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Pelo quarto mês consecutivo, as exportações baianas 
acusaram queda em relação a igual período de 2018. 
Em setembro, elas atingiram US$ 681,1milhões, com 
um recuo de 14,4%. 

A desaceleração da economia global e a crise da 
Argentina vêm afetando o desempenho das exporta-
ções baianas, que já resultaram em uma redução de 
7,4% nas receitas, no acumulado até setembro; de 5% 
na quantidade total embarcada e de 2,6% nos preços 
médios, comparados a igual período do ano passado. 
A desaceleração é tão generalizada, que a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), agora prevê uma expan-
são do comércio global de mercadorias (em volume) 
de apenas 1,2% neste ano, menos da metade dos 2,6% 
estimados em abril e bem abaixo do resultado de 3% 
de 2018.

A maior responsabilidade pela deterioração das expec-
tativas é o acirramento da guerra comercial entre os 
Estados Unidos e China, que já teve seis rodadas de 
aumentos de tarifas no comércio bilateral, aumentando 
a incerteza e afetando as decisões de investimento das 
empresas. O efeito é a perda de gás da atividade eco-
nômica global, com impacto sobre a demanda externa 
por mercadorias e serviços.

No mês passado, houve queda de 77,1% nas exporta-
ções do setor automotivo, de 55,7% nas de produtos 
petroquímicos, de 36,8% nas de papel e celulose e de 
4,6% nas de produtos metalúrgicos, dentre os mais 
importantes da pauta.

Na contramão da tendência, os principais destaques 
positivos foram para as vendas de derivados de petró-
leo, com crescimento de 149,1% e as do agronegócio, 
que também subiram 22,8 % em relação a igual mês 
de 2018, puxados pelo aumento de embarques de soja 
(+81,8%) e algodão (+31,7%).

Como resultado da perda de força da atividade econô-
mica interna e da postergação de investimentos pelas 
empresas, as importações recuaram mais ainda que as 
exportações, registrando queda de 23,5% comparadas 
aos valores de setembro de 2018, alcançando US$ 546 
milhões.  

No mês de setembro, caíram as compras de combus-
tíveis e lubrificantes (-35,9%), de bens intermediários 

(-31%) e de bens de consumo (-48,6%). A exceção foram 
os bens de capital, que cresceram 46%, embora influen-
ciados pela compra de aeronaves. No ano, as impor-
tações somam US$ 5,27 bilhões, com redução de 8%, 
comparado a igual período do ano passado.

Após a intensa desaceleração já observada nos últimos 
trimestres, o ritmo da economia global se estabilizou 
no nível mais fraco desde 2009, ano da crise financeira 
mundial, que culminou na quebra do banco Lehman 
Brothers. Segundo o Fundo Monetário Internacional, 
o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deve ter uma 
expansão de 3% neste ano, o que representa uma desa-
celeração de 0,2% em relação à estimativa divulgada 
em julho para o período. Para 2020, a projeção está 
agora em 3,4%, ante 3,5% estimados em julho. Mais da 
metade dos países, com exceção da região da África 
subsaariana, tem projeções de crescimento do PIB 
per capita mais baixas do que a média dos últimos 
25 anos. Tanto as economias desenvolvidas quanto as 
emergentes ou em desenvolvimento passam por um 
processo de desaquecimento econômico, contribuindo 
assim para o enfraquecimento das perspectivas de 
crescimento mundial. Mas a perda de ritmo é mais 
acentuada entre os países emergentes, em especial 
Brasil, China, Índia, México e Rússia.

Essa nova revisão de estimativas, entre outras razões, 
es devida ao avanço acentuado das tensões comerciais 
no mundo, que haviam diminuído no começo do ano. 
Essa disputa entre Estados Unidos e China levou a 
aumentos tarifários importantes, prejudicando o clima 
de negócios e a confiança global.

Ainda segundo o FMI, o crescimento do comércio 
mundial deve sofrer um forte esfriamento. O Fundo 
alterou de 2,5% para 1,1% a projeção para a expansão 
do comércio mundial em 2019 e de 3,7% para 3,2% em 
2020. Além dos efeitos da guerra comercial, o FMI vê 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 6.218.193 5.758.417 -7,39
Importações 5.727.806 5.273.671 -7,93
Saldo 490.387 484.746 -1,15

Corrente de comércio 11.945.999 11.032.089 -7,65
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/10/2019.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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também outras duas explicações para a continuidade 
do enfraquecimento mundial da atividade: a forte 
queda da produção e das vendas da indústria auto-
mobilística, que foi de 3% em 2018; e a desaceleração 
da demanda da China, conduzida pela necessidade de 
esforços regulatórios para controlar as conseqüências 
macroeconômicas da guerra comercial. 

A projeção de crescimento de 3% do PIB global este 
ano prevê uma desaceleração significativa, tanto 
para as economias avançadas como para as de 
desenvolvimento, quando comparada ao desempenho 
de 2018, em que o PIB mundial avançou 3,6%.

A balança de riscos se inclina, portanto, para a deterio-
ração dos fluxos comerciais. Persistência dos conflitos 
comerciais, volatilidade financeira e tensões geopolíticas 
podem, potencialmente, deflagrar uma desaceleração 
ainda maior da economia e das trocas comerciais numa 
trajetória inquietante para o comércio mundial, baseada 
nas demandas de exportações globais e na incerteza 
das políticas econômicas. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Set. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/10/2019.
Elaboração: SEI.

Com o cenário global ficando cada vez mais desafiador 
para o Brasil e para a Bahia, as vendas externas tem 
sido afetadas de forma significativa. Em cinco meses, 
o volume exportado pela Bahia mostra perda de fôlego 
considerável - passou de uma queda de 0,9%, até maio 
de 2018 para uma redução ainda maior, de 5%, até 
setembro deste ano. 

A desaceleração do volume tem ocorrido nas exportações 
de produtos básicos, manufaturados e seminafaturados 
- a quantidade vendida ao exterior desses bens caiu 
6,2%, 1,0% e 14,6% respectivamente até setembro. A 
Argentina também teve um grande peso, devido ao 
mercado de automóveis. De janeiro a setembro, as 
vendas para o país vizinho recuaram 36,8% em valor, 
na comparação com o mesmo período de 2018. Mas 
também é inegável a desaceleração por causa da queda 
geral de atividade no mundo, especialmente a partir 
de junho.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em setembro, caíram 12% em relação a agosto último e 

ficaram 31,3% inferiores aos de setembro de 2018. Dentre 
os segmentos mais importantes: químicos (-20,7%); 
celulose (-20,5%) e metalúrgicos (-19,5%) puxaram a 
queda. As maiores valorizações ficaram por conta de 
metais preciosos (112,4%), máquinas, aparelhos (87,6%) 
e automotivos (4,3%).

O enfraquecimento da economia americana a partir de 
setembro, levou a uma queda comedida do dólar, que 
talvez represente - é prematuro apostar - uma mudança 
da tendência de alta em direção à estabilidade. A des-
valorização do real, que foi significativa, foi segurada. 

O estreitamento do diferencial de crescimento entre as 
grandes economias faz supor uma rota mais contida 
para a moeda americana. Mas o câmbio se move por 
outros fatores e há possibilidade de desastres à vista 
se houver movimentos financeiros desordenados de 
reacomodação. As chances de esses movimentos ocor-
rerem aumentaram. A redução dos juros pelos BCs 
evitou uma depressão global, mas tem sido cada vez 
mais impotente para estimular o crescimento

Em setembro, o volume embarcado (quantum), cresceu 
28,1%, alavancado pelo aumento dos embarques de 
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derivados de petróleo (173,6%); soja e derivados (81,8%); 
algodão (31,7%), café e especiarias (186%), dentre os mais 
expressivos. Houve significativa redução no volume 
embarcado de automóveis (-78,1%), celulose (-20,5%), 
petroquímicos (-44,2%) e metais preciosos (-71,2%). No 
acumulado do ano, entretanto, a queda do quantum 
exportado pelo estado atingiu 5%, sendo determinante 
para a redução o desempenho negativo apurado no 
ano, ainda que os preços apresentem desvalorização 
de 2,6% sobre o mesmo período do ano anterior. Tanto 
a queda no volume como nos preços médios, eviden-
ciam a perda de dinamismo do comércio mundial, à 
medida que as incertezas políticas se intensificaram e 
houve aumento da escalada da guerra comercial entre 
EUA e China.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Soja e Derivados 1.307.252 1.041.774 -20,31 18,09 -11,42
Químicos e 
Petroquímicos 1.098.193 901.449 -17,92 15,65 -14,32

Papel e Celulose 1.151.148 890.874 -22,61 15,47 -5,65
Metalúrgicos 502.769 658.140 30,90 11,43 2,06
Petróleo e Derivados 429.123 573.114 33,55 9,95 3,02
Metais Preciosos 299.982 311.765 3,93 5,41 -19,58
Automotivo 461.533 266.204 -42,32 4,62 -0,53
Algodão e Seus 
Subprodutos 129.470 262.787 102,97 4,56 -7,27

Cacau e Derivados 155.544 157.550 1,29 2,74 -1,42
Borracha e Suas 
Obras 114.909 116.093 1,03 2,02 1,59

Minerais 126.240 107.580 -14,78 1,87 -5,86
Frutas e Suas 
Preparações 87.608 102.196 16,65 1,77 -4,05

Café e Especiarias 51.656 81.195 57,18 1,41 -33,16
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

18.268 75.545 313,54 1,31 -9,32

Sisal e Derivados 54.422 62.197 14,29 1,08 -16,50
Couros e Peles 72.529 49.556 -31,67 0,86 -8,44
Calçados e Suas 
Partes 40.152 30.498 -24,04 0,53 -11,21

Fumo e Derivados 23.350 17.527 -24,94 0,30 -29,13
Carne e Miudezas 
de Aves 16.514 10.215 -38,14 0,18 -8,29

Demais Segmentos 77.533 42.157 -45,63 0,73 40,44
Total 6.218.193 5.758.417 -7,39 100,00 -2,56
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/10/2019.
Elaboração: SEI.

Com a retomada dos embarques à China, França e 
Coréia do Sul, o complexo soja, voltou a liderar a pauta 
de exportações baianas no ano com US$ 1,04 bilhão e 
participação de 18,1%.  A falta de novas aquisições de 
soja dos Estados Unidos pela China contribuiu para 
pressionar as cotações do grão e a demanda.

O agronegócio foi responsável por US$ 432,8 milhões 
em vendas em setembro – seu melhor resultado no 
ano – o que correspondeu a um crescimento de 22,8% 
sobre o mesmo mês do ano anterior e o equivalente a 
63,5% do total das exportações baianas em setembro. 
No ano, esse valor atinge US$ 2,62 bilhões, com uma 
queda de 13,2% e uma participação de 52,4% no total 
das vendas externas estaduais em 2019.

O destaque positivo se refere às exportações dos deriva-
dos de petróleo – US$ 573,1 milhões, ao crescimento de 
33,5% no ano do setor metalúrgico (US$ 658,1 milhões), 
com um incremento de 30,9% até setembro.

A China permanece na liderança, dentre os principais 
destinos para as vendas externas da Bahia no ano até 
setembro, com compras que totalizam US$ 1,51 bilhão. 
Esse valor foi 22,7% 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 73%, em função das compras de óleo combustível.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-set. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 4.159.495 3.843.494 -7,60 72,88
Combustíveis e 
lubrificantes 638.054 661.200 3,63 12,54

Bens de capital 607.118 588.576 -3,05 11,16
Bens de consumo 
não duráveis 74.191 97.318 31,17 1,85

Bens de consumo 
duráveis 248.895 83.060 -66,63 1,57

Total 5.727.752 5.273.647 -7,93 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/10/2019.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Sem a expectativa de aceleração por conta da falta de 
dinamismo da economia, as importações voltaram 
a registrar queda em setembro, atingindo US$ 546 
milhões, 23,5% maiores que em setembro de 2018. No 
ano, as compras externas do estado acumulam U$ 5,27 
bilhões, 8% aquém do mesmo período do ano passado. 
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. 

Ao mesmo tempo em que as importações não reagem, 
os preços médios dos produtos importados pelo estado 
ficaram no período atual, 17,8% inferiores aos prati-
cados no mesmo período do ano passado. A queda 
registrada no ano, deve-se, sobretudo à queda dos 
preços dos produtos importados, já que houve  aumento 
em 12% do quantum importado, principalmente dos 
EUA (combustíveis, produtos químicos e fertilizantes), 
China (óleo diesel, nafta, químicos);  China (bens de 
capital, de consumo e inseticidas) e Chile (minério de 
cobre, metanol e fertilizantes), principais fornecedores 
do estado. 

Vale ressaltar que ainda se observa elevada assime-
tria entre as importações das diferentes categorias de 
uso. As compras de bens de consumo não duráveis e 
de combustíveis são as únicas categorias a registrar 
crescimento, - no período de 31,2% e 3,6% respectiva-
mente - as de bens de capital registram queda moderada 
de 3%, as de bens de consumo duráveis e as de bens 
intermediários  apresentam quedas maiores de 66,6% 
e 7,6% respectivamente. 

Também se deve creditar a queda das importações no 
ano, a baixa reposição de intermediários pela indústria 
que acumula uma queda de 3,1%, o câmbio menos 
favorável para as importações e uma base de compa-
ração mais elevada em função das expectativas para 
a economia. 
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