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Em um cenário de menor crescimento da economia 
mundial e de queda nas vendas para parceiros impor-
tantes, como China e Argentina, as exportações baianas 
terminaram 2019 com US$ 8,03 bilhões, o valor mais 
baixo desde 2016 e 9,8% inferior dos US$ 8,9 bilhões 
do ano anterior. As importações alcançaram US$ 6,77 
bilhões e também se contraíram 14,4% em relação a 2018, 
resultado da baixa atividade econômica e da queda da 
produção na indústria de transformação. 

Assim como aconteceu no plano nacional – recuo de 
6,4% - as exportações se ressentiram 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 produ-
tos; diminuição do volume de embarques; recessão na 
Argentina e redução da produção agrícola, responsável 
por 48% das vendas externas do estado em 2019.

A China com redução de 25,3%, os EUA com (-16,6%) 
e a Argentina com queda de 29%, representaram os 
maiores entraves à expansão das vendas externas 
baianas no ano passado, já que as vendas para a UE, 
que também caíram 15%, vem perdendo força desde 
2018. A queda no volume embarcado (quantum) chegou a 
7,2%, enquanto que os preços médios no ano acusaram 
redução de 3%. Só em dezembro, as exportações totais 
do estado recuaram 48%, pior resultado mensal para 
o mês de dezembro nos últimos três anos.  

O principal setor responsável pela retração das ven-
das externas baianas foi a soja e derivados, segmento 
líder da pauta baiana, com queda de 30% em relação 
a 2018, em função da safra menor e da peste suína na 
China que reduziu o volume embarcado em 21,2% e 
da redução em média de 11,2% nos preços médios. O 
desempenho negativo no ano, ainda foi influenciado 
pela queda nas cotações internacionais e no volume 
das exportações de produtos químicos/petroquímicos, 
cujas vendas caíram 28,6% na comparação com o ano 
passado.

As vendas do setor automotivo também registraram 
queda de 33,8%, influenciadas pela dependência da 
Argentina, em forte e prolongada crise econômica. 
Também contribuiu para a queda nas exportações 
a redução em 22,7% nas vendas do setor de papel e 
celulose, provocado pela alta dos estoques mundiais, 
em muito causado pela desaceleração da economia 
chinesa.

Apesar do cenário negativo, houve crescimento das 
vendas externas de derivados de petróleo em 36,5%, 
puxado pelo aumento em 40% no volume embarcado, 
do setor metalúrgico em 29,2%, capitaneado pelo cres-
cimento dos embarques de cobre e do algodão em 
52,6%, puxado pelo aumento da safra estimado em 
20%. Embora alvissareiros, o aumento das exporta-
ções desses setores, nem de longe compensaram a 
queda nos embarques dos principais segmentos citados 
anteriormente.

As importações também voltaram a cair em 2019, depois 
de terem reagido nos dois últimos anos. O volume 
(quantum) desembarcado, entretanto cresceu 1,8%, 
o que remete à redução dos preços – na média em 
16% - serem o único determinante para o resultado 
negativo no ano. 

O desempenho das importações foi negativo em todas 
as categorias de uso. Nos preços, houve alta nos bens 
de consumo duráveis (5,8%) e não duráveis (10,8%) e 
quedas nas demais categorias de uso.  

Basicamente, a queda das importações no ano deve-se 
à baixa demanda de intermediários pela indústria que 
acumula uma queda de 3% no ano até outubro, ao câmbio 
menos favorável e à base de comparação mais elevada 
em função das expectativas para a economia. Uma alta 
mais consistente das importações depende de uma recu-
peração da economia e do consumo doméstico, o que por 
enquanto não vem ocorrendo na velocidade esperada.

Com os resultados apurados no ano, a Bahia acumulou 
um superávit de US$ 1,26 bilhão em sua balança comer-
cial, 27,2% superior ao obtido no ano de 2018. A corrente 
de comércio (soma das exportações e importações) e 
indicador considerado pela atual equipe econômica como 
mais importante do que o saldo comercial, entretanto teve 
queda de 12%, chegando a US$ 14,8 bilhões. 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. %

Exportações 8.902.294 8.028.146 -9,82
Importações 7.915.124 6.772.066 -14,44
Saldo 987.169 1.256.080 27,24

Corrente de comércio 16.817.418 14.800.213 -11,99
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/01/2020.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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A economia mundial está recuperando parte de sua 
força com os recentes acontecimentos econômicos 
e comerciais nos Estados Unidos e outros países, 
oferecendo certa tranquilidade frente a um abran-
damento da desaceleração. O sentimento do mer-
cado foi impulsionado por sinais de que a atividade 
manufatureira e o comércio global já chegaram ao 
fundo do poço; uma mudança ampla em direção à 
política monetária acomodatícia; notícias favoráveis 
entronizadas pelas negociações comerciais EUA-
China; e medos reduzidos de lidar com o Brexit, 
levaram a melhores perspectivas e a alguma retirada 
do ambiente de risco, embora, na prática, tenha 
havido poucos sinais de viradas visíveis nos dados 
macroeconômicos globais.

Embora 2019 tenha tido o pior desempenho econô-
mico mundial em dez anos - reflexo do aumento 
das tensões comerciais entre EUA e China e de seu 
impacto negativo sobre as exportações e a produ-
ção 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 suge-
rem que a desaceleração da economia mundial está 

(U
S$

 F
OB

)

0

200

400

600
500

300

100

700
800
900

1.000

Dez. 2018    Jan. 2019 Fev. 2019   Mar. 2019    Abr. 2019    Maio. 2019    Jun. 2019    Jul. 2019 Ago. 2019        Set. 2019   Out. 2019   Nov. 2019   Dez. 2019

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Dez. 2018-2019 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/01/2020.
Elaboração: SEI.

de fato chegando ao fim, mas o ritmo de recuperação 
provavelmente será bem lento.

Os riscos negativos, permanecem proeminentes, 
incluindo o aumento das tensões geopolíticas, 
notadamente entre os Estados Unidos e o Irã, 
intensificando a agitação social, agravando ainda 
mais as relações entre os Estados Unidos e seus 
parceiros comerciais e aprofundando os atritos 
econômicos entre outros países. A materialização 
desses riscos pode levar a uma deterioração rápida 
do otimismo.

A reação do mercado no curto prazo reflete em parte 
o fato de que o acordo comercial entre os EUA e a 
China, selado em janeiro, provavelmente significa 
que a disputa comercial atingiu o pico em termos de 
tarifas e que as consequências econômicas negativas 
deverão agora se dissipar. Isso poderá permitir novas 
altas nos mercados de ações, motivadas por uma 
melhoria na confiança nos negócios e uma recuperação 
dos investimentos e da atividade econômica.

O FMI – Fundo Monetário Internacional, em seu 
último boletim, prevê que o crescimento global suba 
de 2,9% estimado em 2019 para 3,3% em 2020 e 3,4% em 
2021 - uma revisão em baixa de 0,1 ponto percentual 

em 2019 e 2020 e de 0,2% em 2021, em comparação ao 
estimado pela organização em outubro de 2019. A 
revisão em baixa reflete principalmente surpresas 
negativas à atividade econômica em algumas eco-
nomias de mercado emergentes, principalmente na 
Índia, o que levou a uma reavaliação das perspectivas 
de crescimento nos próximos dois anos.  

A modesta melhora nos indicadores ainda não é 
evidência convincente de uma recuperação mundial 
generalizada, o que faz crer que o crescimento 
econômico mundial deverá avançar lentamente 
neste ano e no próximo, mesmo com o abrandamento 
das tensões comerciais. As condições, portanto, 
permanecem frágeis, mas a recuperação projetada 
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poderá ser mais forte se ações políticas recentes - 
especialmente aquelas que aliviaram as tensões 
comerciais - levarem a uma redução sustentada 
das incertezas políticas. Mesmo assim, os riscos 
negativos predominam, incluindo a possibilidade de 
uma nova escalada das tensões comerciais, acentu-
ada desaceleração nas maiores economias e rupturas 
financeiras em mercados emergentes e economias 
em desenvolvimento. 

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em dezembro subiram 14,8%, em relação a novembro 
último, mas ficaram 4% abaixo aos de dezembro de 
2018. No ano, a desvalorização média ficou em 2,8%. 
Dentre os segmentos que mais se desvalorizaram em 
2019 estão os metais preciosos com redução de 20,4%; 
produtos químicos (-17,2%), soja (-11,2%) e celulose 
(-11,5%). Houve aumentos do preço médio comparado 
ao ano anterior no setor mineral (1,6%), borracha (4%) 
e máquinas e aparelhos (0,6%).

Mesmo com o cambio favorável, seu efeito sobre as 
exportações não se fez sentir 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.

A magnitude da escalada do dólar em meados do 
ano, entretanto, foi benéfica para os exportadores. 
Eles aproveitaram a oportunidade que se abriu para 
potencializar os ganhos com a venda de seus produ-
tos no exterior e em grande maioria, fecharam novos 
contratos de câmbio em bases mais vantajosas. Já os 
importadores não parecem ter se sensibilizado pelo 
risco de um avanço ainda mais acentuado da cotação. 
O movimento - de exportadores e importadores - fez 
sentido diante da percepção de que o salto do dólar foi 
acentuado a partir de agosto e o risco de um avanço 
adicional ficou reduzido. Por conta disso, os exporta-
dores não perderam tempo para “travar” uma taxa 
mais atrativa para seus negócios a partir de agosto, 
quando a moeda americana se aproximou de suas 
máximas históricas.

No ano, o fluxo de exportações se reduziu em 11 
dos 19 setores pesquisados e se ampliou em ape-
nas 8. Dos setores de refluíram, destacam-se Soja 
e derivados    (-30%), Papel e Celulose (-22,7%) e 
Químicos e Petroquímicos (-28,6%), na comparação 
com o ano anterior e respectivamente os três maiores 
segmentos de exportação do Estado, além do auto-
motivo com -33,8%. Por outro lado, na mesma base 
de comparação, dos setores que obtiveram acrés-
cimo das exportações destacam-se os de Petróleo e 
derivados (+36,5%), Metalúrgicos (+29,2%) e Algodão 
e seus subprodutos (+52,6%).

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2018 2019

Soja e Derivados 2.012.073 1.407.537 -30,05 17,53 -11,21
Papel e Celulose 1.498.085 1.157.685 -22,72 14,42 -11,51
Químicos e 
Petroquímicos 1.585.861 1.132.723 -28,57 14,11 -17,21

Petróleo e Derivados 646.661 882.766 36,51 11,00 -2,66
Metalúrgicos 664.194 858.125 29,20 10,69 -4,24
Algodão e Seus 
Subprodutos 377.521 576.280 52,65 7,18 -8,23

Metais Preciosos 411.950 431.829 4,83 5,38 -20,49
Automotivo 541.747 358.856 -33,76 4,47 -1,21
Cacau e Derivados 199.828 196.051 -1,89 2,44 -3,07
Frutas e Suas 
Preparações 156.572 182.875 16,80 2,28 -1,33

Minerais 173.935 162.601 -6,52 2,03 1,62
Borracha e Suas 
Obras 163.068 158.771 -2,63 1,98 4,04

Máquinas, Aparelhos 
e Materiais Mecânicos 
e Elétricos

29.002 124.023 327,63 1,54 0,59

Café e Especiarias 77.568 108.775 40,23 1,35 -22,40
Sisal e Derivados 78.531 80.683 2,74 1,01 -12,95
Couros e Peles 93.191 66.631 -28,50 0,83 -10,50
Calçados e Suas 
Partes 52.256 41.363 -20,85 0,52 -9,94

Fumo e Derivados 27.733 22.751 -17,96 0,28 -17,38
Carne e Miudezas 
de Aves 20.847 15.646 -24,95 0,19 -10,30

Demais Segmentos 91.671 62.174 -32,18 0,77 4,77
Total 8.902.294 8.028.146 -9,82 100,00 -2,78
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/01/2020.
Elaboração: SEI.
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Com a economia global mais fraca, preços das commo-
dities em queda e redução da safra agrícola, as expor-
tações do agronegócio alcançaram US$ 3,86 bilhões, 
cerca de 14% menos que em 2018. Tanto pelo canal da 
quantidade (-10,8%) como no de preços (-3,5%), houve 
redução. A soja, principal produto da pauta de exporta-
ções baianas, teve queda de 11,2% em seus preços ante 
2018, enquanto o volume embarcado ficou 1,1 milhão 
toneladas menor. 

Depois do mergulho de 23% em suas receitas em 2019, 
a tendência do setor de papel e celulose é de recupera-
ção lenta e gradual dos preços em 2020, iniciando um 
ciclo que será marcado por cotações menores do que 
as vistas em outros períodos de alta. Ao mesmo tempo, 
produtores de diferentes tipos de fibra e de papel darão 
sequência a R$ 23 bilhões em investimentos no Brasil, 
iniciados ou anunciados ao longo do ano passado. 
Considerando a parcela em dinheiro de R$ 27,8 bilhões 
paga pela Suzano na compra da Fibria, a soma vai a 
mais de R$ 50 bilhões e atesta que a indústria trabalha 
com dias melhores no médio e longo prazos.

A China com 28% de participação, liderou dentre os 
principais destinos para as vendas externas da Bahia 
em 2019, com compras que totalizaram US$ 2,2 bilhões. 

Esse valor foi 25,3% 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, Cingapura e Argentina vêm a seguir, 
com destaque para o país asiático com incremento de 
88,8%.  A crise econômica na Argentina levou o país 
vizinho a perder o posto de terceiro principal destino 
das exportações da Bahia, posição assumida em 2019 
por Cingapura graças aos embarques de óleo com-
bustível. A Argentina, por outro lado, acusa redução 
de cerca de 30% em suas compras, por conta da crise 
econômica. Trata-se do segundo ano consecutivo de 
recuo das exportações baianas ao país vizinho. 

Apesar da perspectiva de melhora na tensão comercial 
internacional, o cenário ainda é incerto, tanto pelo ritmo 
de crescimento da economia mundial, como pela situa-
ção argentina e sua relação com o Brasil. A expectativa 
é de crescimento tênue para 2020, com a mesma cautela 
para as projeções de crescimento global deste ano divul-
gadas pelo FMI, de 2,9%, e com estabilização da guerra 
comercial - o que significa tarifas no mesmo patamar. 
Para as importações, a recuperação da demanda domés-
tica deve ser vetor determinante para o crescimento 
maior das importações, enquanto a economia global 
não apresenta recuperação mais sustentada.
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As importações voltaram a cair em 2019, depois de 
terem reagido nos dois últimos anos. Elas atingiram 
US$ 6,77 bilhões, ficando 14,4% abaixo do volume de 
2018. No geral, houve aumento de 1,8% no volume 
(quantum) importado e queda de 16%% nos preços 
médios. A fraca atividade doméstica, principalmente 
a industrial, associada à acentuada desvalorização 
cambial, contribuiu para a queda. A retração ocorreu 
de forma disseminada em todas as categorias de uso, 
o que corrobora o caráter estrutural dessa tendência.

Houve, dentro do grupo de intermediários, que caiu 
13,6%, crescimento dos produtos utilizados como inter-
mediários para a produção de fertilizantes, com valor 
importado de US$ 398,4 milhões, o que significou 
crescimento de 5%, em comparação ao ano anterior. 
Nota-se também que os intermediários para produ-
ção de fertilizantes aumentaram em mais de 1 ponto 
percentual sua participação na pauta importadora 
baiana, resultado a expansão do agronegócio na pauta 
do Estado.

Dentre os dez produtos mais importados no ano, aque-
les com maior retração do valor importado em relação 
a 2018 foi o grafita artificial (-43,5%); naftas para a 
petroquímica (-26%); GNL (-13,7%) e trigo (-13,2%). 

As compras de bens de capital diminuíram 9,2%. Essa 
redução revelou a cautela nos investimentos, condizente 
com a retração dos índices de confiança. Além de lidar 
com encolhimento de demanda por falta de investi-
mento, as empresas tiveram o fator cambial pesando 
contra os seus negócios. Já a queda na importação de 
bens de consumo no período (44,4%) foi consequência 
direta da valorização do dólar e da redução do poder 
de compra.

A queda das importações no ano deve-se, portanto, 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. 
Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-dez. 2018/2019                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2018 2019 Var. % Part. %

Bens intermediários 5.738.119 4.960.559 -13,55 73,27
Bens de capital 897.271 814.304 -9,25 12,03
Combustíveis e 
lubrificantes 861.739 763.271 -11,43 11,27

Bens de consumo 
não duráveis 104.122 128.409 23,33 1,90

Bens de consumo 
duráveis 313.772 103.750 -66,93 1,53

Total 7.915.023 6.770.293 -14,46 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/01/2020.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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