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Apesar de ter registrado a primeira variação positiva 
de preços ante 2015 desde janeiro, as exportações 
baianas registraram em agosto, pelo terceiro mês 
consecutivo, queda de 8,7%, comparadas a igual 
mês do ano passado, alcançando US$ 647,2 milhões. 
A redução se deveu ao menor volume físico de 
embarques (quantum) em 10,1%, principalmente de 
produtos agrícolas, notadamente soja, derivados de 
cacau, frutas e café, que tiveram suas safras compro-
metidas devido à seca que está sendo considerada a 
mais intensa dos últimos 30 anos no estado.

Somente a soja, que respondeu por 17% das expor-
tações estaduais e 34% das do agronegócio em 2015, 
deverá ter uma safra 29% menor este ano. Até agosto, 
os embarques do setor para o exterior recuaram 18%, 
enquanto a receita apurada caiu ainda mais, 29,1%, 
devido às baixas cotações no mercado internacional.

Já os produtos manufaturados registraram cresci-
mento de 1,6% em agosto frente ao mesmo mês do 
ano passado. O desempenho positivo é fruto do 
aumento das vendas de automóveis que registraram 
incremento de 38,7% no mês. Além de intensificar os 
embarques a clientes tradicionais, como a Argentina, 
as vendas do setor, amparados pelo câmbio mais 
competitivo, se intensificaram para outros mercados 
da América Latina como Colômbia, Chile e Peru, 
permitindo escoar parte da produção não absorvida 
pela demanda doméstica. A estratégia tem ajudado 
o setor a atingir um crescimento nas exportações 
que chega a 9,2% no acumulado do ano.

A boa notícia para as exportações em agosto é que, 
se por um lado os problemas climáticos observados 
na Bahia e em outras unidades da federação inibiram 
embarques, eles sobrepujaram quaisquer notícias 
ligadas à demanda e colaboraram para oferecer sus-
tentação às cotações internacionais no último mês. 
Na média geral, os preços dos produtos exportados 
pelo estado variaram positivamente 1,5% em agosto, 

comparado a igual mês do ano anterior. Contudo, 
são janelas de oportunidade que tendem a se fechar 
com a normalização da oferta, ou com as incertezas 
do câmbio, mas que ainda estão abertas e favoráveis 
às respectivas cadeias produtivas.

As importações tiveram um crescimento vigoroso 
em agosto que alcançou 44,7%, atingindo US$ 648,8 
milhões. Apesar de no acumulado do ano, continuar 
registrando uma queda de 22,7%, este é o maior 
crescimento das compras externas em 2016 na com-
paração com o ano passado.

A alta concentrou-se em combustíveis com aumento de 
584,7%, principalmente nafta, óleo diesel e querosene. 
Também houve incremento nas compras de bens de 
capital em 41,1% pelo quarto mês consecutivo, puxado 
essencialmente pelos investimentos da indústria eólica, 
equipamentos para vias férreas, máquinas/ ferramentas 
de estampar/embutir e conversores elétricos.

A recuperação das importações em agosto pode ser 
um indicativo de que a economia está começando 
a se reerguer, mas também pode ser creditado em 
parte à apreciação do real frente ao dólar, já que a 
movimentação do câmbio tem efeito muito mais 
imediato nas importações. 

Essa reação de agosto já mostra o efeito que a recupe-
ração da economia esperada para 2017 pode ter nas 
importações. O que é preocupante, dado a tendência 
do câmbio, é que o aumento de demanda poderá ser 
preenchido pela importação e não pela indústria 
doméstica, que está com muita ociosidade. 

Ainda que a economia se recupere, os efeitos na 
compra de produtos intermediários (matérias primas 
e insumos para a indústria) devem demorar, já que 
as fábricas estão com equipamentos parados devido 
à recessão econômica. Em agosto, as importações 
desses produtos permaneceram em queda de 11,3%. 
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Embora algumas importantes ameaças à economia 
global ainda não tenham se materializado, como a 
recessão provocada pela decisão britânica de sair 
da União Europeia ou um colapso no crescimento 
chinês, o cenário global permanece com um cresci-
mento ligeiramente em queda, frágil e certamente 
não alimentado pelo comércio.

O potencial de crescimento e a produtividade pros-
seguem desencorajando as perspectivas de cres-
cimento da economia mundial, o que fatalmente 
levará o FMI – Fundo Monetário Internacional  -  a 
revisar para baixo novamente suas previsões de 
crescimento em outubro. Em junho, a instituição 
citando as incertezas globais resultantes do Brexit 
já havia cortado a previsão de crescimento global 
para 3,1% em 2016 e para 3,4% em 2017.

Corrobora para esse desânimo a desaceleração da 
demanda por produtos dos países emergentes nos 
EUA, que foi particularmente acentuada em julho. 
Esse é o mais recente sinal de que o motor do cres-
cimento das economias em desenvolvimento está 
rateando. Os EUA têm sido um dos pontos luminosos 
numa economia global sombria, e uma das poucas 
fontes de crescimento para os exportadores emergen-
tes, que no ano passado viram as suas exportações 
de bens e serviços em queda pela primeira vez desde 
a crise financeira global.

Em termos de valor, as importações americanas 
dos países emergentes como um todo (excluindo a 
China) vem caindo desde Janeiro de 2013, segundo 
dados do FMI. Isso se deve em grande parte à queda 
dos preços do petróleo e de outras matérias  primas 

e à força do dólar. Algo parecido ocorre na União 
Europeia, outro dos principais motores da demanda 
por exportações dos emergentes. As importações 
europeias desses países cresceram em 2014, mas 
voltaram a cair no ano passado.

Em julho, as importações dos EUA provenientes 
da China caíram 3,5% em valor e 1,6% em volume, 
em base anual, segundo os dados do Fed – Banco 
Central americano. As importações de mercadorias 
chinesas pelos EUA, cuja grande maioria é de pro-
dutos manufaturados, têm se contraído em termos 
de valor desde março, e em termos de volume, desde 
abril. O que não deixa de ser intrigante devido a 
relatos de uma recuperação na demanda dos EUA e 
ao dólar forte, o que deveria tornar as importações 
mais baratas e impulsionar a demanda.

O ímpeto rumo a uma maior integração e cresci-
mento da economia mundial, portanto, empacou, e 
sob alguns aspectos, assumiu trajetória oposta. A 
economia global continua presa na “armadilha do 
baixo crescimento”, com medíocres expectativas de 
expansão deprimindo o comércio, os investimentos, 
a produtividade e os já fracos salários.

Embora a política comercial tenha potencial para 
relançar o crescimento, o ambiente político atual é 
pouco favorável à abertura de mercados nos países 
ricos e a dinâmica da produção industrial na eco-
nomia global parece estar sofrendo cada vez mais 
com mudanças macro, com uma guinada cada vez 
mais forte para o setor de serviços. 

A oscilação cambial que trouxe o dólar para perto 
de R$ 3,20 nos últimos meses também roubou a 
rentabilidade de empresas que reduziram preços 
de exportação calculados com base no câmbio mais 
próximo de R$ 4. Como resultado dessa perda de 
competitividade, pelo terceiro mês consecutivo, as 
exportações baianas registraram queda no volume 
embarcado, em agosto de -10,1%. Apesar disso, a 
expectativa de que o Banco Central passe atuar de 
forma mais intensa, as dificuldades no mercado 
interno ainda fraco e alguma recuperação nos preços 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Jan.-ago. 2015/2016

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 5.043.903 4.607.389 -8,65
Importações 5.874.055 4.541.142 -22,69
Saldo -830.152 66.248 -
Corrente de comércio 10.917.957 9.148.531 -16,21

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 5/9/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Ago. 2015-ago. 2016 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 8/9/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

médios – em agosto eles subiram 1,5% em relação a 
agosto/2015 e 9,5% em relação a julho - mantêm as 
exportações no radar das empresas.

As indústrias exportadoras aproveitaram a competi-
tividade que o real mais desvalorizado trouxe, mas a 
apreciação mais recente do real vem frustrando planos de 
exportação mais audaciosos. O câmbio tem tirado parte 
da margem de rentabilidade e a aproximação do dólar 
que chegou próximo a R$ 3 aumentou a preocupação 
com o preço a ser praticado no fechamento de contratos 
futuros.  O temor agora é que as exportações de manu-
faturados desacelerem. Embora tenham crescido 1,6% 
em agosto, as exportações baianas de manufaturados 
no ano acusam queda de 8,4%.

Apesar das chances de migração dos capitais externos 
rumo ao Brasil se intensifiquem, haja vista a imensa 
massa de capitais disponível às voltas com rendimentos 
nulos ou negativos nos países ricos, que estão à pro-
cura de melhores resultados, há outros roteiros menos 
prováveis que podem amenizar a apreciação do real. 
No plano doméstico, as reformas estão longe de ser um 
passeio e as incertezas econômicas a ela associadas não 
se esvairão tão cedo. No plano externo, as ameaças de 
novo aumento da taxa de juros, sempre desmentidas 
pela realidade, são um fator potencial de instabilidade 
para os fluxos de capital para os emergentes. Esses 
fatores complicam a aposta em um dilúvio de dólares 
no Brasil, embora a tendência atual à apreciação não 
deva se reverter até que, e se, os EUA movam para 
cima os juros. 

O setor químico/petroquímico permanece na liderança 
da pauta de exportações baianas até agosto com vendas 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-ago. 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Químicos e 
petroquímicos 882.453 786.827 -10,84 17,08 -23,35

Papel e celulose 896.881 731.368 -18,45 15,87 -19,20
Metalúrgicos 550.287 641.666 16,61 13,93 -27,53
Soja e derivados 853.641 605.328 -29,09 13,14 -13,58
Automotivo 380.722 304.385 -20,05 6,61 -31,73
Petróleo e derivados 274.639 299.863 9,18 6,51 -12,05
Metais preciosos 177.481 229.095 29,08 4,97 61,03
Cacau e derivados 152.403 184.798 21,26 4,01 7,47
Algodão e seus 
subprodutos 122.540 168.099 37,18 3,65 -6,08

Borracha e suas 
obras 134.048 143.429 7,00 3,11 -16,06

Minerais 103.754 85.200 -17,88 1,85 -24,51
Sisal e derivados 84.748 64.919 -23,40 1,41 -13,96
Couros e peles 93.169 64.451 -30,82 1,40 -49,10
Frutas e suas 
preparações 59.892 60.829 1,56 1,32 11,44

Café e especiarias 77.637 50.327 -35,18 1,09 0,35
Calçados e suas 
partes 30.600 44.083 44,06 0,96 -10,02

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

34.742 33.743 -2,88 0,73 4,04

Fumo e derivados 21.896 20.851 -4,77 0,45 9,25
Carne e miudezas 
de aves 3.830 5.591 45,98 0,12 11,46

Milho e derivados 18.462 4.010 -78,28 0,09 -3,99
Demais segmentos 90.078 78.528 -12,82 1,70 -25,61
Total 5.043.903 4.607.389 -8,65 100,00 -8,95
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 8/9/2016.
Elaboração: SEI.
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de US$ 786,8 milhões (queda de 10,8%) e embarques 
de 914,2 mil toneladas, acima 16,3% a igual período do 
ano anterior. A redução média de preços dos produtos 
chegou a 23,4% no período, afetados pelo petróleo e 
pela nafta petroquímica. EUA e China, respondem pelo 
crescimento do volume exportado até agosto.

O setor de papel e celulose registrou vendas de US$ 
731,4 milhões, 18,4% inferiores a jan/agosto de 2015. 
Os embarques físicos mostram que quase não houve 
crescimento, apenas 0,93% no período, enquanto que 
os preços médios desabaram 19,2%. Os preços da celu-
lose de fibra chegaram em 2016 aos níveis mais baixos 
em 20 anos, apesar do crescimento da demanda na 
China. Segundo relatório da consultoria Foex, a cota-
ção na China caiu US$ 1 (0,2%) para cerca de US$ 485 
a tonelada, enquanto na Europa a baixa foi de aproxi-
madamente US$ 2 (0,3%) a US$ 664 a tonelada. Desde 
dezembro do ano passado, a desvalorização da celulose 
de fibra curta -  especialidade dos produtores brasilei-
ros  - chega a US$ 120 por tonelada (20%) na China e 
a US$ 130 por tonelada (16%) na Europa, refletindo o 
desequilíbrio na relação entre oferta e demanda.

A apreciação do real e a redução dos preços em dólar 
das exportações do agronegócio baiano derrubaram a 
atratividade das vendas externas do setor. As receitas 
até agosto recuaram 17,5%, enquanto que o volume 
embarcado caiu 9,4%. O Índice de Atratividade das 
Exportações do Agronegócio (IAT AGRO), calculado 
pelo Cepea, apontou redução de 12% no primeiro 
semestre ante igual período do ano passado. Pela 
metodologia do centro de estudos, o índice é calculado 
a partir de outros dois indicadores:  câmbio efetivo do 
agronegócio e preços de exportações do setor. Também 
calculado pelo Cepea, o Índice de Preços de Exportação 

do Agronegócio Brasileiro (IPE Agro) registrou forte 
queda no primeiro semestre. Na comparação com o 
mesmo período ano passado, a retração foi de 12%. 
Entre os grupos do agronegócio baiano, apenas o de 
derivados de cacau, frutas, fumo e carne de aves não 
registrou queda nos preços médios em dólar. 

Como o consumo de automóveis vem exibindo no 
país o pior momento em uma década, a Ford, como 
de resto, toda a indústria automobilística, tenta pre-
encher buracos nas linhas de montagem atacando ao 
máximo os mercados internacionais, aproveitando 
qualquer oportunidade vinda do exterior, mesmo 
que sejam pedidos momentâneos e de baixo volume. 
Com o câmbio mais competitivo, houve expansão 
das vendas para os tradicionais mercados vizinhos 
como a Argentina, que registrou crescimento de 9,4%, 
para o Chile em 20,7% e para a Colômbia em 30,3%. 
Enquanto isso, a necessidade de aliviar a ociosidade 
com maior diversificação nas rotas internacionais fez 
os carros baianos chegar a mercados até então inex-
plorados como Espanha, Bélgica e Emirados Árabes 
Unidos. As exportações do setor atingiram até agosto 
aproximadamente US$ 300 milhões, com crescimento 
de 9,2% frente a igual período de 2015.

Até agosto, o principal mercado para os produtos 
baianos no exterior continuou sendo a Ásia, mesmo 
com um crescimento negativo em 9,2% e 36% de parti-
cipação. A queda das vendas para o continente deve-se 
ao menor apetite chinês, cujo volume de embarques 
decaiu 12%, e às menores cotações das commodities. 
Sustentam positivamente as vendas externas baianas 
no período as vendas para os EUA, que cresceram 26% 
e dos países da América Latina, excetuando o Mercosul, 
que se elevaram em 7,5%.
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As compras externas do Estado tiveram expressivo 
crescimento em agosto, de 44,8%, quando alcançaram 
US$ 648,8 milhões. No acumulado do ano, entretanto,  
a queda das importações é de 22,7%. O aumento das 
compras em agosto pode ser sinal que estamos con-
sumindo um pouco mais de bens importados, mas 
também pode ser creditado em parte à apreciação do 
real frente ao dólar, já que a movimentação do câmbio 
tem efeito muito mais imediato nas importações. 

Apesar de no acumulado do ano  a importação de todas 
as categorias de produtos ter registrado queda, os bens 
intermediários –aqueles utilizados para produção de 
outros produtos, como ferramentas para estampar, 
pneus, motores e insumos industriais– tiveram redu-
ção de apenas 11,3% em agosto na comparação com o 
mesmo mês de 2015.

Os bens de capital (que incluem máquinas e equipa-
mentos)apresentaram crescimento pelo quarto mês 
consecutivo, indicando que a crise não arrefeceu inves-
timentos privados no Estado principalmente na área de 
energia eólica e infraestrutura. Por questões estruturais 
e dos investimentos em curso, o estado deve recupe-
rar o crescimento na importação de bens de capital, 
assim como de bens intermediários que não produz, 
ou produz com capacidade limitada.

A alta maior em agosto deu-se na rubrica combustíveis, 
que registrou aumento de 584,7%, principalmente nafta, 
óleo diesel e querosene. Também houve incremento 
nas compras de bens de consumo duráveis em 21,1%.

Com preços mais atrativos, o volume importado (quan-
tum) explodiu em agosto, crescendo 188,2%, enquanto 
que no acumulado do ano, esse aumento chega a 13,4%. 
O derretimento das cotações internacionais dos com-
bustíveis, que atinge 31% comparado a igual período 
do ano passado, vem contribuindo decisivamente 
para esse crescimento.  Enquanto o volume importado 
aumentou 22,5%, o valor dessas compras diminuiu 
15,3% no ano, mostrando que a Bahia também tira 
proveito do colapso das commodities, reduzindo o déficit 
da chamada conta  petróleo.

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

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.253.447 1.751.150 -22,29 38,56
Combustíveis e lubrificantes 1.942.119 1.644.506 -15,32 36,21
Bens de capital 1.040.771 842.524 -19,05 18,55
Bens de consumo duráveis 562.882 241.571 -57,08 5,32
Bens de consumo não 
duráveis 74.836 61.391 -17,97 1,35

Total 5.874.055 4.541.142 -22,69 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 5/9/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




