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Exibindo o melhor resultado em três anos, as expor-
tações baianas atingiram US$ 8,1 bilhões, com cresci-
mento de 19% em relação ao ano anterior. É um resul-
tado melhor do que o observado em 2015 e 2016, mas 
ainda abaixo do desempenho registrado no período 
entre 2011/2014, quando as vendas externas baianas 
alcançaram recorde histórico (US$ 11,3 bilhões em 2012). 

Em dezembro as exportações alcançaram US$ 653,4 
milhões, superando em 30,9% o resultado obtido em 
dezembro do ano passado, com destaque para as ven-
das de algodão, derivados de petróleo, automóveis e 
petroquímicos.

No ano, a melhora das vendas externas do estado é 
resultado da expansão mais forte da atividade global, 
que se refletiu na expansão em 14,8% do quantum expor-
tado pelo estado; das melhores cotações das commodi-
ties, que interrompeu a queda dos preços médios dos 
produtos exportados, resultando em uma valorização 
média de 3,7% na pauta; e pela forte recuperação da 
produção agrícola, estimada em mais de 40%, o que fez 
aumentar em 67% os embarques de soja, carro chefe 
das vendas de produtos agrícolas do estado. 

O excepcional ano de 2017 para a agricultura refletiu-se 
nas exportações do setor que foi o destaque principal 
da pauta em 2017.  As vendas do agronegócio baiano 
subiram 28,2%, para US$ 3,84 bilhões, com destaque 
para soja, celulose e algodão. O setor fechou o ano 
representando 47,5% do total das vendas externas do 
estado, próximo ao recorde alcançado em 2015 quando 
a participação alcançou 50,3%.

No setor de manufaturados, cresceram principalmente 
as exportações de produtos químico-petroquímicos, 

Com a melhora das expectativas para economia, as 
importações baianas passaram a registrar crescimento 
desde agosto, alcançando no ano US$ 7,2 bilhões e 
crescimento de 17% em relação a 2016. 

Os desembarques foram puxados pelo crescimento 
das compras de combustíveis e lubrificantes (29,7%) e 
bens intermediários (25,9%). O destaque negativo ficou 
para os bens de capital (recuo de 10,3%), sinalizando 
um cenário de recuperação ainda lenta e incerta dos 
investimentos.

O incremento das compras externas no ano deveu-se, 
além do aumento nas compras de combustíveis, ao 
incremento em 18,2% do quantum importado, princi-
palmente de matérias primas como minério de cobre, 
fertilizantes, e insumos para a indústria química; do 
aumento das compras de peças e acessórios para indús-
tria automotiva na esteira da melhoria do seu desem-
penho; e da baixa base de comparação, já que 2016 foi 
marcado por forte retração da atividade econômica.

A Argélia terminou o ano de 2017 como maior país 
vendedor para a Bahia. No ano passado, as impor-
tações do país africano somaram US$ 1,03 bilhão, 
basicamente de nafta, seguido pelos Estados Unidos 
com US$ 832,8 milhões (combustíveis, fertilizantes, 
químicos e bens de consumo) da Argentina com US$ 
727 milhões (automóveis, trigo, malte) e da China com 
US$ 600,4 milhões (células solares, automóveis, bens 
de consumo e máquinas e equipamentos).

Com os resultados apurados no ano, a Bahia acumulou 
um superávit de US$ 867,1 milhões em sua balança 
comercial, com a corrente de comércio (soma das expor-
tações e importações) chegando a US$ 15,26 bilhões 
e crescimento de 18,1% sobre igual período de 2016.

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 6.776.509 8.066.299 19,03
Importações 6.151.450 7.199.182 17,03
Saldo 625.059 867.118 38,73
Corrente de comércio 12.927.959 15.265.481 18,08

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/01/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

que somaram US$ 1,54 bilhão e crescimento de 33,6% 
e de automóveis - alta de 34% para US$ 620 milhões.

A China continuou sendo o maior comprador de pro-
dutos baianos no ano passado. Em 2017, o país asiático 
comprou US$ 2,13 bilhões da Bahia (26,4% do total), 
seguida pelos Estados Unidos com US$ 1,08 bilhão 
(13,4%), pela Argentina com US$ 986,8 milhões (12,2%) 
e pelos Países Baixos com US$ 564,7 milhões ou o 
equivalente a 7% das exportações estaduais.
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Confirmando as expectativas, a economia mundial 
cresceu por volta de 3% em 2017, alavancada pelos 
estímulos monetários nos EUA, na Área do Euro e em 
alguns países da América Latina. Na China, estímulos 
creditícios e a retomada dos investimentos conseguiram 
manter o crescimento econômico ao redor dos 6,5%, 
fazendo com que o comércio global voltasse a crescer 
mais forte. 

Os ciclos econômicos se tornaram mais sincroniza-
dos no mundo, resultando em efeitos que reforçam 
a demanda de bens comercializáveis. Com isso, a 
demanda por importações está particularmente grande 
na China, nos Estados Unidos e na União Europeia. 
Com isso, a expectativa da OMC para o comércio 
global em 2017 é de crescimento muito próximo ao 
da economia mundial, fato que não ocorria desde a 
década passada.

A mudança ocorreu pela alteração dos modelos eco-
nômicos, particularmente na Ásia, que passou de um 
sistema de comércio intensivo para outro baseado no 
consumo. Apesar da melhora nas perspectivas do 
comércio global, há eventuais riscos, como um aperto 
na política monetária nos países desenvolvidos e a 
expansão fiscal nas grandes economias emergentes. 
A retórica protecionista também continua sendo uma 
ameaça, mas apenas se ela se traduzir em ações res-
tritivas efetivas. 

Até agora, neste início de ano, praticamente todos os 
principais indicadores econômicos divulgados tanto 
no mundo ocidental quanto na Ásia confirmam o bom 
momento econômico em termos de ritmo de ativida-
des. O ano de 2018 deve ser o primeiro desde a crise 
financeira em que a economia global vai operar em 
capacidade total ou quase total. Este ano deverá ser 

um ponto de inflexão na economia global, segundo o 
relatório “Global Economic Prospects”, divulgado pelo 
Banco Mundial. Será a primeira vez desde 2008 que a 
capacidade ociosa da economia deve se aproximar de 
zero nos mercados emergentes e nas economias em 
desenvolvimento graças à recente recuperação nos 
preços das commodities e ao bom desempenho dos 
países ricos. 

A crise financeira de 2008 deixou grande ociosidade na 
capacidade produtiva da economia global, que começou 
a se reduzir em 2015. Este ano, essa ociosidade deve 
ser zerada, o que permitirá a normalização da política 
monetária, após uma década de taxas de juro muito 
baixas e programas de estímulo - em especial nos países 
desenvolvidos. A economia mundial deve crescer 3,1% 

neste ano, após expansão prevista de 3% em 2017 com 
destaque para contínua recuperação dos emergentes, 
que devem crescer 4,5% neste ano. As economias mais 
ricas vão moderar o crescimento em 2018. EUA, Japão 
e os 19 países que formam a zona do euro crescerão 
2,2%. O Brasil deve crescer 2% neste ano, prevê o banco, 
o dobro da estimativa de 1% para 2017.

O mercado externo se tornou uma forma da indústria 
escoar sua produção, diante da retração do consumo 
doméstico, ao mesmo tempo em que o ritmo de expan-
são global se intensificou e o comércio global voltou 
a crescer. A expansão de 14,8% do volume exportado 
é a evidência maior desse movimento. Apesar desse 
crescimento não ter acontecido de forma generalizada 
setorialmente, os segmentos beneficiados responderam 

(U
S$

 FO
B)

0

200

400

600
500

300

100

700
800
900

1.000

Dez. 2016 Jan. 2017 Fev. 2017 Mar. 2017         Abr. 2017       Mai.2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Ago. 2017 Set. 2017 Out. 2017 Nov. 2017 Dez. 2017

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Nov. 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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por parcela significativa das exportações baianas impli-
cando em valorização de uma série de produtos na 
média (a maioria commodities), quando comparados a 
igual período do ano anterior. 

Mesmo com a desaceleração na segunda metade do ano, 
a recuperação de preços foi fundamental para o bom 
desempenho das exportações em 2017. Destacaram-se 
os químicos/petroquímicos com aumento médio de 
preços em 26,5%; derivados de petróleo (32,4%); metais 
preciosos (21,6%); minerais (13,6%) e celulose (11,9%), 
dentre os mais expressivos. No total, a valorização 
média dos produtos exportados pelo estado chegou 
a 3,7%, depois de amargar três anos consecutivos de 
queda.

A perspectiva de preços estáveis com tendência baixista 
para commodities importantes da pauta de exportação 
baiana deve contribuir bastante para um ajuste nos 
termos de troca neste ano. O índice de termos de troca, 
dado pela relação entre a evolução dos preços das 
exportações e das importações, deve ficar estável este 
ano, com tendência de queda em relação a 2017. Mesmo 
assim o índice deve se manter em nível favorável, mais 
alto que o de anos anteriores.

O setor químico/petroquímico fechou o ano com a lide-
rança da pauta de exportações do estado, com vendas de 
US$ 1,54 bilhão e crescimento de 33,6% frente a 2016. O 
setor obteve melhora nos preços médios dos produtos 
exportados (26,5%), na esteira do aumento dos preços 
do petróleo e também ganhos na rentabilidade, mesmo 
com a valorização do real em relação ao dólar em boa 
parte do ano, de quase 20%, o que levou à diminuição 
das exportações e aumentou o ímpeto das importações.  
O crescimento dos embarques físicos foi de tão somente 
5,6% no ano, indicando as dificuldades das empresas 
em aumentar as exportações e de agregar maior valor 
local às matérias-primas produzidas localmente, ante 
o crescente aumento das importações.

A valorização do real frente ao dólar ocorrida princi-
palmente entre o segundo e terceiro trimestre, minou 
boa parte da competitividade na venda de manufatu-
rados, comprometendo em parte o desempenho das 
exportações de manufaturados que cresceram apenas 
9,6%. Nos produtos básicos, que dependem do com-
portamento de preços de commodities e da demanda 
internacional, o crescimento alcançou 49,7%, mas que 

também contou com o aumento da safra agrícola que 
aumentou substancialmente os embarques de soja, 
algodão e frutas. 

Num cenário de crescimento mais forte da economia 
global, as vendas de produtos primários ganharam 

fôlego neste ano, ao mesmo tempo em que as expor-
tações de bens industriais avançaram em ritmo mais 
modesto, evidenciando os problemas de competitivi-
dade da indústria. 

Nenhum segmento se destacou tanto em 2017 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 vendas do setor 
alcançaram US$ 3,84 bilhões, 28,2% acima que igual 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
Petroquímicos 1.153.366 1.540.569 33,57 19,10 26,50

Soja e Derivados 808.176 1.466.832 81,50 18,18 8,76
Papel e Celulose 1.148.776 1.266.986 10,29 15,71 11,88
Automotivo 462.593 620.003 34,03 7,69 0,26
Metalúrgicos 833.618 576.324 -30,86 7,14 2,28
Petróleo e Derivados 434.599 539.150 24,06 6,68 32,44
Metais Preciosos 362.300 400.531 10,55 4,97 21,59
Algodão e Seus 
Subprodutos 243.967 304.735 24,91 3,78 8,24

Cacau e Derivados 289.402 260.720 -9,91 3,23 -9,55
Frutas e Suas 
Preparações 135.721 165.624 22,03 2,05 7,58

Borracha e Suas 
Obras 200.262 164.189 -18,01 2,04 -5,82

Minerais 127.579 160.446 25,76 1,99 13,55
Couros e Peles 104.919 124.105 18,29 1,54 1,75
Sisal e Derivados 94.735 81.082 -14,41 1,01 6,88
Calçados e Suas 
Partes 70.860 79.330 11,95 0,98 16,97

Café e Especiarias 95.939 77.380 -19,34 0,96 1,13
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

43.215 55.117 27,54 0,68 -13,08

Fumo e Derivados 25.280 27.078 7,11 0,34 25,37
Carnes e Miudezas 12.224 16.031 31,15 0,20 5,57
Milho e Derivados 4.023 3.537 -12,07 0,04 -4,01
Demais Segmentos 124.955 136.530 9,26 1,69 29,50
Total 6.776.509 8.066.299 19,03 100,00 3,68
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/01/2017.
Elaboração: SEI.
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período de 2016, enquanto que o volume embarcado 
cresceu 31,8%, resultado do aumento da produção, 
da maior demanda externa e de melhores cotações 
no mercado internacional.  Recuperada da crise de 
2016, a agropecuária constituiu-se como carro-chefe 
da expansão da economia e das exportações, graças à 
colheita excepcional de suas principais culturas. 

Entretanto, esse crescimento poderá não se repetir 
em 2018. Um novo aumento de receitas terá de vir dos 
preços externos e não de volumes. As primeiras esti-
mativas de produção para a Bahia indicam pequeno 
recuo na safra baiana neste ano, quando não, man-
tendo o volume de 2017 (8,6 milhões de toneladas). 
Já as perspectivas para os preços externos, devido à 
oferta crescente de alimentos, também não são de alta. 
Qualquer interferência climática, em uma das regiões 
produtoras, no entanto, muda completamente o cenário 
para essas projeções.

A soja, carro chefe do setor, deve ter registrado recorde 
na produção (5,1 milhões de toneladas), com cresci-
mento de 60% sobre o ano passado. A área colhida 
teve um acréscimo de 3,7%, em relação à safra ante-
rior, estimada em torno de 1,6 milhão de hectares. As 
exportações do complexo (grão, farelo e óleo) atingiram 
4,04 milhões de toneladas, com incremento de 67% 
sobre 2016.As receitas que também cresceram 81,5%, 
alcançaram US$ 1,47 bilhão, atingindo recorde histórico.

O setor de papel e celulose  alcançou vendas de US$ 
1,27 bilhão com crescimento de 10,3%, obtido exclusi-
vamente via aumento dos preços, em média de 12%, 
já que o volume físico exportado teve queda de 1,4%. 
Os preços internacionais da celulose de fibra curta 
surpreenderam até mesmo os mais otimistas em 2017. 
A aceleração das compras na China e a ruptura de 
oferta muito acima da média histórica garantiram aos 
produtores margem para aplicação mensal de reajus-
tes, com exceção de agosto. Foram 11 aumentos em 12 
meses, que levaram as cotações de referência a valores 
há algum tempo não vistos pela indústria. O ambiente 

positivo também permitiu que o setor reduzisse os 
descontos concedidos sobre preços de referência, que 
em determinados contratos chegaram perto de 30%.

Para os produtores, 2018 deve ser um ano marcado 
no mínimo pela estabilidade dos preços. Mas, diante 
da escalada de 2017, há quem veja risco de correção 
nos primeiros meses do ano. Em linhas gerais, o tom 
pessimista de algumas instituições financeiras foi 
amenizado e parte dos analistas revisou para cima as 
projeções para o preço médio no ano. Porém, a tradi-
cional desaceleração das compras com a proximidade 
do Ano Novo Chinês, em um ambiente de aumento 
de oferta, sustenta algumas previsões de baixa.  Para 
a média do ano, porém, as previsões são de cotações 
acima das registradas em 2017.

Além do setor químico, deve ser destacado o desempe-
nho positivo do setor automotivo, que registrou cres-
cimento expressivo em suas vendas externas em 2017 
(34%), fruto do aumento substancial em seus embarques 
para os países da América Latina, principalmente para 
a Argentina, principal mercado de destino para os 
automóveis produzidos no estado.  

O bom desempenho das exportações do setor foi resul-
tado do aumento de produção e de uma demanda 
interna ainda fraca, o que gerou maior excedente expor-
tável. Colaborou também para o avanço das vendas de 
veículos ao mercado externo, melhorias nos modelos 
fabricados localmente, que surgiram à esteira do Inovar-
Auto, programa de benefício fiscal criado pelo governo 
federal em 2012 e a renovação de acordos comerciais 
com países latino americanos.

Os mercados de destino para as exportações baianas 
ficaram estáveis no ano, com a China na liderança dos 
destinos de forma isolada, respondendo por 26,4% das 
compras, o dobro dos EUA, segundo colocado, com 
13,4%. Por bloco econômico, a Ásia também lidera com 
crescimento de 31,4% e participação de 38,4%, seguido 
pela União Europeia com incremento de 19,7% e par-
ticipação de 21,4%.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-dez. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.431.610 3.060.871 25,88 42,52
Combustíveis e 
lubrificantes 1.914.678 2.483.929 29,73 34,50

Bens de capital 1.330.439 1.193.513 -10,29 16,58
Bens de consumo 
duráveis 374.954 366.006 -2,39 5,08

Bens de consumo 
não duráveis 99.768 94.862 -4,92 1,32

Total 6.151.450 7.199.182 17,03 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/01/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.
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Apesar da lenta recuperação do ritmo de atividade 
econômica e a paralisação dos investimentos que ini-
biu o crescimento das importações durante boa parte 
do ano, as importações conseguiram fechar 2017 com 
crescimento de 17%, interrompendo dois anos conse-
cutivos de queda.

Nos últimos dois anos, as compras externas mostraram 
quedas expressivas em resposta ao recrudescimento da 
recessão econômica: apurou-se redução de 10,7% em 
2015 em valor e, em 2016, as compras externas cederão 
25,8% novamente. Em 2017, até agosto, elas ficaram 
quase que no mesmo patamar de 2016, mas a partir de 
setembro, passaram a crescer de forma mais robusta, 
fechando ao ano com crescimento de 17%, inferior ao 
crescimento das exportações.

Importante qualificar que o crescimento apurado das 
importações é explicado pelo aumento da quantidade 
importada em 18,2%, já que houve recuo dos preços em 
média de 0,92%, quando comparados a 2016. A depre-
ciação cambial atuou na queda das importações, porém, 
o efeito da retomada, ainda que lenta da atividade 
doméstica, explica o aumento do quantum importado, 
sendo muito mais relevante do que a taxa de câmbio. 

A recuperação das importações em nos quatro últimos 
meses do ano foi encabeçada pelos combustíveis que 
ficaram 29,7 % maiores em relação a igual período de 
2016 e pelas compras de bens intermediários (insumos 
e matérias primas), com crescimento de 26%, com a 
indústria recompondo estoques. As compras de bens 
de capital, apesar da melhora nos meses finais, apre-
sentaram no ano queda de 10,3%, reflexo da retração 

de investimentos, enquanto que os bens de consumo 
registram queda de 3%.

A Argélia, principal fornecedor de nafta ao estado, 
liderou a lista de maiores fornecedores para a Bahia, 
com US$ 1,03 bilhão, crescimento de 49,3% e 14,3% 
de participação, seguido pelos EUA, com US$ 832,8 
milhões, 32,9% de crescimento e 11,6% de participação. 
As importações da América Latina e Caribe (exceto 
MERCOSUL) atingiram, em 2017, US$ 1,37 bilhão, ou 
o equivalente a 19,1% das compras baianas, alcançando 
sua maior relevância no histórico das importações do 
estado. 

Com crescimento do PIB projetado entre 2,8% a 3% 
para o ano que vem, a recuperação do mercado interno, 
com avanço do consumo e da demanda de bens inter-
mediários pela indústria, deve aumentar o ritmo dos 
desembarques em 2018. As importações, que ganham 
já maior fôlego, devem se acelerar ainda mais no pró-
ximo ano, como resultado da esperada recuperação da 
economia e da demanda doméstica.

Importações




