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Depois de registrar crescimento em março, as exporta-
ções baianas voltaram a recuar em abril 5,7% comparadas 
ao mesmo período de 2016.  Na comparação frente ao 
mês imediatamente anterior, as vendas externas da Bahia 
também recuaram 7,1%. A variação acumulada entre 
janeiro e abril de 2017 registrou crescimento de 3,4% em 
relação ao mesmo período de 2016, ditado ainda pelo 
desempenho positivo nos meses de Janeiro e Março. .

Com o preço das commodities já mostrando tendên-
cia de ajuste e com a queda de 11% no volume físico 
embarcado, as exportações em abril alcançaram US$ 
610,9 milhões, ante US$ 647,9 milhões registrado em 
abril de 2016.  Itens como celulose e semimanufatu-
rados de ferro e cobre, que estão no início de cadeias 
produtivas e cujos preços têm grande aderência ao ciclo 
de commodities ajudou a puxar para baixo as expor-
tações de produtos industrializados que mantinham 
crescimento até março. 

O setor Metalúrgico (-70,8%) apresentou a principal 
influência negativa no mês, explicada pela drástica 
redução no embarque dos itens catodos e fios de cobre e 
de ferro silício. Também não tiveram bom desempenho 
no mês o segmento de papel e celulose com redução de 
24,1%, pneumáticos (-25,1%), sisal e derivados (-30,9%) e 
algodão (-56,1%). A principal contribuição positiva ficou 
com o segmento químico/petroquímico e de derivados 
de petróleo com crescimento de 34,1% e 51,4% respecti-
vamente, impulsionados pelo aumento dos seus preços 
médios que tem o petróleo (em alta) como referência.

Também cresceram as vendas de veículos (11%) moti-
vada pelo fortalecimento de acordos de comércio e por 
conta da baixa base de comparação. Outros setores 
que apresentaram resultados positivos foram: Soja e 
derivados (1,6%), Metais preciosos (53,6%) e Cacau e 
derivados (3,5%).

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2017, se 
comparado com o mesmo período do ano anterior, as 
exportações baianas registraram crescimento de 3,8%, 
fruto da melhora de preços das commodities.

Por outro lado, a atividade global mais fortalecida não se 
traduziu apenas em elevação de preços de commodities, 

mas também em maior demanda para nossas exporta-
ções em volume. No primeiro quadrimestre o quantum 
exportado cresceu 6,2% embora em abril último tenha 
recuado 11%. O aumento no volume exportado é mais 
evidente nas exportações de alguns bens manufatura-
dos, com destaque para o setor automotivo, produtos 
químicos, derivados de petróleo e calçados. Destaca-se 
a melhora das exportações para a Argentina, espe-
cialmente de automóveis, calçados e químicos. Além 
disso, as exportações de manufaturados também se 
expandiram para o restante da América Latina e con-
tribuíram para a ascensão do dado agregado. 

Depois do robusto crescimento de 56% das importações 
em março, as compras externas voltaram a registrar 
redução de 40,1% em abril, atingindo US$ 426,6 milhões. 
No quadrimestre, as compras externas do estado acu-
mulam U$ 2,40 bilhões, 20,5% acima do mesmo período 
do ano passado. Entretanto, uma tendência de alta das 
importações, depende de uma recuperação da economia 
brasileira e do consumo doméstico.

Em abril, contribuiu para a queda as menores compras de 
combustíveis (-50,5%) e de bens intermediários (-30,7%). 
O incremento no quadrimestre deve-se, sobretudo ao 
aumento em 20,5% do quantum importado, princi-
palmente da Argélia (nafta), Chile (minério de cobre e 
fertilizantes), EUA (óleo diesel, nafta, químicos) e China 
(células solares, partes e peças para o setor automotivo 
e automóveis), principais fornecedores do estado. 

Com os resultados apurados no primeiro quadrimestre, 
a Bahia registra um déficit de US$ 108,4 milhões em 
sua balança comercial, como resultado do crescimento 
maior das importações no período. 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-abr. 2016/2017

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 2.212.501 2.295.722 3,76
Importações 1.995.507 2.404.094 20,48
Saldo 216.994 -108.372 -
Corrente de comércio 4.208.007 4.699.817 11,69

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 4/5/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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O cenário externo pouco mudou no último mês, numa 
espécie de intervalo benigno, que combina retomada da 
atividade com inflação e, até o momento, taxas de juros 
baixas. A área de euro como um todo está crescendo em 
linha com o que deve ser seu potencial, mas a grande 
heterogeneidade de desempenho entre a Alemanha, 
de um lado, Itália e economias periféricas, de outro, 
sugere que as tensões internas devem continuar. Na 
China, as autoridades vêm apertando as condições 
financeiras e a regulação, com vistas a evitar bolhas 
de ativos e promover o pouso suave da atividade. 
Note- se que esse aperto na postura de política atua 
sobre uma economia que teve um primeiro trimestre 
bastante robusto, mas que começou a mostrar sinais 
de desaceleração em abril. Ainda assim, pouso suave 
é algo que os gestores de política econômica mundo 
afora sempre tencionam conseguir, com êxito limitado. 
Assim, o caso chinês segue demandando monitora-
mento permanente.

As economias latinas- americanas têm, em linhas gerais 
mostradas um divórcio entre condições financeiras e 
atividade econômica. Nesse ambiente global, a região 
deve ter um crescimento na faixa de 3,5%, acima do 
observado em média nos últimos anos, ainda que 
abaixo do que se verificou no período que antece-
deu a crise de 2008 /09 (mas, espera -se, com menos 

desequilíbrios). Assim sendo, a recente queda nos 
preços de matérias  primas como o minério de ferro, 
devem refletir mais a correção de excessos anteriores, 
do que o início de um processo mais sustentado - na 
medida em que a atividade manufatureira global siga 
em um ritmo relativamente robusto, as quedas nos 
preços de commodities devem ser pontuais, e não 
generalizadas e sustentadas.

Já a economia americana, após mais um início de ano 
relativamente fraco (padrão de comportamento que 
sugere a existência de alguma dificuldade no ajuste 
sazonal dos dados para o período de inverno) deve 
mostrar crescimento um pouco mais forte à frente, 
sustentado por um mercado de trabalho aquecido e 
por indicadores de confiança em território positivo. 
Entretanto, o grande empurrão na economia ameri-
cana que viria com Trump, com o qual muitos ana-
listas contavam para o ano que vem, parece cada vez 
mais duvidoso. As crescentes dificuldades políticas do 
presidente Donald Trump estão levantando dúvidas 
sobre a sua capacidade de conseguir a aprovação dos 
cortes de impostos e aumentos de gastos com infraes-
trutura, que poderiam elevar o PIB. Se isso acontecer, 
o crescimento poderá continuar atolado na medíocre 
marca de aproximadamente de 2% que manteve nos 
últimos oito anos.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
voltaram a declinar em abril após o aumento no iní-
cio do ano e estabilidade em março. A queda foi de 
18,3% em relação ao mês imediatamente anterior. No 
quadrimestre, a média dos preços apresenta redução 
de 2,3% comparados ao período de Jan/abril de 2016. 
Na comparação com abril/2016, entretanto, os preços 

continuam a registrar alta (5,8%), embora em escala 
descendente. 

A retomada dos preços de exportação ocorrida no ano 
foi em grande parte uma reação ao tombo ocorrido 
nos anos anteriores. Com a melhora das perspectivas 
para a economia global e os sinais de recuperação do 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Abr. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 4/5/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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comércio global, as cotações das exportações deram 
uma melhora, mas ainda estão bastante abaixo dos 
níveis elevadíssimos do terceiro trimestre de 2011, e 
mesmo dos observados em 2013 e 2014, por exemplo. 

O volume exportado, por sua vez, subiu bem mais dos 
que os preços, tendo avançado 6,2% de janeiro a abril. 
Embora o mundo de fato tenha começado a crescer a 
um ritmo mais forte, a demanda externa ainda não é 
das mais expressivas, e os produtos brasileiros manu-
faturados enfrentam problemas de competitividade 
para ganhar mercados. O fator determinante para o 
crescimento do quantum exportado pelo estado em 
2017 foram os embarques de derivados de petróleo,  
que com a subida nas cotações externas, deram um 
grande impulso no aumento dos embarques do seg-
mento crescendo 53,8% no período. 

O câmbio não foi favorável, mas a alta dos preços de 
commodities ajudou a exportação da indústria de 
transformação há fechar o quadrimestre como único 
agregado a apresentar variação positiva de 42,6%. 
O efeito da alta do preço dos básicos nos produtos 
industriais mais intensivos em recursos naturais e a 
recuperação de embarques de setores representati-
vos, como o de derivados de petróleo, petroquímico, 
calçadista e automotivo, contribuíram para elevar as 
exportações de manufaturados.

É importante também ponderar que o aumento nas 
vendas de manufaturados no primeiro quadrimestre 
deve levar em conta a baixa base de comparação. As 
exportações de vários setores passaram por períodos 
seguidos de queda e por isso o crescimento deve ser 
visto com reservas, embora a magnitude da alta em 
alguns segmentos indique um movimento positivo. No 
primeiro quadrimestre do ano passado a exportação 
de produtos manufaturados caiu 11,3% em relação a 
iguais meses de 2015.

O setor químico/petroquímico permanece liderando 
as exportações baianas no quadrimestre, com ven-
das de US$ 486,4 milhões e crescimento de 36,5% nas 
receitas e de 14,2% nos embarques. Os preços médios 
do segmento ficaram em média 19,5% acima de igual 
período de 2016, impulsionados pelo aumento nos 
preços do petróleo.

O setor de papel e celulose vem a seguir com vendas 
que alcançaram US$ 382,8 milhões no período, 5% a 

menos que em 2016.  Contribuiu para a queda a redu-
ção dos preços médios em 1,8% e embarques físicos 
3,3% menores. Os preços do produto têm melhorado 
especialmente no mercado asiático. As duas maiores 
produtoras já anunciaram aumento de preços para 
o produto a ser aplicado em junho. Esse será o sexto 
aumento em 2017, em movimento que é beneficiado, 
sobretudo pelo avanço da demanda e ainda pelo atraso 
na chegada ao mercado da celulose produzida na 
fábrica OKI, da Asia Pulp & Paper (APP). 

De janeiro a abril, os preços de exportação do setor 
de petróleo e derivados cresceram 89,2%, em rela-
ção ao mesmo período do ano passado, enquanto as 
receitas subiram 191%, alcançando US$ 280,7 milhões. 
As perspectivas mais favoráveis para o crescimento 
global, com aceleração sincronizada das economias 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-abr. 2016/2017

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 356.246 486.401 36,54 21,19 19,51

Papel e celulose 402.915 382.804 -4,99 16,67 -1,78
Petróleo e derivados 96.456 280.697 191,01 12,23 89,24
Metalúrgicos 236.766 265.173 12,00 11,55 12,67
Automotivo 130.788 181.766 38,98 7,92 -7,06
Metais preciosos 360.060 132.011 -63,34 5,75 -11,32
Cacau e derivados 107.563 123.717 15,02 5,39 -8,04
Soja e derivados 80.114 88.219 10,12 3,84 4,05
Borracha e suas 
obras 74.473 57.936 -22,21 2,52 -6,95

Café e especiarias 34.303 48.007 39,95 2,09 7,09
Couros e peles 29.428 35.751 21,48 1,56 11,08
Minerais 38.839 34.922 -10,08 1,52 -37,15
Sisal e derivados 37.257 30.513 -18,10 1,33 -6,46
Calçados e suas 
partes 20.930 30.408 45,28 1,32 18,82

Frutas e suas 
preparações 24.681 30.238 22,51 1,32 8,53

Fumo e derivados 14.252 14.216 -0,25 0,62 7,65
Algodão e seus 
subprodutos 111.338 12.244 -89,00 0,53 14,36

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

17.707 11.192 -36,79 0,49 -25,34

Carne e miudezas 
de aves 3.090 2.894 -6,34 0,13 -10,23

Milho e derivados 4.010 0 - 0,00 -
Demais segmentos 31.285 46.613 48,99 2,03 31,71
Total 2.212.501 2.295.722 3,76 100,00 -2,28
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 4/5/2017.
Elaboração: SEI.
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avançadas e emergentes, e a redução da oferta pela 
Opep impulsionaram os preços desses produtos. Os 
embarques cresceram 53,8%.

As exportações do agronegócio ainda estão 6,5% infe-
riores ao mesmo período de 2016, basicamente por conta 
da redução em 6,6% no volume embarcado já que os 
preços evoluíram para melhor e estão equivalentes na 
média a igual período do ano passado. As vendas do 
setor alcançaram US$ 918 milhões no quadrimestre, 
lideradas pela celulose (US$ 382,8 milhões) e pelo 
complexo soja (US$ 265,2 milhões).

A China ocupou a liderança dentre os principais destinos 
para as vendas externas da Bahia no primeiro quadri-
mestre, com compras que totalizaram US$ 468,1 milhões. 
Esse valor foi 28,5% menor que em igual período do ano 
anterior, por conta da queda nos preços e no volume 
embarcado de cobre e celulose. Estados Unidos, Argentina 
e Países Baixos vêm a seguir, com destaque para o aumento 
de 36,1% das vendas para os EUA no período (ouro, quí-
micos, derivados de petróleo, pneus, derivados de cacau) 
e da reversão positiva das vendas para a Argentina que já 
apresentam crescimento de 28,3% no período (automóveis, 
fios de cobre, calçados, derivados de cacau, químicos)



7
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, abr. 2017

Importações

 Nas importações, a queda em abril foi de 40%. No ano 
ainda há crescimento de 20,5% ante igual período de 
2016. O que preocupa nos desembarques é a volta da 
queda nas compras de bens de capital em abril, depois 
de onze meses de alta consecutiva. Em abril, a categoria 
registrou queda de 35,1% , reflexo da falta de confiança na 
economia. No primeiro quadrimestre, a queda é de 3%. 

O aumento das importações no quadrimestre deve-se, 
a alta a reposição de intermediários pela indústria, o 
câmbio mais favorável para as importações e princi-
palmente a baixa base de comparação. No primeiro 
quadrimestre de 2016, quando a crise se mostrou de 
forma mais acentuada, a quantidade importada caiu 
10,5% em relação a igual período do ano anterior, 
enquanto que em valores, a redução chegou a 40,1%.  

Esse ano, o crescimento do quantum do quadrimestre 
é exatamente igual ao incremento do valor importado, 

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-abr. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 731.310 1.003.199 37,18 41,73
Combustíveis e 
lubrificantes 809.388 974.354 20,38 40,53

Bens de capital 321.338 312.186 -2,85 12,99
Bens de consumo 
duráveis 104.064 85.593 -17,75 3,56

Bens de consumo 
não duráveis 29.326 28.762 -1,92 1,20

Total 1.995.427 2.404.094 20,48 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 4/5/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

revelando que não houve praticamente alterações nos 
preços dos produtos. A alta é resultado principalmente 
do crescimento nas compras de  combustíveis, minério 
de cobre, trigo e fertilizantes.




