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Depois de registrar crescimento por dois meses conse-
cutivos, e se recuperar dos efeitos da greve dos cami-
nhoneiros, as exportações baianas voltaram a recuar 
4,2% em agosto, para US$ 853,2 milhões, quando com-
paradas a igual mês de 2017. Isso ocorreu apesar do 
salto de 8,5% do dólar frente ao real no período, mas 
que foi marcado por volatilidade no cenário externo 
e apreensão com o rumo das eleições presidenciais 
brasileiras. As importações por sua vez, cresceram de 
forma robusta pelo segundo mês consecutivo, alcan-
çando em agosto US$ 908,7 milhões, 41,8% acima do 
mesmo mês do ano passado. 

Foi determinante para a queda das exportações em 
agosto, o desempenho negativo das vendas do setor 
automotivo com redução de 23,2%, reflexo da crise 
na Argentina que levou à desvalorização do peso em 
relação ao dólar ainda no início de maio. Os automó-
veis representam 70% dos embarques para o país, que 
devem recuar sob o efeito do agravamento do cenário 
econômico.

Em agosto, houve queda de 19% nas exportações baia-
nas para a Argentina, enquanto nos oito meses do 
ano, já houve reversão do crescimento apresentado 
no primeiro semestre, com redução de 0,5%. O quadro 
argentino deve contribuir ainda mais para a perda de 
fôlego das exportações de manufaturados baianos, 
que até agosto apresenta recuo de 3,5%, comparados 
ao mesmo período de 2017.

Além do setor automotivo, contribuiu para o desem-
penho negativo as vendas do setor de petróleo e deri-
vados com queda de 54%; algodão (-65,2%); derivados 
de cacau (-15%) e minerais (-73%).

As importações em agosto foram puxadas pelos com-
bustíveis, que subiram 286,5% sobre um ano antes, 
principalmente pela compra de gás e nafta. Também 
cresceram as importações de bens de capital (+60,4%), 
bens intermediários (+17,3%) e bens de consumo (+3%).

Foi o segundo mês consecutivo de crescimento nas 
importações, embora que muito concentradas nos 
combustíveis. A tendência, é que as compras externas 
continuem em alta mesmo com a desvalorização do 
real frente ao dólar, mesmo porque elas não respondem 
imediatamente às variações do câmbio devido aos 
contratos ser, em geral, de prazo mais longo.  No ano 
passado e no primeiro semestre de 2018, houve uma 
queda muito acentuada dos desembarques, que devem 
reagir na medida em que a economia e os investimentos 
tenham impulso. 

Com os resultados apurados até o mês de agosto, a 
Bahia acumula um superávit de US$ 390,6 milhões 
em sua balança comercial. As exportações alcançaram 
US$ 5,4 bilhões e estão 3,2% acima de igual período 
de 2017, enquanto que as importações foram de US$ 
5 bilhões, estando 7,8% maiores se comparadas a jan/
agosto do ano passado.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 5.240.239 5.405.547 3,15
Importações 4.653.339 5.014.946 7,77
Saldo 586.900 390.601 -33,45
Corrente de comércio 9.893.578 10.420.494 5,33

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/09/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

Por outro lado, as exportações do complexo soja conti-
nuam em alta com crescimento de 21,3% em agosto e 
de 17,1% no ano. Quatro meses após o pico de safra, o 
fluxo de soja em direção aos portos começa a diminuir, 
mas as mais de 3 milhões de toneladas embarcadas já 
constitui recorde histórico para as exportações do setor.
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O ambiente econômico global continua a se deteriorar 
neste terceiro trimestre no rastro da guerra comercial 
deflagrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, 
contra a China e até contra países aliados. A situa-
ção atual da economia mundial continua num nível 
bastante saudável, mas os temores de desaceleração 
do crescimento se acumulam. Com o comércio inter-
nacional sendo dominado pelos conflitos envolvendo 
aumento das tarifas de importação, haverá menos 
exportações nos próximos meses, em especial para 
os EUA e a China. As projeções para investimentos 
globais também caíram. O consumo privado tende a 
estagnar. Nesse cenário, as expectativas econômicas 
se retraíram consideravelmente, para o menor nível 
desde o fim de 2011. 

A deterioração do clima econômico ocorre em quase 
todas as regiões. A avaliação tanto da situação eco-
nômica como das expectativas caíram bastante na 
União Europeia (UE), nos países emergentes da Ásia, 
incluindo a China, e também na América Latina. Há 
também uma piora das expectativas econômicas nos 
EUA, apesar da recente aceleração do crescimento da 
maior economia do mundo.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) publicou agora em setembro seus 
Indicadores Compostos Avançados (ICA), que pro-
curam antecipar momentos de inflexão da atividade 
econômica em relação à sua tendência com seis a nove 
meses de antecedência. E a tendência apontada foi 
igualmente de “abrandamento” do crescimento em 

vários países desenvolvidos e no Brasil, enquanto a 
expansão econômica parece mais sólida nos EUA e 
no Japão. 

A Organização Mundial do Comércio - OMC também 
estima que a expansão do comércio internacional 
vai continuar a desacelerar no terceiro trimestre. Seu 
Indicador das Perspectivas do Comércio Mundial, que 
fornece informações em tempo real sobre a tendência 
de exportações e importações globais, caiu agora para 
100,3 pontos, inferior ao valor anterior de 101,8.

Entre os fatores a motivar revisões dos cenários estão 
a possibilidade de uma escalada do protecionismo 
comercial, o aumento de tensões geopolíticas e o ritmo 
de crescimento já superior ao potencial em muitas 
economias avançadas, o que aceleraria o processo 
de normalização da política monetária nestes países, 
e reduziria a margem de manobra para medidas de 
estímulo, caso estas se tornem necessárias mais adiante.

A probabilidade de que o mundo escorregue para 
uma recessão em 2019 ou 2020 é ainda pequena, mas 
as chances de se observar uma desaceleração mais 
expressiva do que se esperava anteriormente começam 
a aumentar. A perspectiva de uma onda de revisões 
das projeções de crescimento econômico surge no 
momento em que a economia mundial comemorava 
o definitivo afastamento do legado negativo da crise 
financeira de 2008-2009 e vislumbrava um crescimento 
mais robusto, possibilitado pela disseminação do bom 
momento por todas as regiões do planeta.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Ago. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/09/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-ago. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Soja e Derivados 993.140 1.162.810 17,08 21,51 6,10
Papel e Celulose 853.810 1.011.603 18,48 18,71 23,82
Químicos e 
Petroquímicos 1.018.633 938.185 -7,90 17,36 35,68

Metalúrgicos 294.721 428.483 45,39 7,93 29,70
Automotivo 400.755 414.509 3,43 7,67 4,82
Petróleo e Derivados 476.733 409.947 -14,01 7,58 33,30
Metais Preciosos 259.167 258.026 -0,44 4,77 178,34
Cacau e Derivados 180.396 134.456 -25,47 2,49 -9,23
Borracha e Suas 
Obras 110.328 99.745 -9,59 1,85 11,48

Minerais 108.124 94.758 -12,36 1,75 24,28
Couros e Peles 84.012 69.450 -17,33 1,28 7,88
Frutas e Suas 
Preparações 71.318 68.350 -4,16 1,26 0,73

Algodão e Seus 
Subprodutos 75.282 62.222 -17,35 1,15 10,54

Café e Especiarias 55.622 48.283 -13,20 0,89 -7,72
Sisal e Derivados 50.357 50.093 -0,52 0,93 8,71
Calçados e Suas 
Partes 58.437 36.084 -38,25 0,67 0,06

Fumo e Derivados 19.518 21.766 11,52 0,40 1,36
Carne e Miudezas 
de Aves 8.585 13.617 58,62 0,25 -2,72

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

31.964 11.918 -62,72 0,22 -21,58

Demais Segmentos 89.336 71.242 -20,25 1,32 26,71
Total 5.240.239 5.405.547 3,15 100,00 14,52
Total 4.349.591 4.547.895 4,56 100,00 15,27
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/09/2018.
Elaboração: SEI.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
aumentaram 10,4% em agosto em relação a igual mês do 
ano passado. As maiores valorizações aconteceram no 
setor de couros e peles (173,1%); metalúrgicos (58,7%); 
químicos (36,9%) e de papel e celulose (20,7%).  Em 
relação a julho último, o crescimento dos preços foi 
de 16,5%.

A maior desvalorização do real em relação ao dólar e 
uma variação em ritmo mais aproximado entre custo 
de produção e preços médios devem contribuir para 
um ganho de rentabilidade aos exportadores em 2018. 
O avanço significa recuperação de margem de lucro 
após dois anos de recuo da rentabilidade do exportador.

Com o real se desvalorizando em torno dos 25% este 
ano, a tendência, é de ganho de rentabilidade, o que 
significa uma reversão do quadro dos dois últimos 
anos, embora esse ganho seja mais conjuntural que 
estrutural. 

Apesar de ser um ganho para o exportador, ele sozinho 
é um avanço apenas nominal. A alta do dólar permite 
um aumento do faturamento em reais ao exportador, 
mas, não assegura, necessariamente, a elevação de 
volume de embarques. A grande vantagem de um 
dólar mais favorável em termos estratégicos e a prazo 
mais longo, é a possibilidade de o exportador reduzir 
os preços de venda e com isso ganhar mercado e elevar 
o volume de embarques. 

A desvalorização recente do real deverá ajudar na com-
petitividade, assim como os estímulos econômicos na 
China deva ajudar nossas exportações de commodities. 
Mas, o que favorece de forma mais consistente o quadro 
de rentabilidade do exportador, além da desvalorização 
do real em relação ao dólar, é o ritmo muito próximo 
da alta de preços de venda e do custo de produção. 

No ano passado, segundo dados da Funcex - Fundação 
Centro de Estudos de Comércio Exterior, os preços 
médios de exportação ajudaram, com alta de 10,1% na 
comparação com 2016, variação puxada principalmente 

pelas commodities. O custo avançou relativamente 
pouco, com alta de 2,3%. A valorização de 8,5% da 
moeda nacional em relação ao dólar, porém, resultou 
em perda de 1,2% na rentabilidade média dos embar-
ques. Também em 2016, a desvalorização cambial de 
4,8% não foi suficiente para compensar a queda de 6,2% 
no preço de exportação em conjunto com aumento de 
7 ,5% no custo de produção. O índice de rentabilidade 
das exportações medido pela Funcex acusou à época 
queda de 8,2% na comparação com o ano anterior.
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A soja e seus derivados lidera a pauta de exportações 
do estado, tanto no mês de agosto como no acumulado 
do ano. Quatro meses após o pico de safra, o fluxo 
de soja em direção aos portos começa a diminuir, 
embora o volume embarcado até agosto de 3 milhões 
de toneladas seja recorde histórico para o setor. O 
Brasil ocupou parte do mercado argentino, tradicional 
exportador de farelo, por causa da quebra de safra de 
soja no país vizinho.

Em agosto, as vendas externas do complexo soja soma-
ram 636,5 mil toneladas no mês passado, 17% mais 
que em agosto do ano passado. Com volume ainda 
alto e preços melhores, as receitas acumuladas com as 
vendas externas do setor  de janeiro a agosto atingem 
US$ 1,16 bilhão, 14,6% superiores a igual período do 
ano anterior.

Outro destaque da agroindústria é o setor de papel e 
celulose, cujas receitas somaram US$ 1 bilhão no perí-
odo, 18,5% mais do que de janeiro a agosto de 2017. A 
produção segue em expansão, embora o volume expor-
tado tenha declinado 4,5% até agosto. As receitas, por 
sua vez, cresceram 15,6% devido a preços favoráveis 
derivado da demanda externa aquecida, principal-
mente na China e na Europa (principais mercados de 
destino). O cenário para o setor continua positivo para 
2018, com preços em elevado patamar e produção em 
crescimento.

Com os resultados de agosto, as exportações do agrone-
gócio alcançaram US$ 2,66 bilhões no ano, 10,2% acima 
do mesmo período de 2017, e com uma participação 
de 49,3% do total exportado pela Bahia no acumulado 
do ano.

Dentre os produtos manufaturados, o destaque negativo 
foram as vendas do setor automotivo, que encolheram 
23,2%, mas ainda acusam crescimento no acumulado 
do ano 3,3%. 

A Bahia vem registrando queda nas exportações para 
a Argentina em meio à crise econômica vivida pelo 
vizinho nos últimos meses. A retração nas vendas ao 
segundo maior parceiro comercial baiano começou 
em Julho quando as vendas caíram 21%. Em agosto, a 
queda se repetiu e foi a 19% na comparação com igual 
período do ano anterior. O desempenho das expor-
tações aos argentinos nos últimos meses é apenas o 
início do reflexo da crise que levou à desvalorização do 
peso em relação ao dólar ainda no início de maio, No 
acumulado do ano, já há queda de 0,45% na venda aos 
argentinos, mas a intensificação da crise deve também 
repercutir de forma mais forte nos embarques dos 
próximos meses ao país vizinho.

O quadro argentino deve contribuir ainda mais para 
a perda de fôlego das exportações de manufaturados, 
principalmente de automóveis, principal item da pauta 
de exportação para o país. Além da perda de compe-
titividade em razão da forte desvalorização do peso 
argentino, o mercado vizinho deve ficar mais restrito, 
sendo um fator adicional a um cenário internacional já 
complicado, com as tensões decorrentes de movimentos 
protecionistas.

A China permanece como maior mercado para as 
exportações baianas até agosto com 31,3% de partici-
pação e crescimento de 23,5%. A União Europeia vem 
em seguida com 19,3% de participação, mas com queda 
de 5,9% em suas compras, resultado da desaceleração 
da atividade econômica na região. Os EUA, também 
registram queda de 18%, com 10,8% de participação. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-ago. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.691.133 3.673.571 -0,48 73,25
Combustíveis e 
lubrificantes 326.906 528.532 61,68 10,54

Bens de capital 385.987 523.600 35,65 10,44
Bens de consumo 
duráveis 24.045 223.352 828,91 4,45

Bens de consumo 
não duráveis 51.648 65.837 27,47 1,31

Bens não 
especificados - 54 -

Total 4.479.719 5.014.946 11,95 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/09/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações voltaram a crescer em agosto, alcan-
çando o segundo maior valor do ano: US$ 908,7 milhões, 
41,8% acima do mesmo mês do ano passado. O destaque 
coube aos combustíveis com 286,5% de incremento, 
principalmente o gás e a nafta e aos bens de capital, 
que embalados pelo crescimento do setor de energia 
eólica e solar no estado, vem dinamizando as aquisições 
de máquinas e equipamentos para o setor.

A fraca atividade da indústria de transformação é 
responsável ainda pela queda nas compras de bens 
intermediários no ano (-0,5%), embora nos dois últi-
mos meses tenha ocorrida alguma melhora, mesmo 
considerando-se a baixa base de comparação.  

A reação das importações no segmento de transforma-
ção é, em alguma medida, um bom sinal, por apontar 
aquecimento da atividade do setor, que depende da 
aquisição de insumos. Já as compras de bens de capital 
continuaram em elevação, registrando no ano cresci-
mento de 35,7% (veículos de carga, células solares e 
produtos químicos). 

A taxa de câmbio ao redor de R$ 4,00 pode reduzir o 
ritmo de importações na média, mas não a de deter-
minados bens industriais em que não há substitutos 
produzidos em território nacional. Este é o caso de boa 
parte dos bens intermediários. Principalmente para 
insumos químicos, produtos siderúrgicos, partes e 
peças, o ritmo de crescimento de importações registrado 
nos últimos meses não deve arrefecer. 

O acirramento da tensão comercial entre EUA e potên-
cias como União Europeia e China é outro fator que 
pode acelerar ainda mais o ritmo das importações 
industriais. As barreiras impostas pelo governo de 
Donald Trump às importações de outros países ten-
dem a causar uma sobreoferta de produtos que podem 
ser direcionados ao mercado local. Ainda assim, as 
compras externas, mesmo registrando alguma reação, 
ainda estão longe de recuperar o tombo registrado nos 
dois anos de recessão, reflexo ainda da baixa atividade 
econômica. 

Os EUA permaneceram na liderança como principal 
fornecedor de produtos ao estado até o mês de agosto, 
com US$ 591,3 milhões, 10,3% de crescimento  e 11,8% 
de participação (combustíveis,produtos químicos, ferti-
lizantes, automóveis e suas partes e peças). Seguem-se 
agora a Argélia – US$ 501,9 milhões e 10% de parti-
cipação (nafta) e, a China com US$ 490,5 milhões, 
26% de crescimento e e 9,8% de participação (células 
solares, equipamentos eletrônicos, bens de consumo 
e automóveis).




