescimento para 
o comércio mundial. Agora prevê um aumento no 
volume de exportações e importações de 2,6% este 
ano, ante um incremento de 3,7% na avaliação passada. 
Estima-se que o comércio tenha crescido 3% em 2018, 
contra 4,6% em 2017. Num esforço para acabar com a 
longa disputa comercial, as negociações entre os EUA 
e a China continuam, com ambos os lados tentando 
chegar a um acordo no fim de abril. Os obstáculos per-
sistem, incluindo a forma de garantir o cumprimento do 
acordo, o ritmo em que os EUA e a China vão retirar as 
tarifas sobre bens estabelecidas durante o último ano, 
bem como os assuntos relacionados com a tecnologia.

Embora esteja elevado nos países desenvolvidos, o 
otimismo sobre a economia caiu em relação aos seus 
picos, para patamares bem abaixo dos normais nas 
economias emergentes, em especial por causa dos 
temores de que os anos de crescimento acelerado da 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Mar. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/04/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

China possam estar chegando ao fim. Embora a eco-
nomia chinesa tenha mostrado sinais de melhora, após 
os esforços do governo para estimular os gastos de 
capital e a decisão do Federal Reserve (FED, o banco 
central dos EUA) de rever seus planos de elevar mais 
as taxas de juros neste ano, a confiança econômica foi 
abalada nos últimos seis meses.

Os indicadores de crescimento da Europa são decepcio-
nantes. Globalmente, somente a Índia se destaca como 
exceção à tendência de desaceleração, encorajada por 
estímulos fiscais e monetários antes da eleição nacional, 
que começou em 11 de abril e terminou em 19 de maio. 
Atrasos na antecipada reaproximação comercial entre 
os EUA e a China também levantaram dúvidas quanto 
às possibilidades de um maior ímpeto da economia 
mundial no segundo semestre deste ano. 

As tensões comerciais e as incertezas que elas estão 
semeando deverão deixar uma marca duradoura sobre 
a economia mundial. O imbróglio está abalando a con-
fiança nos negócios e enfraquecendo os investimentos 
privados, o que tem implicações para o crescimento 
da produtividade em longo prazo.

Apesar de o preço médio dos produtos exportados pelo 
estado ter atingido seu menor valor em dezembro de 
2018, o comportamento vem melhorando desde então, 
alcançando em março seu maior valor desde janeiro 
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do ano passado (US$ 876/ton). Dentre os destaques 
no mês estão os metais preciosos, com uma variação 
positiva de 39,4%; petróleo e derivados (21,5%) e meta-
lúrgicos (16,4%).

O setor químico/petroquímico manteve a liderança da 
pauta no trimestre, com vendas de US$ 323,3 milhões, 
o que representa uma redução de 4,7% frente a igual 
período do ano anterior. Apesar de os preços médios 
estarem 11,3% superiores, o avanço dos produtos quí-
micos importados e eventos recorrentes e não recorren-
tes que afetam a competitividade do país e do estado 
estão pressionando a indústria nacional em 2019. Um 
fator primordial é o custo de energia e de insumos, 
que limita a competitividade das empresas brasileiras 
no mercado nacional e internacional. No primeiro tri-
mestre, o volume embarcado de produtos químicos e 
petroquímicos caiu 5,4% ante o mesmo período de 2018.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Químicos e 
Petroquímicos 339.282 323.342 -4,70 18,46 11,30

Papel e Celulose 410.447 260.905 -36,43 14,90 -1,65
Metalúrgicos 153.801 208.041 35,27 11,88 25,67
Soja e Derivados 211.464 207.288 -1,97 11,84 9,48
Petróleo e Derivados 149.124 187.178 25,52 10,69 0,41
Metais Preciosos 88.444 118.067 33,49 6,74 -44,83
Automotivo 167.943 75.949 -54,78 4,34 -2,89
Algodão e Seus 
Subprodutos 36.268 68.024 87,56 3,88 -0,40

Minerais 39.242 60.893 55,17 3,48 -39,71
Cacau e Derivados 56.130 50.830 -9,44 2,90 -13,60
Borracha e Suas 
Obras 33.221 45.487 36,92 2,60 0,62

Café e Especiarias 26.180 32.987 26,00 1,88 -30,31
Frutas e Suas 
Preparações 24.875 26.771 7,62 1,53 1,23

Sisal e Derivados 25.096 24.192 -3,60 1,38 -21,81
Couros e Peles 30.801 19.287 -37,38 1,10 2,76
Calçados e Suas 
Partes 15.667 9.787 -37,53 0,56 2,69

Fumo e Derivados 14.385 9.062 -37,00 0,52 -32,00
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

6.153 7.791 26,63 0,44 -13,44

Carne e Miudezas 
de Aves 5.691 3.269 -42,56 0,19 2,87

Demais Segmentos 30.388 12.089 -60,22 0,69 52,23
Total 1.864.601 1.751.239 -6,08 100,00 4,98
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/04/2019.
Elaboração: SEI.

As vendas do agronegócio chegaram a US$ 682,7 
milhões no trimestre, 19,4% inferiores às do mesmo 
período de 2018. O desempenho continua fortemente 
influenciado pela indústria de celulose, que, em função 
de paradas programadas para manutenção no início do 
ano, reduziu a produção e os embarques em 34,5%. As 
exportações do complexo soja também recuaram 2%. 
As vendas externas do agronegócio têm sido afetadas, 
entre outros aspectos, por menores preços frente à 
desaceleração global. Entre os produtos impactados 
está a soja. A barreira chinesa à commodity americana 
ampliou os estoques nos Estados Unidos e também 
contribuiu para baixar os preços globais. Além disso, 
segundo especialistas, a cotação menor da oleaginosa se 
deve à queda dos prêmios pagos nos portos brasileiros 
de embarque, uma vez que a oferta nacional é ampla 
em razão do avanço da colheita da safra 2018/2019 e do 
fato de a relação global entre oferta e demanda estar 
confortável.

Apesar da queda de 17,1%, a China continuou a ser 
o principal destino para as vendas externas baianas 
no trimestre, com US$ 357,7 milhões em compras e 
participação de 20,4%, seguida dos EUA, com 11,3% 
de participação. 

Terceiro maior comprador de produtos baianos – 
rebaixado a quarto no primeiro trimestre de 2019 –, a 
Argentina enfrenta uma dura recessão, e o comércio 
bilateral, em consequência disso, desabou. As exporta-
ções para o país vizinho no primeiro trimestre do ano 
diminuíram 46%, de longe a maior queda entre todos os 
países que compram da Bahia. Esse enfraquecimento 
foi um dos motivos para o fim do otimismo sobre a 
retomada da indústria, que não ocorreu, em especial 
no setor de manufaturados. 

A perspectiva é que a Argentina não terá uma recu-
peração ao longo de 2019, ainda mais diante das incer-
tezas com as eleições presidenciais de outubro. Outro 
grande recuo ocorreu na União Europeia, o segundo 
maior parceiro comercial, com uma redução de 4,7% no 
valor das vendas baianas. Neste caso também não se 
pode contar com recuperação relevante. Ao contrário, 
as importações globais da UE cresceram apenas 1% no 
ano passado, praticamente um terço do aumento de 
compras observado em 2017 (2,9%).
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-mar. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.153.612 1.380.416 19,66 73,63
Combustíveis e 
lubrificantes 106.991 246.243 130,15 13,13

Bens de capital 118.062 172.811 46,37 9,22
Bens de consumo 
duráveis 52.302 36.729 -29,78 1,96

Bens de consumo 
não duráveis 27.375 38.626 41,10 2,06

Total 1.458.342 1.874.826 28,56 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/04/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações continuam a registrar crescimento, 
chegando, no trimestre, a US$ 1,87 bilhão, com 28,6% 
de incremento frente ao mesmo período de 2018. O 
valor continua sendo superior ao das exportações, o 
que acarretou déficit de US$ 123,6 milhões à balança 
comercial do estado no ano.

O maior crescimento das importações é resultado de 
incrementos nos principais agregados, com destaque 
para os combustíveis, que registraram aumento de 
130,2% no período em comparação com a mesma base 
de 2018. A expansão se deu pela elevação das compras 
de gás (GNL) em 354,2%, nafta (19,2%) e querosene 
(49%). Os bens intermediários, que representaram 74% 
do valor importado pelo estado no período, também 
registraram incremento de 19,7%, resultado justificado 
pelo aumento das aquisições de minério de cobre (207%) 
e fertilizantes (105%). 

Também tiveram forte elevação as compras de bens  de 
capital (46,4%) (veículos de carga, caixas de marcha e 
equipamentos elétricos). 

A atividade econômica ganhou algum fôlego no começo 
do ano, apesar de o trimestre não ter apresentado bons 
indicadores.  Embora o mercado de trabalho continue 
em recuperação frágil, o consumo deve seguir liderando 
a retomada da atividade, com reflexos positivos no 
desempenho das importações.
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