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Apesar de registrar o segundo melhor resultado do 
ano – US$ 612,5 milhões –, as exportações baianas 
desaceleraram em abril, exibindo crescimento de apenas 
0,3%, quando comparadas com as do mesmo mês do 
ano anterior, e queda de 12,1% frente a março último. 
Contrariando o ritmo dos meses anteriores, as impor-
tações, em abril, cresceram 41,7% sobre igual mês de 
2017, o que pode ser um indicativo tênue de retomada 
da atividade econômica. 

No quadrimestre, as exportações baianas alcançaram 
US$ 2,48 bilhões, com aumento de 8% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Em abril, o volume 
embarcado (quantum) teve queda de 12,7%, ditada prin-
cipalmente pelas reduções nos embarques de produtos 
químicos, soja e derivados de petróleo. O incremento 
registrado nas vendas no mês se deu pela elevação dos 
preços médios em 5,1%, valorização obtida principal-
mente dentre os segmentos de papel e celulose, meta-
lúrgico, metais preciosos e de derivados de petróleo.

O principal crescimento em termos percentuais nos 
embarques em abril foi entre os semimanufaturados 
(20,2%), seguidos por básicos (4,4%). As exportações 
de manufaturados tiveram queda de 13,3%, fruto da 
retração nas vendas de derivados de petróleo, que 
têm reduzido sua produção local; de petroquímicos, 
que vêm acusando perda de competitividade e queda 
no volume embarcado; e de veículos para o mercado 
argentino (-10,1%), que volta a passar por instabilidades.

Já nas importações, o aumento em abril ainda não foi 
suficiente para reverter a queda verificada nos quatro 
primeiros meses do ano. As compras externas totali-
zaram, no acumulado do ano, US$ 2,06 bilhões, com 
redução de 14% na comparação com igual período do 

Continua chamando a atenção a importação de veículos 
de passeio, que, no acumulado do ano, até abril, subiu 
558%, somando US$ 10 milhões. O movimento ocorre 
após o fim do Inovar-Auto, programa de benefício à 
indústria nacional de automóveis que impunha uma 
alíquota adicional de 30 pontos percentuais de IPI aos 
fornecedores estrangeiros que não se enquadravam no 
regime automotivo e que expirou em 31 de dezembro 
último.

Com os resultados apurados até abril, a balança comer-
cial do estado fechou o quadrimestre com superávit de 
US$ 411,8 milhões, ao contrário do déficit de US$ 104,9 
milhões no mesmo período de 2017. Em compensação, 
a corrente de comércio exterior (soma das exportações 
e das importações) teve queda de 3,3%, chegando a 
US$ 4,54 bilhões.

Contrariando previsões recentes, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) prevê menor crescimento 
do comércio internacional de mercadorias, em volume, 
nos próximos meses. E pesquisas com setores indus-
triais já apontam os primeiros sinais de desaceleração 
nas exportações de economias emergentes, que passam 
atualmente por outras turbulências. O mais recente 
Indicador de Perspectivas do Comércio Mundial da 
OMC, que dá informações em tempo real sobre a tra-
jetória das trocas globais, mostrou que o crescimento 
das exportações e importações segue forte, mas o ritmo 
pode cair no segundo trimestre. Conforme a OMC, 
esses resultados estão em linha com sua estimativa 
de expansão moderada do comércio global – 4,7% em 
2017; 4,4% em 2018; e 4,0% em 2019.

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia –Jan.-mar. 2017/2018

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 2.295.722 2.476.965 7,89
Importações 2.400.654 2.065.137 -13,98
Saldo -104.932 411.828 -
Corrente de comércio 4.772.688 4.542.103 -4,83

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/05/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

ano passado.   

Em abril, houve queda apenas na categoria combustí-
veis e lubrificantes (-61,5%). Os demais segmentos tive-
ram crescimento, com destaque para os bens de capital, 
com elevação de 78%, o que significa investimento e 
modernização do parque produtivo, e bens interme-
diários (matérias-primas utilizadas na indústria), com 
alta de 115,2% em relação a abril do ano anterior.
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O cenário atual, apesar da retórica agressiva dos EUA 
e de outras partes, ainda não mostra mudanças impor-
tantes de política comercial. Mas o volume de expor-
tações dos emergentes poderá ser menor, e, em termos 
de dólar, as vendas já perderam força, de acordo com 
os resultados recentes de países como China, Brasil, 
Coreia do Sul, Chile, Vietnã e Taiwan.

A expectativa é a de que um menor crescimento na 
China, parceiro-chave para a maioria dos países, deve 
pesar nas exportações dos emergentes. Apesar da 
recente forte retomada na produção industrial, vários 
indicadores de demanda doméstica desaceleraram em 
abril. As condições de crédito na China continuam 
apertadas, e a dificuldade econômica real começa a 

aparecer, com a rápida alta no custo de financiamento. 
Não bastassem os indicadores mais fracos, aumentou 
a inquietação com os emergentes a partir dos sinais de 
vulnerabilidade financeira na Argentina e na Turquia, 
evidenciando a preocupação com a alta global dos 
juros, o que expõe as fraquezas desse grupo de países.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
tiveram leve redução em abril (-1,1%), comparados a 
março, mas ficaram 15% acima dos praticados em abril 
de 2017. A desvalorização do real frente ao dólar ajudou 
a aumentar a rentabilidade do exportador no período.

O índice de rentabilidade média, que no acumulado em 
12 meses caiu de forma ininterrupta desde agosto de 

2016, foi para o campo positivo em fevereiro, quando 
subiu 0,8%. Em março, avançou para 1,1%. Em igual mês 
de 2017, a margem do exportador caiu 9,3%, também 
no critério dos 12 meses. No acumulado até março, a 
rentabilidade avançou 3% contra igual período do ano 
passado. Com a desvalorização cambial de quase 5% 
em abril, o avanço da rentabilidade nos embarques 

deve se intensificar e se consolidar. A expectativa é a de 
que, ao fim no ano, a variação do índice também feche 
no azul. Os dados de rentabilidade são da Fundação 
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). A 
desvalorização cambial foi a variável que mais contri-
buiu para o avanço da margem do exportador no ano, 
mas o custo de produção também deve ajudar porque, 
embora ainda esteja aumentando, vem desacelerando.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Mar. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/05/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-mar. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Papel e Celulose 382.787 528.881 38,17 21,35 31,24
Químicos e 
Petroquímicos 481.546 431.690 -10,35 17,43 26,10

Soja e Derivados 265.173 344.791 30,03 13,92 -0,90
Automotivo 181.696 208.713 14,87 8,43 7,94
Petróleo e Derivados 279.617 206.311 -26,22 8,33 14,16
Metalúrgicos 131.862 182.866 38,68 7,38 13,46
Metais Preciosos 123.709 130.564 5,54 5,27 163,91
Cacau e Derivados 88.219 70.093 -20,55 2,83 -10,59
Borracha e Suas 
Obras 56.648 51.493 -9,10 2,08 7,92

Minerais 28.770 48.818 69,69 1,97 69,06
Couros e Peles 48.005 40.804 -15,00 1,65 -6,90
Algodão e Seus 
Subprodutos 12.165 39.575 225,32 1,60 0,79

Frutas e Suas 
Preparações 29.903 34.239 14,50 1,38 4,03

Café e Especiarias 35.751 32.934 -7,88 1,33 -0,47
Sisal e Derivados 30.513 30.020 -1,62 1,21 16,78
Calçados e Suas 
Partes 30.375 21.802 -28,23 0,88 -2,55

Fumo e Derivados 14.216 17.170 20,78 0,69 9,03
Carne e Miudezas 
de Aves 2.894 7.473 158,23 0,30 9,25

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

4.834 7.043 45,70 0,28 28,43

Milho e Derivados 0 0 - 0,00 -
Demais Segmentos 66.946 41.427 -38,12 1,67 15,10
Total 2.295.628 2.476.706 7,89 100,00 12,89
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/05/2018.
Elaboração: SEI.

O setor de papel e celulose permanece na liderança 
da pauta, com vendas de US$ 528,9 milhões e incre-
mento de 38,2% frente a igual período do ano ante-
rior. Os embarques físicos, entretanto, só cresceram 
5,3%, enquanto que os preços médios, que continuam 
subindo, se elevaram 31,2%. Aumentos de preço tanto 
para a celulose quanto para diferentes tipos de papel 
no mercado internacional estão abrindo espaço para 
um potencial reajuste por parte dos produtores locais 
de fibra curta. O terceiro anúncio do ano pode chegar a 
US$ 20 por tonelada nos mercados europeu e americano, 
com aplicação no curtíssimo prazo, confirmando que a 
oferta adicional de matéria-prima tem sido absorvida 
pela demanda sem muita dificuldade.

As vendas do agronegócio atingiram US$ 310 milhões 
em abril, 9% acima das do mesmo mês de 2017. As 
exportações do setor alcançaram US$ 1,16 bilhão até 
abril, aumento de 26,6% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Celulose, soja, algodão, frutas, fumo 
e carnes de aves responderam pelo incremento. Os 
destaques no período foram o algodão, com cresci-
mento de 225,3%, e a soja, com expansão de 30%. Os 
embarques físicos (quantum), entretanto, declinaram 
2,7%, puxados por cacau, café e couros.

A China continuou sendo o maior mercado para as 
vendas baianas em abril e no quadrimestre, com 18% 
de participação, o equivalente a US$ 611,1 milhões, 
crescimento de 30,5%. Nos quatro primeiros meses do 
ano, as vendas para a América Latina e para o Nafta 
apontaram redução de 8,5% e 5,8%, respectivamente. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 999.484 1.103.633 10,42 53,44
Combustíveis e 
lubrificantes 974.354 459.554 -52,84 22,25

Bens de capital 312.548 366.696 17,32 17,76
Bens de consumo 
duráveis 85.593 97.175 13,53 4,71

Bens de consumo 
não duráveis 28.674 38.079 32,80 1,84

Total 2.400.654 2.065.137 -13,98 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/05/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Os EUA superaram a China e a Argentina e passaram 
a ser o principal fornecedor de produtos ao estado no 
quadrimestre (derivados de petróleo, fertilizantes, 
insumos químicos e automóveis e peças). A China veio 
a seguir (células solares, equipamentos eletrônicos, 
bens de consumo e automóveis), e depois a Argentina 
(trigo, automóveis, malte, químicos).

A recuperação da economia, mesmo lenta, já abriu 
espaço para o crescimento das compras em abril, que 
alcançou 41,7%. Segmentos que representam prin-
cipalmente intermediários, como minério de cobre, 
fertilizantes, grafita, insumos químicos e malte, e bens 
de consumo duráveis, como automóveis e máquinas e 
equipamentos, fecharam o mês com ritmo de impor-
tações bem acima da média.

De janeiro a abril, as importações de bens de con-
sumo, principalmente automóveis, foram as que mais 
aumentaram (18,4%). Em seguida, vieram os bens de 
capital, com crescimento de 17,3% Isso pode significar 
destravamento de investimentos, principalmente na 
área de energia, com compras significativas de células 
solares e motores e peças para veículos de carga. Os 
bens intermediários cresceram 10,4%, enquanto que 
a categoria dos combustíveis foi a única a apresentar 
queda (-52,8%).




