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As exportações baianas atingiram US$ 890,7 milhões 
em agosto, melhor resultado nos últimos 23 meses 
(somente inferior ao valor registrado em setembro de 
2015, quando alcançaram US$ 894 milhões). 

É o quarto mês consecutivo de alta nas vendas exter-
nas do estado, resultado da melhora no dinamismo 
do comercio global, da base de comparação baixa, da 
recuperação nos preços internacionais das commodities 
e a uma boa safra, após um ano de forte seca. 

Os números mostram alta nos três grupos de expor-
tação em agosto, sobretudo nas vendas de produtos 
básicos (78%), puxadas pela soja, que já acumula no 
ano volume recorde de embarque para o período: 2,7 
milhões de toneladas. Cresceram também as vendas de 
semimanufaturados (42,7%) e manufaturados (18,4%). 
Nesse último grupo, destaque para as vendas de auto-
móveis que cresceram 104%, resultado do aumento de 
produção e de uma demanda interna ainda fraca, o que 
gerou maior excedente exportável.

Celulose com crescimento de 66,1%, petroquímicos 
com +31,4% e minerais com incremento de 148,3% com-
pletam os setores responsáveis pelo bom desempenho 
das exportações em agosto.

Nos oito primeiros meses do ano, as exportações baia-
nas acumulam US$ 5,2 bilhões, um crescimento de 
13,7% em relação ao mesmo período do ano passado. 
A melhora recente dos preços ajudou no desempenho 
positivo - em agosto o incremento médio dos preços 
dos produtos exportados chegou a 2,5% -, mas a alta 
das exportações no ano ainda se deve em grande parte 
ao aumento do volume embarcado que cresceu 15,6% 

Em agosto somente os bens intermediários (matérias 
primas e insumos) registraram crescimento (38,8%), 
resultado de maiores compras de minério de cobre, 
fertilizantes, borracha e insumos para a indústria quí-
mica. Todas as outras categorias registraram quedas.

No ano, até agosto, as importações somam US$ 4,65 
bilhões, o que ainda representa um incremento de 2,4% 
sobre 2016, ano marcado por forte retração da atividade. 
O volume (quantum) importado pelo Estado registrou 
queda de 2,1% no período, enquanto que os preços 
médios dos produtos importados acusam aumento 
de 4,6% até agosto.  

Esses termos de troca mais desfavoráveis em relação 
aos preços de exportação (queda de 1,6% no mesmo 
período), deve-se ao aumento dos preços dos combus-
tíveis, principalmente da nafta e de produtos químicos 
orgânicos que a Bahia importa em larga escala.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) melho-
rou as projeções do crescimento das exportações e 
importações globais para 3,6% em volume neste ano, 
ante apenas 1,3% no ano passado, mas alertou que essa 
aceleração dificilmente se manterá em 2018. A expansão 
mais forte que prevista em 2017 é impulsionada pela 
Ásia e América do Norte, onde há uma retomada na 
demanda por importações após resultados fracos de 
2016. A recuperação do preço do petróleo, por volta de 
20% desde janeiro, estimulou os investimentos nos EUA.

As encomendas de exportações aumentaram o que sina-
liza um dinamismo do comércio mundial no segundo 
semestre deste ano, que já vem tendo seus reflexos nas 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 4.607.389 5.240.659 13,74
Importações 4.540.295 4.651.650 2,45
Saldo 67.095 589.010 777,88
Corrente de comércio 9.147.684 9.892.309 8,14

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 11/09/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

puxado principalmente pela soja, que terá safra recorde, 
automóveis, minerais e derivados de petróleo.

As importações por sua vez, permaneceram estagna-
das, registrando queda de 2% em agosto ante o mesmo 
período do ano passado, atingindo US$ 635,8 milhões. 
As compras externas não reagem, mesmo com a forte 
valorização da moeda brasileira no ano, devido à lenta 
recuperação do ritmo de atividade econômica e a para-
lisação dos investimentos.
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exportações estaduais, que crescem pelo quarto mês 
consecutivo. 

No entanto, o ritmo sustentável desse crescimento, 
segundo a OMC, provavelmente não vai se manter em 
2018. Primeiro, a alta prevista das taxas de juros nos 
países desenvolvidos poderá provocar importantes 
modificações de preços e de taxa de câmbio, influen-
ciando fortemente a estrutura das trocas globais. A 
OMC menciona também a renegociação do Acordo 
de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), entre 
EUA, Canadá e México, e a negociação do Brexit (saída 
do Reino Unido da União Europeia), como fatores com 
potencial para “perturbar” o comércio mundial. Além 

disso, a entidade nota que a China provavelmente 
porá um freio na política fiscal expansionista e na 
flexibilização do crédito, para conter o aquecimento 
da economia. Esses fatores podem moderar a expan-
são do comércio mundial para 3,2% no ano que vem. 
Inicialmente, a OMC projetava crescimento de 2,4% 
do comércio mundial em volume em 2017.

Os volumes exportados pela Bahia reagiram nos últi-
mos meses, ajudando a melhorar o desempenho das 
exportações no acumulado do ano até agosto. A alta das 
vendas externas em 2017 é puxada pelo aumento das 
quantidades embarcadas, principalmente nos últimos 
três meses quando subiram 35,2% comparado a igual 

período do ano anterior. A China, com suas compras 
de soja, celulose, couro, químicos e minérios, responde 
pela quase totalidade do incremento (65,8%) até agosto.

Mas não só a China vem crescendo. A Europa tem 
surpreendido positivamente, mas também há boas 
notícias em termos de crescimento nos EUA, e nos 
emergentes de maneira geral. Essa aceleração do ritmo 
de crescimento das exportações globais nos últimos 
meses a um ritmo mais firme e de modo mais genera-
lizado, tem sido decisivo para o melhor desempenho 
das exportações.

Os preços também têm registrado crescimento nos 
últimos meses - em agosto 2,5%, comparados a igual 
período do ano anterior. As cotações dos produtos 
básicos que haviam subido com força nos primeiros 
meses do ano perderam fôlego especialmente a partir 
de abril, mas ensaiam uma recuperação desde julho. 

Houve elevação dos preços internacionais da soja 
(5,5%), do minério de ferro (14,7 %), do café (12,3%) e 
do petróleo (8,6%) no mês passado. As cotações das 
vendas externas do setor de extração de petróleo e gás 
natural subiram 55,7 % em relação ao mesmo período de 
2016, enquanto as do segmento de extração de minerais 
metálicos avançaram 67,5%. No acumulado do ano, 
entretanto, a variação nos preços ainda é negativa em 
1,6%, basicamente queda dos preços no  setor automo-
tivo (-2,6%), metalúrgico (-15,8%), de pneus (-7,1%) e de 
cacau        (-4,5%).        

A vantagem à melhora nos preços observada em alguns 
segmentos, todavia, vem sendo neutralizada pela valo-
rização do real frente ao dólar, o que vem jogando a 
rentabilidade das exportações para baixo. Na indústria 
de transformação, esse indicador recuou 6,32%. Com 
inflação menor, a pressão sobre o custo de produção 
do exportador recua, mas infelizmente a valorização 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Set. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/10/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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do câmbio tem neutralizado essa vantagem. Por outro 
lado, a restrição ao benefício do Reintegra, cuja alíquota 
será mantida em 2% no ano que vem, sem a elevação 
esperada para 3%, deve deixar de dar um alívio maior 
para esse indicador em 2018. De qualquer forma, a 
exportação continua sendo o único caminho para 
ocupar a capacidade ociosa da indústria por conta do 
fraco desempenho do mercado doméstico.

Embora existam casos de forte crescimento das expor-
tações por razões mais específicas, como petróleo, 
agrícolas e automóveis, de forma geral, o volume expor-
tado tem reagido à melhora da atividade global. Esses 
casos específicos têm peso importante no aumento das 
quantidades exportadas. 

Até agosto, o volume destinado ao exterior do setor 
automotivo cresceu 37,2% em relação ao mesmo perí-
odo de 2016, enquanto o do setor de petróleo e subiu 
14,6%. Esse aumento do quantum nesses dois segmentos 
é resultado do consumo interno anêmico e de uma 
expansão do que se produz, criando-se um excedente 
exportável maior. Demanda interna fraca e aumento 
de produção levam a uma maior canalização de bens 
para o exterior. 

Nenhum segmento, entretanto, se destacou tanto no ano 
como o do agronegócio, fruto da boa safra, do retorno de 
condições climáticas favoráveis em regiões produtoras 
do estado e da recuperação da produtividade. As ven-
das do setor alcançaram US$ 2,4 bilhões, 20,8% acima 
que igual período de 2016. Recém-saído de uma crise 
no ano passado, a agropecuária é agora o carro-chefe 
da expansão da economia e das exportações, graças 
à colheita excepcional de suas principais culturas. 
Segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a safra agrícola baiana 
deverá atingir 8,5 milhões de toneladas de grãos em 
2017, configurando crescimento de 43,8%.

Até agosto, o principal mercado para os produtos 
baianos no exterior continuou sendo a Ásia, com um 
crescimento de 16,7% e 37% de participação. O aumento 
das vendas para o continente deve-se ao maior apetite 
chinês, cujo volume de embarques cresceu 65,8%, 
enquanto que as receitas aumentaram 22%. Sustentaram 
positivamente as vendas externas baianas no período 
as vendas para os EUA, que cresceram 8,8%, da União 
Europeia em 17,2%, os países da América Latina, (23,5%) 
e o MERCOSUL, que se elevaram em 26,4%.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 786.827 1.018.734 29,47 19,44 26,64

Papel e celulose 605.334 993.140 64,06 18,95 10,29
Petróleo e derivados 731.368 853.826 16,74 16,29 10,11
Metalúrgicos 304.385 476.733 56,62 9,10 36,70
Automotivo 299.863 400.755 33,65 7,65 -2,62
Metais preciosos 641.666 294.721 -54,07 5,62 -15,78
Cacau e derivados 229.095 259.167 13,13 4,95 13,01
Soja e derivados 184.798 180.396 -2,38 3,44 -4,48
Borracha e suas 
obras 143.429 110.471 -22,98 2,11 -7,08

Café e especiarias 85.200 108.124 26,91 2,06 -3,40
Couros e peles 64.451 84.012 30,35 1,60 5,52
Minerais 168.099 74.482 -55,69 1,42 8,51
Sisal e derivados 60.829 71.327 17,26 1,36 5,37
Calçados e suas 
partes 44.083 58.441 32,57 1,12 18,05

Frutas e suas 
preparações 50.327 55.622 10,52 1,06 12,59

Fumo e derivados 64.919 50.357 -22,43 0,96 -2,49
Algodão e seus 
subprodutos 33.743 31.964 -5,27 0,61 -35,36

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

20.851 19.518 -6,39 0,37 20,12

Carne e miudezas 
de aves 9.514 8.732 -8,22 0,17 7,61

Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 74.599 90.136 20,83 1,72 28,66
Total 4.607.389 5.240.659 13,74 100,00 -1,61
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 11/09/2017.
Elaboração: SEI.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-ago. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.750.271 2.077.861 18,72 44,67
Combustíveis e 
lubrificantes 1.644.506 1.618.831 -1,56 34,80

Bens de capital 842.556 699.558 -16,97 15,04
Bens de consumo 
duráveis 241.571 197.168 -18,38 4,24

Bens de consumo 
não duráveis 61.391 58.231 -5,15 1,25

Total 4.540.295 4.651.650 2,45 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 11/09/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

reduções. A queda em relação ao período jan/agosto do 
ano passado abrange bens de consumo duráveis (18,4%), 
bens de consumo não duráveis (5,2%), e combustíveis 
(1,6%). Ainda falta uma resposta sobre quanto disso 
reflete a recessão e quanto a uma eventual substituição 
de importados. Como o consumo de importados cai 
mais do que a demanda doméstica, parte da demanda 
interna tende a se deslocar para a produção da indústria 
nacional, que passa a ter horizonte um pouco mais 
favorável do que há um ano. 

As importações voltaram a registrar queda em agosto 
pelo segundo mês consecutivo, atingindo US$ 640,6 
milhões (-1,3%). No acumulado até agosto, as impor-
tações ainda registram incremento de 2,45% sobre o 
mesmo período do ano anterior. O volume (quantum) 
importado pelo Estado registrou queda de 11,9% em 
agosto e de 2,1% no ano.  

A lenta recuperação do ritmo de atividade econô-
mica somada e a paralisação dos investimentos são as 
principais razões da queda e estagnação das compras 
externas.

As compras de bens de capital (máquinas e equpamen-
tos) tiveram queda de 27,5% em agosto, elevando já para 
17% a redução no ano. A única categoria a registrar 
crescimento no ano é a de bens intermediários (insu-
mos e matérias primas) em 18,7%, mas concentrado em 
partes, peças e componentes para o setor automotivo, 
fertilizantes (pelo bom momento da agropecuária) e 
insumos para a indústria química.

Outras categorias de importados diretamente relacio-
nadas ao desempenho da economia também registram 




