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A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China 
e o aumento no preço de algumas commodities, como 
o petróleo, soja e minerais contribuíram para o cres-
cimento de 27,1% no valor das exportações baianas 
em novembro na comparação com igual mês de 2017, 
atingindo US$ 858,1 milhões. No mesmo período, as 
importações também cresceram 30,1% e foram a US$ 
712,3 milhões. 

Apesar dos ganhos com a guerra comercial serem 
pontuais, o crescimento das vendas para a China em 
novembro chegou a 97,6%, puxados pelo incremento nos 
embarques de soja, algodão e termoplásticos. No médio 
prazo, entretanto, o acirramento da crise pode afetar a 
demanda chinesa e os preços de commodities, com dete-
rioração das condições de comércio internacional. No 
ano, a participação da China nas exportações baianas 
atingiu 32,4%, enquanto que o segundo colocado, os 
Estados Unidos, teve fatia de apenas 11,3%.

Contribuiu também para o bom desempenho das 
vendas externas no mês passado o aumento expressivo 
dos embarques de óleo diesel para os EUA (+1.275%) 
que resultaram em um aumento de 764,6% nas vendas 
do segmento petróleo e derivados no mês passado, 
comparadas ao mesmo mês de 2017.

No acumulado do ano até novembro, as exportações 
baianas atingiram US$ 7,83 bilhões, 5,6% acima de 
igual período do ano anterior. O crescimento é puxado 
pela venda de produtos básicos - que cresceu 12%, na 
comparação com o ano anterior. O aumento decorre 
tanto do aumento na produção de produtos agrícolas, 
como da alta do preço de commodities no mercado 
internacional. No caso da soja, que registrou volume 
recorde de embarques e lidera a pauta, o aumento das 

Isso não é de todo ruim, mas mostra que continuamos 
com o problema de sempre: exportando recursos com 
pouco valor agregado e sem integração de cadeias 
produtivas.

Em novembro, as importações avançaram 30,1% sobre 
igual mês do ano passado. Teve destaque a expansão 
de 114,8% em combustíveis. Enquanto isso, as compras 
de bens intermediários também subiram 48,1% sinali-
zando um maior dinamismo da atividade industrial 
nos últimos meses - que tem demando mais insumos 
e matérias primas do exterior. 

No ano, até novembro, as importações alcançaram US$ 
7,11 bilhões e crescimento de 8,6%, mesmo com a frágil 
recuperação da atividade econômica. O aumento é con-
centrado nos combustíveis, principalmente Gás (GNL) 
que subiu 212%. Os bens de capital também registraram 
crescimento de 20%, o que sinaliza o investimento das 
empresas aqui instaladas em capacidade produtiva. As 
compras no setor foram puxadas pelos investimentos 
em energia (eólica e solar), e equipamentos de trans-
porte de uso industrial. 

É bom também registrar que o crescimento das impor-
tações em 2018 ocorre, sobre uma base bastante depri-
mida e ainda estão longe de recuperar o tombo regis-
trado nos dois anos de recessão, reflexo ainda da baixa 
atividade econômica. 

Com os resultados apurados até novembro, a Bahia 
acumula um superávit de US$ 720,8 milhões em sua 
balança comercial, 16,7% menor que no mesmo período 
do ano passado, enquanto que a corrente de comércio 
exterior (soma das exportações e importações) atingiu 
US$ 14,94 bilhões, 7% acima do mesmo período de 2017.

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-nov. 2017/2018

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 7.412.052 7.830.400 5,64
Importações 6.546.946 7.109.631 8,59
Saldo 865.106 720.769 -16,68

Corrente de comércio 13.958.998 14.940.031 7,03
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/12/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

exportações foi de 23,2% no ano. Celulose avançou 
16,2%, Metalúrgicos, 20% e Petróleo e derivados, 10%. 

A expectativa é que as exportações do estado fechem 
o ano em torno dos US$ 8,6 bilhões, com crescimento 
de 6% ante 2017. Com preços médios 8,5% acima dos 
praticados em igual período do ano passado, e queda 
2,6% no volume embarcado (quantum), tudo Indica que 
o crescimento das exportações esperado para 2018 se 
dará mais pelos preços do que por volume exportado. 
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O ano de 2018 não foi exatamente um ano perdido, 
mas ficou devendo bastante com um crescimento nada 
dinâmico. Parte da falta de dinamismo se explica pelo 
enfraquecimento do ritmo de crescimento da economia 
mundial diante da ameaça cada vez maior de uma 
desaceleração simultânea nos EUA, China e na Europa, 
o que levou a um esfriamento da demanda externa. 

No cenário atual, o maior risco seria o de um “fim de 
ciclo econômico”, isto é, o fim do bom crescimento 
em nível global que tivemos nesses últimos anos. 
Dinamismo no consumo, investimentos, mercado de 
trabalho e produtividade estão perdendo força, ao 
passo que restrições do lado da oferta agregada se 
manifestam. Porém, o comportamento da inflação 
e das taxas de juros coloca um ponto de cautela em 
previsões muito pessimistas. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) nota que 
a expansão global continua, mas aponta sinais de 
moderação e vulnerabilidades financeiras e tensões 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Nov. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 14/12/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

comerciais pesando nas perspectivas para a economia. 
O Fundo nota, entre os riscos prementes, que um aperto 
inesperado das condições financeiras, deflagrado por 
aumento mais rápido que o previsto dos juros nos EUA, 
poderia criar pressões fortes e gerar mais endivida-
mento e mais custo do serviço da dívida. Economias 
emergentes que enfrentam condições financeiras mais 
duras estão excepcionalmente expostas. Além disso, o 
FMI alerta que as tensões comerciais estão “começando 
a deixar uma marca”. 

Como os aumentos de tarifas de importação nos EUA 
e retaliação por parceiros podem afetar a economia 
dos países emergentes, o órgão rebaixou sua previsão 
de crescimento mundial feita em outubro, sugerindo 
que a perspectiva piorou desde então. As condições 
financeiras ficaram mais apertadas, especialmente nos 
mercados emergentes, enquanto as tensões comerciais 
aumentaram em meio a preocupações de que a alta da 
taxa de juros e a guerra comercial entre EUA e China 
possam prejudicar o crescimento. 

Em meio a movimentos financeiros derivados de osci-
lações do dólar e do petróleo, as cotações das principais 
commodities exportadas pelo estado permaneceram 
sob pressão em novembro e registraram recuo médio de 
21,2% quando comparadas a novembro de 2017. No ano, 
os preços permaneceram com variação positiva de 8,5%, 
com crescimento bem mais modesto que o registrado 
em meados do ano. Os mais recentes posicionamentos 
dos fundos de investimentos que atuam nos mercados 
de commodities sinalizam que novas retrações estão 
por vir, reflexos da guerra sino-americana.

A queda dos preços de matérias-primas emite um sinal 
de maior ceticismo para a perspectiva econômica, sendo 

uma das evidências de maior receio sobre a fortaleza da 
atividade global. Embora esse segmento seja bastante 
suscetível a questões geopolíticas - especialmente o 
petróleo, analistas concordam que os mercados atual-
mente vêem o tombo nos preços das commodities como 
um sinal de que a economia global está desacelerando.

Os principais destinos para as vendas externas baia-
nas até novembro mostraram o crescimento robusto 
da participação chinesa no destino nas exportações 
estaduais, fruto do aumento dos embarques de soja, 
celulose, cobre, e petroquímicos para o país. O país teve 
crescimento de 28,4% nas compras de produtos baianos 
no período, respondendo por praticamente um terço 



5
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, nov. 2018

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – NOVEMBRO 2018

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-nov. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Soja e Derivados 1.410.213 1.737.390 23,20 22,19 6,82
Papel e Celulose 1.407.795 1.395.862 -0,85 17,83 31,12
Químicos e 
Petroquímicos 1.150.527 1.337.337 16,24 17,08 16,75

Metalúrgicos 512.090 614.781 20,05 7,85 14,92
Petróleo e Derivados 499.186 549.370 10,05 7,02 37,55
Automotivo 557.969 533.039 -4,47 6,81 3,86
Metais Preciosos 360.119 375.943 4,39 4,80 72,51
Cacau e Derivados 269.442 227.890 -15,42 2,91 10,35
Algodão e Seus 
Subprodutos 241.525 187.767 -22,26 2,40 -7,93

Minerais 149.547 155.460 3,95 1,99 38,48
Borracha e Suas 
Obras 154.121 147.762 -4,13 1,89 8,16

Frutas e Suas 
Preparações 155.064 136.945 -11,69 1,75 -0,31

Couros e Peles 115.340 85.465 -25,90 1,09 -5,47
Sisal e Derivados 69.795 68.388 -2,02 0,87 -0,24
Café e Especiarias 71.134 65.377 -8,09 0,83 -15,21
Calçados e Suas 
Partes 75.098 49.264 -34,40 0,63 -5,12

Fumo e Derivados 23.661 27.060 14,37 0,35 -3,43
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

50.232 26.070 -48,10 0,33 -41,49

Carne e Miudezas 
de Aves 13.961 20.259 45,12 0,26 -1,47

Demais Segmentos 125.232 88.973 -28,95 1,14 22,95
Total 7.412.052 7.830.400 5,64 100,00 8,46
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/12/2018.
Elaboração: SEI.

das vendas externas baianas em 2018 (32,4%). A União 
Européia, como bloco, vem em seguida com 18,2% de 
participação, mas com queda de 10,3% em suas com-
pras. Os EUA continuam como terceiro mercado para 
as exportações do estado (11,3%), mesmo registrando 
uma queda de 9,6% em suas compras. 

O destaque do setor foi a manutenção do ritmo forte 
de exportações de soja, embora novembro seja um mês 
de entressafra no qual normalmente essas vendas são 
mais modestas. O grão e seus derivados lideraram a 
pauta e geraram US$ 241,7 milhões em divisas, 184,9% 
mais que em novembro do ano passado. Em seguida 
vieram celulose (US$ 77,7 milhões, queda de 24,3%), 
algodão (US$ 67,1 milhões, aumento de 31,6%) e frutas, 
e preparações (US$ 23,8 milhões, queda de 17,3%).

Para o avanço das exportações do complexo soja, pesou 
a disparada dos negócios com o grão. Esses embar-
ques alcançaram 631,9 mil toneladas, 165,4% mais que 
no mesmo mês de 2017 e um recorde para meses de 
novembro. Além disso, o preço médio do produto subiu 
7,4%. Esse resultado foi diretamente influenciado pela 
demanda da China, muito mais aquecida que o normal 
para o mês em virtude das disputas comerciais entre 
Pequim e Washington, que têm provocado a retração 
das compras chinesas do grão americano. E graças a 
esse movimento, a China ampliou sua liderança como 
principal destino das exportações baianas com 32,4% 
de participação.

Dentre os produtos manufaturados, que encolheram 
1,4% no acumulado até novembro, os principais agrega-
dos registraram desempenho negativo: químico/petro-
químico (-0,85%); automotivo (-4,5%); pneus (-15,1%); 
calçados (-34%) e máquinas e ap. eletrônicos (-48,1%). A 
exceção foi o setor de derivados de petróleo, que cresceu 
10%, mesmo com a queda de 25% nos embarques, fruto 
da valorização do produto no mercado internacional.

Muito da baixa performance das vendas de manufatu-
rados no ano deveu-se a crise econômica vivida pela 
Argentina, maior mercado para a categoria. A retra-
ção nas vendas para o agora terceiro maior parceiro 
comercial do estado chegou até novembro a 8,6% na 
comparação com igual período do ano anterior, reflexo 
da crise que levou à desvalorização do peso em relação 
ao dólar ainda no início de maio.

A China, como já mencionado, permaneceu como maior 
mercado para as exportações baianas até novembro com 
32,4% de participação e crescimento de 28,4%. A União 
Europeia vem em seguida com 18,2% de participação, 
mas com queda de 10,3% em suas compras, resultado 
da desaceleração da atividade econômica na região. 
Os EUA, também registram queda de 9,6%, com 11,3% 
de participação. 

Puxadas por soja, algodão e café as exportações baia-
nas do agronegócio voltaram a registrar crescimento 
expressivo em novembro. Elas totalizaram US$ 455,1 
milhões, 45,6% mais que no mesmo mês do ano passado. 
O valor dos embarques do agronegócio representou 
53% do total exportado pelo estado no mês passado, 
ante 46,3% em novembro de 2017.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-nov. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 4.921.310 5.085.643 3,34 71,53
Combustíveis e 
lubrificantes 542.802 817.862 50,67 11,50

Bens de capital 667.955 801.852 20,05 11,28
Bens de consumo 
duráveis 339.494 307.615 -9,39 4,33

Bens de consumo 
não duráveis 75.386 96.606 28,15 1,36

Bens não 
especificados - 54 -

Total 6.546.946 7.109.631 8,59 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/12/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações voltaram a crescer em novembro, atin-
gindo US$ 712,3 milhões, 30,6% acima do mesmo mês 
do ano passado. O destaque, como de costume,  coube 
aos combustíveis com 114,8% de incremento, princi-
palmente o gás e a nafta e aos bens intermediários, 
que cresceu 48,1% sinalizando um maior dinamismo 
da atividade industrial nos últimos meses.

Ainda sem indício de que a recuperação da economia 
tenha ganhando corpo, as importações no ano, ainda 
assim registrou crescimento de 8,6%, graças ao cresci-
mento das compras de combustíveis – principalmente 
gás com aumento de 212%, resultado da utilização do 
insumo em usinas termoelétricas.

As compras de bens de capital também cresceram 20%, 
sinalizando aumento dos investimentos das empresas 
aqui instaladas em capacidade produtiva. As compras 
no setor foram puxadas pelos investimentos em energia 
(eólica e solar), e equipamentos de transporte de uso 
industrial.  

Já os bens intermediários, que representam 71,5% do 
total importado pelo estado no ano, tiveram incre-
mento modesto de 3,3%, alcançado nos últimos meses, 
graças a melhora na atividade de transformação dos 
segmentos de refino, químico, celulose e metalurgia. 
A reação das importações no segmento de transforma-
ção é, em alguma medida, um bom sinal, por apontar 
aquecimento da atividade do setor, que depende da 
aquisição de insumos.

Como já vinha ocorrendo ao longo do ano, as impor-
tações registraram valores nominais maiores que o 
das exportações, resultado de preços médios 16,2% 
superiores aos de exportação, O quantum importado 
também registrou queda superior às exportações: -5,2%.

Os EUA lideraram a lista de maiores fornecedores para 
a Bahia até novembro com US$ 812,4 milhões (combus-
tíveis, insumos químicos, fertilizantes e automóveis) 
crescimento de 12,8% e participação de 11,4%. O país foi 
seguido pela Argentina, com US$ 752,8 milhões, 10,6% 
de participação e, nesse caso com um crescimento de 
12,9% (automóveis, trigo, fios de nylon, malte e polie-
tileno). A China segue na terceira posição com US$ 
652,6 milhões, crescimento de 17%  e 9,2% de partici-
pação (células solares, equipamentos de transporte de 
uso industrial, automóveis, máquinas e componentes, 
automóveis).




