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Ainda que batendo seu recorde anual ao atingir US$ 
790 milhões no mês passado, as exportações baianas 
permaneceram em queda – pelo quinto mês consecutivo 
– quando comparadas a 2018. Em outubro elas ficaram 
0,94% inferiores a igual mês do ano passado, basica-
mente pela redução de 5,2% no volume embarcado, 
por conta da desaceleração da economia mundial e da 
base de comparação alta. As importações reagiram e 
cresceram 3,3% no mês, alcançando US$ 691,6 milhões. 

No ano, até outubro, em meio ao cenário de desace-
leração do crescimento econômico no mundo, preços 
reprimidos, redução da produção de grãos do estado 
e queda nas exportações para a Argentina diante da 
crise econômica no país vizinho, as exportações baianas 
recuaram 5,5%, atingindo US$ 6,63 bilhões.

No mês passado, as vendas externas foram afetadas 
principalmente pela queda nas saídas de produtos 
petroquímicos (-34,4%), em meio à forte diminuição 
das cotações internacionais e do baixo crescimento 
da produção doméstica; no setor de papel e celulose 
(-25,3%), afetados com demanda menor da China, esto-
ques altos e cotações também mais baixas e diminuição 
das exportações de soja e derivados (-18,3%), por menor 
apetite chinês pela commoditie, oferta menor devido 
diminuição da safra e preços médios, 9,5% inferiores 
a outubro/2018.

Como destaque positivo em outubro ficou o algodão 
com crescimento de 63% nas receitas e de 83,1% no 
volume embarcado. Com as exportações, pagando mais 
que o mercado brasileiro, os embarques de algodão em 
pluma estiveram intensos ao longo de outubro, 57% 
acima do volume de setembro, resultado do aumento 
da safra em 20% que deverá chegar a 1,5 milhão de 
toneladas.

Ainda tiveram desempenho positivo no mês as vendas 
de produtos metalúrgicos com crescimento de 76,1%, 
capitaneados pelos embarques de cobre; equipamentos 
para a indústria eólica; frutas, ouro e minerais.

Já na ponta das importações, houve ligeiro aumento 
de 3,3% em outubro sobre um ano antes, a US$ 691,6 
milhões.

De um lado, houve acréscimo em bens intermediários 
(12,5%) e bens de capital (4,8%). Em contrapartida, 
caíram as compras de combustíveis e lubrificantes        
(-33,5%) e bens de consumo (-56%).

No acumulado dos dez primeiros meses do ano, a 
balança comercial da Bahia ficou positiva em US$ 
656,3 milhões, incremento de 6,2% sobre igual período 
de 2018. As exportações somam US$ 6,63 bilhões com 
recuo de 5,5% e importações de US$ 5,97 bilhões com 
queda de 6,6%.

A combinação de perda de fôlego da economia global, 
num cenário de escalada das tensões comerciais entre 
China e EUA, e de recessão na Argentina atingiu as 
exportações, tendência que deve se manter no próximo 
ano. Com crescimento ainda modesto do comércio 
mundial e o risco de que as duas maiores potências 
não cheguem a algum acordo relevante sobre tarifas, 
espera-se que as exportações continuem abaixo do 
esperado, inclusive em 2020.

Sem a ajuda do crescimento mundial, com desacelera-
ção mais intensa na China, uma Europa que anda de 
lado e com sinais à frente de perda de fôlego, e uma 
economia americana que roda onde tem rodado nos 
últimos anos, mas com muitas incertezas, as exporta-
ções não decolam, com desempenho bastante aquém 
do esperado.

A economia global mais fraca afeta as exportações pelo 
canal de quantidade e também de preços. De janeiro 
a outubro, o volume exportado pelo estado diminuiu 
3,4%, ante igual período de 2018, enquanto os preços 
dos produtos exportados caíram 2,2%. A soja, principal 
produto da pauta de exportações baianas, deve ter 
queda de 11,2% em seus preços ante 2018, enquanto 
o volume embarcado está cerca de 388 mil toneladas 
menor.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 7.015.716 6.629.352 -5,51
Importações 6.397.423 5.973.007 -6,63
Saldo 618.293 656.345 6,15

Corrente de comércio 13.413.139 12.602.358 -6,04
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/11/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Com os dados fechados dos dez primeiros meses deste 
ano, as exportações baianas devem terminar 2019 em 
torno dos US$ 8 bilhões, com uma queda de 10% em 
relação ao ano de 2018. Nos últimos meses do ano o 
comércio exterior já sugere o que dever ser a tendência 
para o ano que vem, quando o desempenho não deve 
ultrapassar em muito o patamar deste ano. 

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.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Out. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/11/2019.
Elaboração: SEI.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em outubro subiram 35% em relação a setembro último 
e ficaram 4,5% superiores aos de outubro de 2018. 
Dentre os segmentos que mais se valorizaram estão os 
minerais com 75,2%; máquinas e aparelhos (20,3%); bor-
racha (29,3%) e frutas (3%) puxaram a alta. As maiores 
quedas ficaram por conta dos produtos petroquímicos 
(-34,1%), celulose (-25,5%) e metais preciosos (-30,6%).

As exportações não se beneficiaram da depreciação 
cambial observada ao longo de 2019, mesmo com a 
taxa de câmbio desvalorizando-se 5,3% ao longo de 
2019 até outubro. O efeito câmbio sobre as exporta-
ções 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.

O setor de soja e derivados liderou a pauta do mês de 
outubro e também no acumulado do ano. As vendas 
superam US$ 1,2 bilhão até outubro, mas estão 20% 
inferiores ao mesmo período do ano passado tanto 
por conta da redução do volume embarcado em 10%, 
como também dos preços em 11,2%. Diante da falta 
de definições quanto ao acordo entre EUA e China, 
os preços da soja permaneceram em queda em torno 
de US$ 9,17 o bushel. Como os investidores passaram 
a acreditar que o acordo entre as potências não sairá 
mais este ano, o mercado só conseguirá ultrapassar o 

patamar dos US$ 9,50 o bushel quando for firmado o 
acordo comercial.

As exportações do agronegócio chegaram a US$ 421,4 
milhões em outubro, 5,5% acima de outubro/2018. No 
ano, as vendas ficaram em US$ 3,04 bilhões, contra 
US$ 3,42 bilhões no mesmo período do ano passado 
– redução de 11%. 

O setor químico/petroquímico acumulou receitas 
de US$ 994,6 milhões até outubro, 19,6% inferiores 
a igual período de 2018. Os preços médios também 
acusam queda expressiva de 16,7% no ano, enquanto 
que o volume embarcado recuou 3,5%. Segundo a 
Abiquim, a produção nacional de químicos de uso 
industrial recuou 9,5% no terceiro trimestre de 2019, 
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na comparação anual, enquanto o consumo aparente 
nacional, que mede a demanda, caiu 11,47%. Ainda 
segundo a associação, a média de produção dos três 
trimestres deste ano é a pior dos últimos dez anos. 

Nesse período, a taxa de utilização da capacidade ficou 
em 70%, com retração de sete pontos percentuais. A 
ociosidade de 30% é recorde. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Soja e Derivados 1.508.634 1.206.529 -20,03 18,20 -11,16
Químicos e 
Petroquímicos 1.237.010 994.554 -19,60 15,00 -16,67

Papel e Celulose 1.244.894 960.874 -22,81 14,49 -7,54
Metalúrgicos 544.855 747.213 37,14 11,27 2,39
Petróleo e Derivados 524.561 661.726 26,15 9,98 -1,45
Algodão e Seus 
Subprodutos 198.217 375.035 89,20 5,66 -8,44

Metais Preciosos 332.595 363.300 9,23 5,48 -20,57
Automotivo 490.121 290.279 -40,77 4,38 -1,02
Cacau e Derivados 169.714 169.983 0,16 2,56 -1,25
Minerais 130.094 150.495 15,68 2,27 3,04
Frutas e Suas 
Preparações 113.913 135.465 18,92 2,04 -2,16

Borracha e Suas 
Obras 128.607 127.295 -1,02 1,92 4,48

Máquinas, Aparelhos 
e Materiais Mecânicos 
e Elétricos

21.876 117.500 437,12 1,77 -5,59

Café e Especiarias 58.040 92.101 58,69 1,39 -29,97
Sisal e Derivados 60.717 67.472 11,12 1,02 -14,92
Couros e Peles 80.204 55.216 -31,16 0,83 -9,22
Calçados e Suas 
Partes 45.259 34.518 -23,73 0,52 -9,97

Fumo e Derivados 25.231 19.901 -21,12 0,30 -24,74
Carne e Miudezas 
de Aves 18.112 12.140 -32,97 0,18 -8,18

Demais Segmentos 83.063 47.756 -42,51 0,72 34,80
Total 7.015.716 6.629.352 -5,51 100,00 -2,15
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/11/2019.
Elaboração: SEI.

O nível é inadequado para os padrões de produção 
em regime de processo contínuo do setor químico e a 
ociosidade é um desafio para a atividade, pois impõe 
custos unitários por tonelada produzida cada vez maior, 
piorando a relação de competitividade nacional com 
o produto importado.

As exportações de papel e celulose atingiram US$ 960,9 
milhões até outubro, 22,8% inferiores a igual período 
do ano passado. Os embarques ficaram 16,5% abaixo 
do mesmo período do ano passado e os preços tiveram 
queda de 7,5%. As vendas do setor estão no ponto de 
inflexão, depois que os cortes na produção de celulose 
de fibra curta, colocados em marcha pelas indústrias 
do setor e o retorno dos chineses às compras começou 
a fazer preço no mercado global. Em novembro, a tone-
lada da matéria-prima vendida na China finalmente 
voltou a subir e os rumores de que produtores asiáticos 
se preparavam para buscar reajustes começaram a se 
confirmar.

Os estoques em excesso dos produtores que ainda 
estavam em torno de 1 milhão de toneladas, fizeram 
com que as empresas reduzissem o ritmo de produção 
de fibra e passassem a vender o volume em estoque a 
preços de mercado. Depois do forte desestocagem no 
terceiro trimestre e da continuidade dessa trajetória 
no trimestre em curso, as empresas do setor, podem 
chegar a meados de 2020 com estoques normalizados, 
com reflexo nos preços. 

A China com 27,7% de participação, permanece na 
liderança dentre os principais destinos para as vendas 
externas da Bahia no ano até outubro, com compras 
que totalizaram US$ 1,83 bilhão. Esse valor foi 18,6% 
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 81%, em função 
das compras de óleo combustível. A Argentina por 
outro lado, acusa redução de 34,8% em suas compras, 
por conta da crise econômica. Trata-se do segundo 
ano consecutivo de recuo das exportações baianas ao 
país vizinho. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-out. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 4.622.675 4.364.900 -5,58 73,08
Combustíveis e 
lubrificantes 721.131 715.631 -0,76 11,98

Bens de capital 683.510 691.426 1,16 11,58
Bens de consumo 
não duráveis 87.100 108.169 24,19 1,81

Bens de consumo 
duráveis 282.954 92.856 -67,18 1,55

Total 6.397.423 5.973.007 -6,63 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/11/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações reagiram em outubro chegando a US$ 
691,6 milhões, superando em 3,28% o volume de outu-
bro de 2018. No ano, as importações atingiram US$ 5,97 
bilhões, 6,6% inferior a Jan/Outubro do ano passado.

Em outubro, houve crescimento dos produtos interme-
diários (12,5%), com destaque para a produção de fertili-
zantes e dos defensivos agrícolas, com valor importado 
de US$ 31,5 milhões, o que significou crescimento de 
12%; de minério de cobre (US$ 164, 5 milhões e cresci-
mento de 115,7%) e malte para a indústria de bebidas 
(US$ 4,6 milhões), todos em comparação a outubro do 
ano anterior. Também cresceram as compras de bens 
de capital em 4,8%, o que significa investimento das 
empresas em máquinas e equipamentos.

No acumulado do ano até outubro, frente a igual 
período do ano anterior, houve queda em todas as 
categorias de uso, com exceção dos combustíveis que 
registram elevação de 1,2%. No geral, houve aumento 
de 13,1% no volume (quantum) importado, ao passo que 
os preços caíram 17,5%. 

A queda das importações no ano deve-se a baixa repo-
sição 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.

Com a atividade econômica voltando a dinamizar, é 
possível esperar que, dentro de alguns meses, a ten-
dência de alta das importações, iniciada em outubro, 
se acentue e que, por conseguinte, pressione a balança 
comercial.
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