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Depois de ter atingido seu recorde mensal em outubro 
para este ano, quando chegou a atingir US$ 790 milhões, 
as exportações baianas amargaram seu pior resultado 
para o mês de novembro desde 2016, ao atingir US$ 
561,7 milhões, o que representa uma queda de 37,1%, em 
relação ao mesmo mês de 2018. As importações também 
voltaram a cair 28,8%, atingindo US$ 507,2 milhões. As 
informações foram analisadas pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia 
vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan).

É o sexto mês consecutivo de redução, em meio a uma 
combinação de perda de fôlego da economia global, num 
cenário de escalada das tensões comerciais entre China 
e EUA; queda nas cotações internacionais de diversos 
produtos; diminuição do volume de embarques; 
recessão na Argentina e redução da produção agrícola, 
que atingiu em cheio as exportações de segmentos 
importantes da pauta do estado.

Com os dados fechados dos onze primeiros meses 
deste ano, com as exportações alcançando US$ 7,37 
bilhões – queda de 6,8% - as vendas externas baianas 
devem terminar 2019 em torno dos US$ 8 bilhões, com 
uma redução de 10%, em relação ao ano de 2018. Nos 
últimos meses do ano o comércio exterior já sugere o 
que deve ser a tendência para o ano que vem, quando o 
desempenho não deve ultrapassar em muito o patamar 
deste ano. 

Em novembro, os principais segmentos responsáveis 
pela retração das vendas externas baianas foram a 
queda no volume embarcado de soja e derivados, em 
função da safra menor e da redução em média de 
10% nos preços médios, comparados a novembro de 
2018, que resultaram em uma diminuição de 60% das 
receitas do setor no mês. O desempenho negativo no 
mês, ainda foi influenciado pela queda nas cotações 
internacionais e no volume das exportações de produtos 
químicos/petroquímicos, cujas vendas caíram 62,7%, 
na comparação com o mesmo mês do ano passado.

As vendas do setor automotivo também registraram 
queda de 55%, influenciadas pela dependência da 
Argentina, em forte e prolongada crise econômica. 
Também contribuiu para a queda nas exportações a 
redução em 19% nas vendas do setor metalúrgico e a 
diminuição em 7,4% nos embarques do setor de papel 
e celulose, ambos provocado pela desaceleração da 
economia chinesa.

Nem tudo foi negativo nas vendas externas de 
novembro, o crescimento das vendas de algodão em 
16%, de derivados de petróleo em 19,7% e de café 
e especiarias em 4,7%, embora alvissareiros, não 
compensou a queda nos embarques de outros produtos.

Nas importações, as compras de bens de capital – 
máquinas e equipamentos usados na produção – 
cresceram 16,2%, sendo o destaque positivo do mês.  
As aquisições de bens intermediários caíram 26,1%, 
o que está relacionado ao mau momento vivido pela 
indústria. Por conta da alta do dólar, as compras de 
combustíveis e de lubrificantes, caíram 59,7% e as dos 
bens de consumo em -49,7%.

No acumulado do ano até novembro, houve queda em 
todas as categorias de uso, frente a igual período do 
ano anterior, resultado da baixa atividade econômica e 
da queda da produção na indústria de transformação 
em 3%.

Com o resultado de novembro, a balança comercial da 
Bahia acumula um superávit de US$ 928,9 milhões em 
2019, com incremento de 16,3%, frente a igual período do 
ano passado. As exportações somam US$ 7,37 bilhões 
com recuo de 6,8% e as importações em US$ 6,44 bilhões 
com queda de 9,4%.

Embora 2019 pode ter tido o pior desempenho 
econômico mundial em dez anos - reflexo do aumento 
das tensões comerciais entre EUA e China e de seu 
impacto negativo sobre as exportações e a produção 
industrial -, a maioria dos analistas acham que podem 
estar vendo os possíveis primeiros sinais indicando 
recuperação em 2020.

O FMI e outros especialistas preveem um 2020 melhor 
do que 2019. Até agora, entretanto, evidências sugerem 
que a desaceleração da economia mundial está de 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 7.908.285 7.368.133 -6,83
Importações 7.109.695 6.439.192 -9,43
Saldo 798.590 928.941 16,32

Corrente de comércio 15.017.979 13.807.324 -8,06
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/12/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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fato chegando ao fim, mas o ritmo de recuperação 
provavelmente será bem lento.

O comércio mundial teve acentuada contração no terceiro 
trimestre de 2019, o que frustrou as esperanças de que o 
pior da desaceleração econômica global que tem afetado os 
exportadores já teria passado e que a situação só tenderia 
a melhorar. Os EUA e a China representaram os maiores 
entraves à expansão dos volumes do comércio internacional, 
o que reflete, em boa parte, a guerra comercial que já dura 
dois anos entre as duas maiores economias mundiais. Só 
em setembro, o volume dos produtos importados pelos 
EUA caiu 2,1%, ante o mês anterior. O volume dos produtos 
adquiridos pela China recuou 6,9%.

Grandes partes dos temores em relação à economia global 
para o final do ano derivavam da possibilidade real de 
intensificação das guerras comerciais pelo mundo. No entanto, 
nos últimos 30 dias, as notícias têm sido mais do lado positivo. 
Tanto em relação ao acordo EUA – China como em relação 
ao Brexit.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Nov. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/11/2019.
Elaboração: SEI.

Previsões para o PIB de 2020 deixaram de cair - Embora 
a melhora na perspectiva para o comércio global tenha 
impulsionado os mercados financeiros, isso ainda não 
aparece nas projeções econômicas. As perspectivas 
de crescimento para 2020 deixaram de piorar, mas as 
revisões para cima continuam insignificantes.

A modesta melhora nos indicadores ainda não é 
evidência convincente de uma recuperação mundial 
generalizada. Os dados mensais continuam voláteis 
e muitos dos indicadores industriais mais positivos 
representam apenas pequenas partes da economia 
global. O certo é que o crescimento global deve 
se fortalecer no decorrer de 2020, mas o ritmo de 
recuperação será fraco pelos padrões históricos. 
A política monetária na maioria dos países terá 
de continuar sendo acomodatícia. Ainda será 
preciso uma boa melhora nos dados para que os 
economistas se juntem aos mercados financeiros na 
crença de que o pior da desaceleração econômica 
global já acabou.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em novembro caíram 8,8%, em relação a outubro último 
e ficaram 5,8% abaixo aos de novembro de 2018. Dentre 
os segmentos que mais se desvalorizaram estão a 
celulose com redução de 30,2%; metalúrgicos (-23,8%); 
derivados de cacau (-22,1%) e soja     (-9,7%). Houve 
aumentos nos setores de petróleo e derivados (12,1%), 
metais preciosos (9,7%) e borracha (4%).

Mesmo com o cambio favorável, seu efeito sobre as 
exportações não é rápido e, além disso, houve uma série 
de choques afetando as vendas externas. O resultado 
do câmbio, portanto, não foi decisivo, principalmente 
por conta da opção de exportadores de manter parte 
de suas receitas lá fora, a fim de pagar suas operações 
e amortizações ou mesmo antecipar o pagamento de 
dívidas em moeda estrangeira.
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Com a economia global mais fraca, as exportações 
foram afetadas, tanto pelo canal da quantidade como no 
de preços. De janeiro a novembro, o volume exportado 
pelo estado diminuiu 4,2%, ante igual período de 2018, 
enquanto os preços dos produtos exportados caíram 
2,8%. A soja, principal produto da pauta de exportações 
baianas, teve queda de 11% em seus preços ante 2018, 
enquanto o volume embarcado está cerca de 670 mil 
toneladas menor.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Soja e Derivados 1.776.164 1.352.565 -23,85 18,36 -10,86
Químicos e 
Petroquímicos 1.395.632 1.067.403 -23,52 14,49 -15,17

Papel e Celulose 1.322.631 1.050.049 -20,61 14,25 -10,66
Metalúrgicos 614.715 817.187 32,94 11,09 -0,53
Petróleo e Derivados 557.035 738.179 32,52 10,02 -1,22
Algodão e Seus 
Subprodutos 274.195 484.096 76,55 6,57 -8,26

Metais Preciosos 376.750 397.286 5,45 5,39 -16,23
Automotivo 533.039 328.158 -38,44 4,45 -1,25
Cacau e Derivados 187.820 182.991 -2,57 2,48 -2,88
Frutas e Suas 
Preparações 137.865 163.033 18,26 2,21 -1,73

Minerais 155.534 155.181 -0,23 2,11 2,14
Borracha e Suas 
Obras 147.730 143.111 -3,13 1,94 4,38

Máquinas, Aparelhos 
e Materiais Mecânicos 
e Elétricos

26.068 120.087 360,67 1,63 -7,89

Café e Especiarias 65.381 101.756 55,64 1,38 -26,79
Sisal e Derivados 68.392 74.571 9,03 1,01 -13,82
Couros e Peles 85.461 61.988 -27,47 0,84 -8,87
Calçados e Suas 
Partes 49.268 38.663 -21,53 0,52 -10,21

Fumo e Derivados 27.063 21.994 -18,73 0,30 -20,43
Carne e Miudezas 
de Aves 19.814 14.093 -28,87 0,19 -11,24

Demais Segmentos 87.728 55.740 -36,46 0,76 16,60
Total 7.908.285 7.368.133 -6,83 100,00 -2,78
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/12/2019.
Elaboração: SEI.

As projeções indicam que as exportações baianas 
devem terminar 2019 em torno dos US$ 8 bilhões, 
com uma queda de 10%, em relação ao ano de 2018. 
Apesar da perspectiva de melhora na tensão comercial 
internacional, as perspectivas ainda são incertas, tanto 
pelo ritmo de crescimento da economia mundial, como 
pela situação argentina e sua relação com o Brasil.

A expectativa de recuo tênue conta, ainda, com o 
mesmo crescimento global deste ano para o próximo, 
de 2,7%, e com estabilização da guerra comercial - o 
que significa tarifas no mesmo patamar. Para o ano 
que vem, a recuperação da demanda doméstica deve 
ser vetor determinante para o crescimento maior das 
importações, enquanto a economia global não apresenta 
recuperação mais sustentada.

A China com 28% de participação, permanece na 
liderança dentre os principais destinos para as vendas 
externas da Bahia no ano até novembro, com compras 
que totalizaram US$ 2,06 bilhões. Esse valor foi 20% 
menor que em igual período do ano anterior, por conta 
tanto da queda de preços, como do volume embarcado 
principalmente de soja e celulose. Estados Unidos, 
Argentina e Cingapura vêm a seguir, com destaque 
para esse último com incremento de 101,4%, em função 
das compras de óleo combustível. A Argentina, por 
outro lado, acusa redução de 32,5% em suas compras, 
por conta da crise econômica. Trata-se do segundo 
ano consecutivo de recuo das exportações baianas ao 
país vizinho. 

O país tem uma balança comercial muito importante 
com o Brasil e cogita fazer restrições às importações, 
o que deverá provocar tensões com os parceiros do 
Mercosul, com as  negociações devendo ficar à flor da 
pele, em um momento em que o Brasil busca novos 
horizontes e a Argentina quer fortalecer o comércio 
na região.
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As importações voltaram a cair em novembro depois 
de terem reagido em outubro. Elas atingiram US$ 507,2 
milhões, ficando 28,8% abaixo do volume de outubro 
de 2018. No ano, as importações atingiram US$ 6,44 
bilhões, estando 9,4% inferior a Jan/Novembro do ano 
passado.

As importações tiveram redução do quantum de 
16,5% em novembro e queda de 14,7% dos preços. O 
desempenho do quantum foi negativo em todas as 
categorias de uso, exceto combustíveis (+51,3%). Nos 
preços, houve alta nos bens de consumo duráveis (5,8%) 
e não duráveis (10,8%) e quedas nas demais categorias 
de uso.  Ao contrário do que se vê nas exportações, o 
quantum de importação acumula crescimento de 9,8% 
no período janeiro-novembro. Os preços, porém, têm 
queda de 17,5% na mesma comparação.

Em novembro o destaque foi o crescimento dos bens 
de capital (16,2%), com destaque para as compras de 
veículos de carga, peças e equipamentos para veículos e 
motores e geradores, todos em comparação a novembro 
do ano anterior. É bom destacar que o aumento das 
compras de bens de capital, significa investimento das 
empresas em máquinas e equipamentos.

No acumulado do ano até novembro, frente a igual 
período do ano anterior, houve queda em todas as 
categorias de uso, com exceção dos bens de consumo 
não duráveis que registram elevação de 23,9%. No 
geral, houve aumento de 10% no volume (quantum) 
importado e queda de 9,4% nas despesas.

A queda das importações no ano deve-se a baixa 
reposição de intermediários pela indústria que acumula 
uma queda de 3%, o câmbio menos favorável para as 
importações e base de comparação mais elevada em 
função das expectativas para a economia. È sempre bom 
destacar que uma alta das importações, depende de 
uma recuperação da economia brasileira e do consumo 
doméstico. O que por enquanto não vem ocorrendo na 
velocidade esperada.

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-nov. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 5.085.706 4.707.070 -7,45 73,10
Bens de capital 801.852 768.349 -4,18 11,93
Combustíveis e 
lubrificantes 817.862 745.527 -8,84 11,58

Bens de consumo 
não duráveis 96.606 119.665 23,87 1,86

Bens de consumo 
duráveis 307.615 98.557 -67,96 1,53

Total 7.109.641 6.439.168 -9,43 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/12/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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