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As exportações baianas cresceram 2,5% em abril, alcan-
çando US$ 647,9 milhões. É o terceiro mês consecutivo de 
crescimento das vendas externas do estado, estimuladas 
pelo câmbio favorável e pelo consequente aumento dos 
embarques, que cresceram 30,0% só no mês passado.

Em abril, as exportações foram puxadas pela venda de 
produtos industrializados, com alta de 5,4% na compa-
ração com o mesmo mês do ano passado. Destaque para  
produtos metalúrgicos, com alta de 102,1% em suas vendas; 
derivados de petróleo, com aumento de 93,7%; e pneus, 
com elevação de 16,3% em relação a abril do ano anterior. 

O grande volume de compras especulativas, que tur-
binou o mercado de soja em abril e levantou a cotação 
média do produto em relação a março, também, ajudou 
no desempenho das exportações no mês passado. A soja 
e seus derivados lideraram a pauta no mês, com vendas 
de US$ 131,7 milhões e incremento de 1,1%.

Apesar de a retração econômica interna persistir, as impor-
tações baianas cresceram 1,9% em abril, sempre em relação 
ao mesmo mês de 2015. É o primeiro registro de aumento 
das importações estaduais desde junho do ano passado.

Embora parte do aumento tenha ocorrido na categoria 
dos combustíveis (gás e óleo diesel) com incremento de 
15,2%, a maior parcela ocorreu no setor de bens inter-
mediários (matérias-primas e insumos destinados à 
indústria), com destaque para minério de cobre, que 
teve elevação de 626,0%, e borracha natural (92,1%); e 
no setor de bens de capital (máquinas e equipamentos), 
resultante principalmente de investimentos em curso 
na expansão do parque eólico no estado, tendo como 
evidência as células solares em módulos ou painéis 
(11.375,0%), as máquinas e aparelhos mecânicos com 
função própria (18.650,0%); e os conversores elétricos 
de corrente contínua (11.934,0%).

No quadrimestre, as exportações baianas alcançaram 
US$ 2,2 bilhões, valor ainda inferior em 2,2% quando 
comparado ao total registrado no primeiro quadrimestre 

do ano anterior. As importações somaram US$ 2,0 bilhões 
no mesmo período, uma queda de 40,1% sobre 2015. 
Diferentemente do ano passado, quando o déficit comer-
cial do estado atingiu US$ 1,1 bilhão no período, este 
ano há, até agora, um superávit de US$ 208,9 milhões, 
gerado pela queda das importações

O crescimento global segue  se arrastando, num 
cenário em que zona do euro e Japão patinam, a eco-
nomia dos EUA não deve ter desempenho exuberante 
e Brasil e Rússia verão o PIB encolher pelo segundo 
ano seguido. Não há, porém, uma recessão global, 
embora tenham aumentado os riscos de um quadro 
recessivo nos países desenvolvidos. Em muitos países 
emergentes, houve perda de dinamismo, associada 
principalmente aos efeitos da desaceleração da China 
e o seu impacto sobre os preços de commodities.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta cresci-
mento global de 3,2% para este ano, percentual pouco 
acima dos 3,1% do ano passado, mas muito inferior aos 
5,1% médios registrados entre 2003 e 2007, no período 
antes da crise. Segundo o órgão, cresceu a probabili-
dade de recessão nas principais economias desenvol-
vidas nos próximos quatro trimestres, na comparação 
com as análises feitas em abril e em outubro de 2015.

O FMI projeta expansão para os EUA de 2,4% para 
este ano e de 2,5% para o ano que vem,¬ um número 
nada desprezível para uma economia madura como 
a norte americana. Ao mesmo tempo, números sobre 
a China mostraram uma melhora em março, como 
no caso da indústria manufatureira. E, ainda que o 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Abr. 2015/2016

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 2.262.029 2.212.513 -2,19
Importações 3.345.346 2.003.570 -40,11
Saldo -1.083.317 208.943 -
Corrente de comércio 5.607.374 4.216.083 -24,81

Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/5/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.



4
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, abr. 2016

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – ABRIL 2016

(U
S

$ 
FO

B
)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fev. 2015 Mar. 2015 Jun. 2015 Jul. 2015 Ago. 2015 Set. 2015 Out. 2015 Nov. 2015Maio 2015Abr. 2015 Dez. 2015Jan. 2016 Fev. 2016 Mar. 2016 Abr. 2016

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia (Últimos 12 meses) 
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 5/5/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

país cresça menos que os 6,9% registrados em 2015, 
a expectativa do FMI agora, por causa dos estímulos 
anunciados pelo governo chinês, é de uma desacele-
ração mais moderada neste ano, ¬de 6,3% para 6,5%. 
Com isso, as duas maiores economias do mundo não 
parecem próximas de uma recessão.

O que tem marcado a economia mundial nos últimos 
anos, ¬e tende a ser a norma por mais tempo, ¬é um 
ritmo fraco de expansão da atividade global, influen-
ciado por fatores estruturais como o envelhecimento 
populacional e a desaceleração da produtividade. Para 
uma nova aceleração do crescimento, será necessário 
um salto na produtividade. Sem esse fator, algo que 
não se antevê, o mais provável é que a economia global 
siga no ritmo atual por mais alguns anos. Outro ponto é 
que o superciclo de commodities definitivamente ficou 
para trás, afetando emergentes e grandes exportadores 
de commodities, o que inclui o Brasil. A transição 
da China para uma economia com maior ênfase nos 
serviços do que na indústria e no consumo do que no 
investimento tem grande peso nesse processo.

Em abril, apesar da melhora nas cotações do petróleo 
e da soja, os preços médios dos produtos exportados 
pela Bahia recuaram 21,1% frente ao mesmo mês de 
2015 e 16,8% ante março último. 

Para agravar, a valorização mais recente do real frente 
ao dólar já começou a afetar a rentabilidade das expor-
tações da indústria de transformação. A valorização 

do real ocorreu por uma combinação de melhora do 
cenário externo, que levou ao fortalecimento de várias 
moedas emergentes, com a expectativa em relação à 
mudança de governo no Brasil. O setor manufatureiro 
teve recuo de 7,4% na margem de ganho dos embarques 
em março, na comparação com mesmo mês do ano 
passado segundo a Fundação Centro de Estudos de 
Comércio Exterior (Funcex). Apesar da valorização da 
moeda brasileira nas últimas semanas, a taxa de câmbio 
ainda conta com uma desvalorização nominal de 17% 
em abril, na comparação com igual mês do ano passado. 

De abril de 2015 a março deste ano, a cotação do 
dólar subiu de R$ 3,04 para R$ 3,56, pela Ptax média 
do Banco Central. Esse efeito do câmbio a favor do 
exportador de manufaturados, porém, foi neutrali-
zado por uma alta de custo de produção de 10,1% e 
por uma redução de preços de exportação em 13,5%. 

Atualmente, ninguém mais espera por um dólar a 
R$ 4 ao fim deste ano, mas algo próximo de R$ 3,50, 
embora haja receio de valorização ainda maior do 
real por conta da crise política. Este novo câmbio 
exige um esforço muito maior do exportador na 
composição do preço, mas o efeito da valorização 
mais recente do real não deve afetar o desempenho 
das exportações no curto prazo. Os contratos são 
assinados a prazos mais longos e o efeito da oscila-
ção de câmbio é mais lento. A leve recuperação dos 
preços de algumas commodities deve contribuir posi-
tivamente para manter o saldo da balança positivo, 
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-mar. 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Papel e Celulose 491.537 402.915 -18,03 18,21 -15,93
metalúrgicos 247.191 360.060 45,66 16,27 -33,79
Químicos e 
Petroquímicos 410.340 356.246 -13,18 16,10 -22,73

Soja e derivados 216.581 236.766 9,32 10,70 -15,03

Automotivo 143.676 130.788 -8,97 5,91 -11,93
Algodão e Seus 
Subprodutos 77.782 111.338 43,14 5,03 -7,28

metais Preciosos 83.190 107.563 29,30 4,86 71,72
Petróleo e derivados 111.127 96.456 -13,20 4,36 -42,77
Cacau e derivados 71.440 80.114 12,14 3,62 -0,43
Borracha e Suas 
Obras 66.520 74.473 11,96 3,37 -13,41

minerais 67.823 38.839 -42,74 1,76 -10,12
Sisal e derivados 47.992 37.257 -22,37 1,68 -11,96
Couros e Peles 51.202 34.303 -33,01 1,55 -33,41
Café e Especiarias 42.900 29.428 -31,40 1,33 -6,33
Frutas e Suas 
Preparações 25.780 24.687 -4,24 1,12 2,12

Calçados e Suas 
Partes 17.940 20.930 16,67 0,95 -13,62

máquinas, 
Aparelhos e 
materiais mecânicos 
e Elétricos

16.575 17.714 6,87 0,80 -42,52

Fumo e derivados 16.088 14.252 -11,41 0,64 17,41
milho e derivados 13.413 4.010 -70,11 0,18 -5,92
Carne e miudezas 
de Aves 536 1.015 89,45 0,05 2,44

demais Segmentos 42.396 33.360 -21,31 1,51 -30,26
Total 2.262.029 2.212.513 -2,19 100,00 -13,39
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 5/5/2016.
Elaboração: SEI.

ao menos nos próximos meses. A dúvida que fica é 
em relação à segunda metade do ano. 

De todo modo, a expectativa é de evitar que nova 
tendência crônica de apreciação cambial leve de novo 
as contas externas a outro rombo e  coloque em risco 
o restante do parque manufatureiro. Há, porém, um 
reconhecimento de que o câmbio é um preço impor-
tante na economia e que tentativas de suavizar um 
pouco as oscilações fazem parte do roteiro. 

É bom ressaltar que a competitividade das expor-
tações não depende apenas do câmbio. A evolução 
dos salários (que afeta custos) e da inflação (que 
influencia o câmbio real) e a situação da infraestru-
tura também têm impacto significativo. Há ainda que 
se dar ênfase e foco às negociações para redução de 
tarifas e remoção de barreiras não tarifárias através 
de acordos comerciais. O Brasil é parte de apenas doze 
acordos comerciais com países da América Latina, 
África Austral, Egito e Israel. Esses mercados, juntos, 
abrangem 5% do comércio mundial. Enquanto isso, 
o Chile acessa, por meio de seus acordos, 86% do 
comércio global. A média mundial ultrapassa 40%.

Mesmo com queda de 2,5% nos embarques e de 18% 
nas receitas, fruto da redução em 16% nos preços 
médios, o setor de papel e celulose lidera a pauta de 
exportações baianas até abril, com vendas de US$ 
402,9 milhões. A retomada das compras de celulose de 
fibra curta em março na China, que nos dois primeiros 
meses do ano consumiu menos matéria-¬prima do que 
o habitual, pode representar uma trégua à trajetória 
de declínio dos preços naquele mercado e na Europa, 
onde as cotações refletiram com algum atraso a ten-
dência ditada pelos chineses. A volta dos chineses 
ao mercado de celulose de fibra curta, porém, ainda 
não deu forças a uma possível inversão da curva de 
preços, que permaneceu em queda em abril.

A soja liderou as vendas no mês de abril, alcançando 
US$ 131,7 milhões, 1,1% maiores que as de abril de 2015. 
Os embarques físicos, por seu lado, cresceram 13,8%. 
Apesar da expressiva alta observada para o produto em 
abril, que levou a cotação média dos futuros de segunda 

posição da soja ao maior patamar desde julho de 2015, 
o degrau alcançado é o mesmo de um ano antes. Para 
especialistas, é outra mostra de acomodação dos preços 
em torno de um eixo mais baixo, adequado às atuais 
condições de demanda e oferta do mercado mundial.

A Ásia, com China à frente, lidera o ranking dos destinos 
das exportações baianas no quadrimestre. As vendas para 
os EUA reagiram, crescendo 14,7% no período, graças ao 
aumento dos embarques de pneus, óleo combustível e 
manteiga de cacau. Como resultado do aumento da com-
petitividade pelo câmbio, as vendas para os demais países 
da América Latina também registraram crescimento ( 
0,3%), principalmente de manufaturados.
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Depois de dez meses, as importações baianas registra-
ram crescimento. O aumento foi de 1,9%, puxado por 
bens intermediários e combustíveis. No quadrimestre, 
porém, as compras externas da Bahia ainda estão 40,1% 
abaixo do registrado em igual período do ano anterior, 
afetadas pelo câmbio e pela queda do nível de atividade.

As importações totais do Estado somaram US$ 702,0 
milhões no mês de abril, puxadas pelas compras de 
gás, cobre, borracha, além de máquinas e equipa-
mentos destinados à indústria eólica. 

O volume (quantum) importado pelo Estado regis-
trou aumento de 40,4% em abril, enquanto os preços 
médios dos produtos importados acusaram redução 
de 27,4% no mês e de 33,0% no quadrimestre, muito 
superior à desvalorização dos produtos exportados, 
que no mesmo período chegou a 13,4%. 

Essa depreciação maior se deve à queda expressiva do 
preço do petróleo no mercado internacional, cujas cotações 
atingiram, no final de 2015 e início de 2016, os menores 
níveis em mais de uma década. Os combustíveis represen-
tam algo próximo a 40% do total importado pela Bahia.

O aumento das importações em abril pode ter sido 
apenas pontual. O patamar mais desvalorizado do 
câmbio parece já ter surtido efeito mais claro de redu-
ção na parcela de produtos importados consumidos no 
mercado interno. O câmbio um pouco mais apreciado, 
ainda, não foi suficiente para que as empresas que já 
estavam avaliando substituir fornecedores externos 
ou domésticos abandonem a estratégia. A variação 
recente trouxe de volta, no entanto, a percepção de 
que a trajetória do real em relação à divisa americana 
é bastante volátil, o que pode atrapalhar o processo 
de substituição de importações pela indústria.

Importações

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-abr. 2015/2016                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.018.346 739.279 -27,40 36,90
Combustíveis e lubrificantes 1.454.780 809.388 -44,36 40,40
Bens de capital 586.849 321.302 -45,25 16,04
Bens de consumo duráveis 239.102 104.064 -56,48 5,19
Bens de consumo não 
duráveis 46.269 29.537 -36,16 1,47

Total 3.345.346 2.003.570 -40,11 100,00
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/5/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




