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Depois de registrar o melhor janeiro desde 2012, as 
exportações baianas recuaram 18% em fevereiro em 
relação ao mês anterior e 13,5% em relação a igual mês 
de 2016, alcançando US$ 462,6 milhões. As informações 
foram analisadas pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da 
Secretaria do Planejamento (Seplan).

Apesar do “miniboom” nos preços de algumas 
commodities já ter reflexos positivos nas vendas externas, 
como no caso dos derivados de petróleo e petroquímicos 
que tiveram aumento de 844,2% e 12,8% em suas receitas 
no mês, os embarques de produtos básicos recuaram 
42,5%, resultado direto do fraco volume embarcado de 
soja, algodão e milho, depois da mais severa estiagem 
porque passou a região produtora no estado.

Embora tenham ocorrido chuvas na região neste início 
de ano, o oeste do estado ainda sofre com os efeitos da 
estiagem e atrasos na colheita. A expectativa, porém é 
que os resultados da safra de grãos a ser colhida neste 
ano tendam a recompor as perdas do ciclo anterior, 
incrementando os embarques ao exterior em decorrên-
cia da melhora no regime de chuvas e da consequente 
produtividade média das lavouras.

Contribuiu ainda para a queda das exportações em 
fevereiro, a redução do volume físico embarcado em 
9%, principalmente de produtos agrícolas, metalúrgicos, 
celulose e pneumáticos, esses três últimos segmentos, 
afetados pela perda de rentabilidade nos embarques, 
por conta da valorização do real frente ao dólar - a 
valorização nominal do real de 21,1% e a elevação de 
3,1% no custo de produção não foram compensadas 
pelos preços de exportação – além da redução dos 
preços médios de exportação em média 5% compa-
rados ao mesmo mês do ano anterior, revelando que 
há uma recomposição apenas parcial nos preços das 
commodities, especialmente as minerais, concentrada 
em menos produtos, e com magnitude mais modesta. 

As importações também voltaram a cair em fevereiro 
(-23%) depois de dois meses de alta consecutiva, alcan-
çando US$ 417,6 milhões. Com a queda registrada no mês 
passado, põe-se em dúvida uma possível retomada da 
atividade econômica, sobretudo na indústria. As compras 

de bens intermediários (insumos e matéria primas) tive-
ram redução de 10,5%, enquanto que as de combustíveis 
recuaram 38,1% comparadas a igual mês do ano passado. 

A destacar as compras de bens de capital, que posi-
tivamente continuaram em crescimento pelo décimo 
mês consecutivo. Em fevereiro o aumento foi de 8%, 
puxado por células solares, moldes para borracha e 
equipamentos elétricos.

No bimestre, tanto importações quanto exportações 
apresentaram resultados positivos. As exportações 
acusam crescimento de 3,4%, enquanto que as impor-
tações o aumento chega a 51,2%. O maior crescimento 
das importações, no primeiro bimestre, veio de bens 
intermediários e de combustíveis com alta de 61,3% e de 
59,2% sobre igual período do ano passado. Na mesma 
comparação, houve ainda queda de 24,2% nas compras 
de bens de consumo e de 17,8% dos bens de capital.

Este ano está se configurando como o mais sincronizado 
para o crescimento global desde o período imediata-
mente posterior à última recessão, o que pode diminuir 
o peso carregado pelos Estados Unidos de atuar como 
motor econômico do mundo.

Projeções de diversos organismos e consultorias inter-
nacionais apontam que o crescimento mundial passou 
de 2% no fim de 2015 para 3,5% no segundo semestre 
de 2016. A expectativa é de taxa um pouco maior neste 
ano, desempenho que continuará inferior à taxa de 4% 
do período pré-crise.

Há sinais de melhoria em países desenvolvidos e emer-
gentes. Nos Estados Unidos, famílias e empresas parecem 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Fev. 2016/2017

(Valores em uS$ 1000 FoB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 992.981 1.027.015 3,43
Importações 854.509 1.291.987 51,20
Saldo 138.472 -264.972 -
Corrente de comércio 1.847.490 2.319.002 25,52

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/3/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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estar finalmente saindo do ciclo de alto endividamento 
que contribuiu para a crise financeira global de 2008.

Tanto a demanda doméstica britânica quanto a espa-
nhola cresceram mais do que o previsto nos últimos 
meses, surpreendendo analistas que esperavam pior 
desempenho por causa da saída do Reino Unido da 
União Europeia.

O risco de uma desaceleração mais brusca da China 
também não se materializou. Medidas do governo 
chinês para evitar esse cenário incluíram a injeção de 
recursos em setores como o imobiliário. Isso levou a 
um aumento da demanda por commodities, cujos preços, 
que haviam atingido um nível muito baixo no primeiro 
semestre de 2016, estão se recuperando.

Essa tendência tem favorecido inclusive o Brasil, impor-
tante exportador de produtos básicos. O preço do 
minério de ferro dobrou desde que atingiu seu nível 
mais baixo, há 13 meses.

A expansão da economia global alimenta um mode-
rado otimismo das empresas, mas diferentes analistas 
alertam que essa retomada ainda será insuficiente em 
vários países e sujeita a incertezas políticas e econô-
micas. A demanda global ainda insuficiente continua 
a limitar a expansão da produção e da produtividade. 
Isso, por sua vez, afeta uma expansão maior de salários 
e do consumo. Existe ainda o aumento da escalada 
protecionista que passou a preocupar sob o advento de 
Donald Trump, bem como uma possível desaceleração 
desordenada da economia chinesa nos próximos anos, 
o que causaria consequências bastante negativas para 
o resto do mundo. 

Ou seja, no geral, as perspectivas são boas, mas não se 
deve esperar aceleração do crescimento nos próximos 
meses, nem um caminho claro para um crescimento dura-
douro da economia global. Os investimentos continuam 
fracos, e as incertezas políticas são fortes em vários países.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
apresentaram em fevereiro queda de 5% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, mas se recuperaram 
em relação a janeiro, crescendo 26,6%. 

O melhor desempenho da economia global tem impul-
sionado os preços das commodities, em especial das 
metálicas. As perspectivas para o crescimento dos 
EUA, da zona do euro e da China são mais favoráveis, 
que tem alimentado a alta das cotações das matérias  
primas. A valorização atual das commodities, contudo, 
é diferente do registrado na década passada. O ciclo 
de alta dos últimos meses é concentrado em menos 
produtos, além de a magnitude ser mais modesta, além 
do que, parece já ter se esgotado. A tendência segundo 
analistas, é de que os preços não tendam a seguir mais 
em alta, podendo haver uma estabilização nos atuais 
níveis ou mesmo uma pequena correção para baixo.

O setor químico/petroquímico liderou as exportações 
baianas no bimestre, com vendas de US$ 225,3 milhões 
e crescimento de 18,1% nas receitas e de 7,8%  nos 
embarques. Os preços médios do segmento ficaram 
9,6% acima de igual período de 2016, impulsionados 
pelo aumento nos preços do petróleo, que atingiu a 
casa dos U$ 50 o barril.  

Se por um lado, o aumento dos preços do petróleo 
valorizou os produtos petroquímicos, a nafta, principal 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Fev. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/3/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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maneira significativa o Gap competitivo em relação 
às petroquímicas que usam gás natural, cujo custo é 
mais competitivo.

O aumento dos preços do petróleo também foi res-
ponsável pelo considerável aumento dos embarques 
de derivados (óleo combustível e gasolina) que cres-
ceram 208,4% em volume e 610,8% nas receitas, fruto 
da elevação dos preços em média 130,5%. 

As exportações do agronegócio acusaram redução de 
17,9% no bimestre por conta da redução em 13,1% no 
volume físico embarcado e de 5,5% nos preços médios. 
A recuperação das lavouras, especialmente as de grãos 
na região do oeste, deve melhorar as exportações do 
setor esse ano, depois do tombo em 2016, quando a 
agricultura na região foi duramente castigada pela seca, 
o que levou a perdas severas no volume final colhido, 
com níveis médios de produtividade insuficientes para 
sequer cobrir os custos de produção em muitos casos.

Não é que a seca acabou na região, pois a estiagem per-
manece forte no Semi árido, mas houve chuvas regulares 
e melhores condições climáticas nas maiores regiões 
produtoras do oeste o que resultará em forte crescimento, 
embora sob uma base de comparação muito fraca.

Os resultados da safra de grãos a ser colhida neste 
ano tendem a recompor as perdas do ciclo anterior, 
antecipando- se um forte incremento da produtividade 
média das lavouras em decorrência da melhora no 
regime de chuvas. 

Estados Unidos, China, Argentina e Bélgica são, nessa 
ordem, os principais destinos para as vendas externas 
da Bahia no período. O aumento das exportações para 
os EUA que alcançou 45,5% no bimestre (ouro, quími-
cos, derivados de petróleo, pneus, derivados de cacau), 
passa pela melhora do desempenho dos manufaturados 
e nesse tipo de bem não há explosão de exportação. 
Além disso, a economia americana deve crescer, mas 
com aceleração gradativa. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 190.718 225.268 18,12 21,93 9,61

Papel e celulose 192.412 183.495 -4,63 17,87 -6,56
Petróleo e derivados 21.331 151.614 610,76 14,76 130,48
Metalúrgicos 150.546 72.186 -52,05 7,03 -2,55
Automotivo 63.137 70.575 11,78 6,87 -12,90
Metais preciosos 54.026 66.006 22,17 6,43 -36,64
Cacau e derivados 37.308 44.827 20,15 4,36 9,12
Soja e derivados 51.112 41.423 -18,96 4,03 8,60
Borracha e suas 
obras 33.850 26.883 -20,58 2,62 -5,64

Café e especiarias 16.952 21.911 29,26 2,13 13,86
Couros e peles 17.498 20.864 19,24 2,03 51,70
Minerais 16.418 19.237 17,17 1,87 -42,21
Sisal e derivados 18.568 15.961 -14,04 1,55 -9,12
Calçados e suas 
partes 7.950 11.414 43,56 1,11 6,14

Frutas e suas 
preparações 8.635 10.182 17,92 0,99 -0,89

Fumo e derivados 8.548 8.103 -5,20 0,79 -3,40
Algodão e seus 
subprodutos 77.109 5.306 -93,12 0,52 11,41

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

8.491 3.624 -57,32 0,35 -12,89

Carne e miudezas 
de aves 1.367 1.252 -8,41 0,12 -10,47

Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 12.996 26.883 106,86 2,62 53,01
Total 992.981 1.027.015 3,43 100,00 -14,12
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/3/2017.
Elaboração: SEI.

matéria  prima da indústria petroquímica brasileira, 
voltou a subir desde outubro, acompanhando a recu-
peração dos preços do petróleo, e desde então veio 
elevando os custos de produção do setor. A preocu-
pação só não é maior, porque no médio e longo prazo, 
esse comportamento deve mudar e a nafta tende a 
custar menos do que o próprio óleo, na esteira da 
sobreoferta do insumo no mercado internacional. A 
notícia é positiva, mas insuficiente para reduzir de 
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Importações

Apesar da queda em fevereiro, as importações inicia-
ram o ano em alta, mudando a tendência dos últimos 
dois anos. Os dados que desmembram quantidade e 
preço mostram que a recuperação é puxada principal-
mente por volume. As importações subiram 52% no 
primeiro bimestre do ano na comparação com igual 
período do ano passado. A alta foi puxada princi-
palmente por intermediários, que cresceram 61,3%, 
seguido de Combustíveis com alta de 59,2%. Também 
subiram as compras de Bens de Consumo em 24,2%, 
enquanto que os Bens de Capital deram continuidade 
ao crescimento registrado há dez meses consecutivos, 
alcançando no bimestre aumento de 17,8%. O preço 
médio do total dos importados desvalorizou-se em 
19,4% em relação a igual período de 2016.

Contribuiu para o aumento das importações no bimes-
tre, a alta a reposição de intermediários pela indústria, 
o câmbio mais favorável para as importações e prin-
cipalmente a baixa base de comparação. No primeiro 
bimestre de 2016 a quantidade importada caiu 17,1% em 
relação a igual período do ano anterior, enquanto que 
em valores, a redução chegou a 49,1%.  Para as indústrias 
que têm fatias altas de insumos importados ou com 

preços ligados à variação do dólar, a valorização do 
real frente à moeda americana tem contribuído para 
reduzir a pressão no custo de produção.

Os principais países fornecedores do estado no período 
foram a Argélia (nafta e fosfato de cálcio); Chile (cobre 
e fertilizantes); EUA (derivados de petróleo, químicos, 
trigo e eletrônicos) e China (células solares, equipamen-
tos elétricos e mecânicos, bens de consumo).

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 FoB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 312.358 503.772 61,28 38,99
Combustíveis e 
lubrificantes 370.017 588.945 59,17 45,58

Bens de capital 134.435 158.422 17,84 12,26
Bens de consumo 
duráveis 17.119 25.879 51,17 2,00

Bens de consumo 
não duráveis 15.776 14.969 -5,12 1,16

Total 849.705 1.291.987 52,05 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/3/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




