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Recuperando-se da queda em janeiro, as exportações 
baianas alcançaram US$ 606,5 milhões em fevereiro, 
resultado 31,1% maior que o registrado no mesmo mês 
de 2017 e 8,6% acima do de janeiro último. 

As vendas externas em fevereiro foram puxadas pelo 
setor automotivo com vendas de US$ 113,9 milhões e 
crescimento de 108% sobre fevereiro do ano passado. O 
setor registra no bimestre, os melhores resultados em 
exportação nos últimos anos. A Argentina continua a 
ser o principal destino das vendas externas de veículos 
baianos com 84% de participação, mas novos mercados 
têm sido agregados, como Índia, China e Rússia.

Os embarques de soja (bagaço e farelo) também cresce-
ram exponencialmente em fevereiro, alcançando US$ 
73 milhões contra apenas US$ 1,1 milhão registrado 
em igual mês do ano passado. Como um todo,as ven-
das do agronegócio cresceram 71,5% mesmo sem os 
embarques da safra 2017/2018, que deverão começar a 
ocorrer só a partir do mês de março. 

As importações, ao contrário do que ocorre no plano 
nacional, registraram o segundo mês de queda. Em 
fevereiro elas alcançaram US$ 358,9 milhões, 14,2% 
inferiores a fevereiro/2017. Os únicos aumentos ocor-
reram na categoria  combustíveis, que registrou cres-
cimento de 55%, graças ao aumento das compras de 
óleo diesel, e nos bens de consumo, com alta de 74,5%, 
influenciado pelas compras de automóveis após o fim 
do Inovar-Auto (em dezembro), programa de incentivo 
às fábricas instaladas no país que aplicava sobretaxa a 
produtos do exterior. 

No bimestre, as importações baianas acusam redu-
ção de 26,1%, resultado que evidencia a ainda lenta 

investimentos traduzida pela redução em 17,4% nas 
compras de máquinas e equipamentos.

A economia global registrará o crescimento mais forte 
em sete anos em 2018 graças à recuperação do comércio 
e do investimento, prevê a OCDE ( Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Embora 
bem mais otimista que há poucos meses, a OCDE 
alertou que uma guerra comercial poderá ameaçar 
o panorama visto que a economia mundial está vul-
nerável a uma explosão de tensões comerciais depois 
que o governo Donald Trump impôs sobretaxa as 
importações americanas de aço e alumínio, medida 
que deverá levar a uma retaliação da Europa e outras 
regiões.

Ao atualizar seu cenário para as economias do G20, 
a instituição elevou a projeção para o crescimento 
global tanto para 2018 quanto 2019 para 3,9% —nível 
mais alto desde 2011— ante estimativas anteriores de 
3,6% para ambos os anos.

A melhora das projeções deve-se em parte às expectati-
vas de que os cortes tributários nos Estados Unidos vão 
impulsionar a maior economia do mundo. O país deve 
crescer 2,9% neste ano e 2,8% no próximo calendário, 
ante os 2,5% e 2,1% previstos anteriormente. Já a zona 
do euro deve crescer 2,3% e 2,1%, respectivamente, em 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 1.026.988 1.164.830 13,42
Importações 1.300.742 961.688 -26,07
Saldo -273.754 203.142 -
Corrente de comércio 2.327.729 2.126.518 -8,64

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

retomada da atividade econômica no estado, prin-
cipalmente do setor industrial (queda de 20,4% na 
aquisição de insumos), e da persistente retração de 
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vez de 2,1% e 1,9%. A recuperação dos investimentos 
pelas empresas no mundo vai manter o crescimento 
do comércio global em cerca de 5% este ano, prevê 
ainda a OCDE.

Para o Brasil, as expectativas também melhoraram, 
com projeção agora de uma expansão de 2,2% neste 
ano, contra 1,9% antes. Para 2019 a melhora foi de 0,1 
pontos percentual, a 2,4%.

Apresentando tendência de queda pelo terceiro mês 
consecutivo, os preços médios dos produtos exportados 
pelo estado também ficaram 8,7% abaixo dos pratica-
dos em janeiro de 2017. Metais preciosos, minerais, 
produtos químicos, frutas e celulose foram os maiores 
pela redução. 

Com a expectativa da estabilidade de preços de com-
modities, não deve haver grande aumento dos preços 

de exportação nem pressão relevante sobre o custo de 
produção em curto prazo. Os preços internacionais das 
commodities minerais e florestais e o petróleo devem 
apresentar altas modestas neste ano. Quanto às relações 
de troca dos produtores rurais, o ano será de piora para 
soja, milho e cana e de melhora para café e algodão. 

Para o Índice CRB de commodities, que seguiu deprimido 
em janeiro tanto na média mensal quanto na anual, a 
previsão é de alta de 4% neste ano. Em 2017, o preço 
internacional das commodities – representado pelo CRB 

– subiu 3%, após queda de 13% em 2016 e um tombo 
de 28% em 2015. Apresentarão evolução mais positiva 
ao longo do ano, os preços do petróleo, commodities 
minerais e florestais.

O mês de março tradicionalmente marca o início da 
intensificação do fechamento de câmbio para expor-
tação estando as condições atuais bastante propícias 
para que volte-se a registrar expressivos ingressos por 
essa conta. O cenário positivo também é amparado 
pela taxa de câmbio, que já se encontra em patamar 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Fev. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/reformas-fariam-pib-crescer-mais-durante-15-anos-diz-ocde.shtml
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considerado atrativo e assim deve continuar o que ofe-
rece mais previsibilidade aos exportadores e favorece 
as vendas ao exterior.

A taxa real efetiva de câmbio - que entra na conta 
de competitividade e rentabilidade das exportações 
- acumula depreciação de 7,5% desde março do ano 
passado, oscilando perto dos menores níveis desde 
junho de 2016. Além de gerar mais receitas em reais 
após a conversão dos dólares, esse patamar de câmbio 
mantém a atratividade dos produtos locais no mercado 
internacional.

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-fev. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Papel e Celulose 183.495 243.816 32,87 20,93 32,99
Químicos e 
Petroquímicos 225.241 216.741 -3,77 18,61 30,89

Automotivo 70.575 119.892 69,88 10,29 9,94
Soja e Derivados 41.423 111.218 168,50 9,55 -0,62
Metalúrgicos 72.186 104.089 44,20 8,94 11,10
Petróleo e Derivados 151.614 82.624 -45,50 7,09 27,44
Metais Preciosos 66.006 63.521 -3,76 5,45 289,53
Cacau e Derivados 44.827 40.322 -10,05 3,46 -11,77
Algodão e Seus 
Subprodutos 5.627 28.412 404,95 2,44 5,34

Minerais 19.237 24.513 27,43 2,10 109,36
Couros e Peles 20.864 20.335 -2,54 1,75 -45,24
Borracha e Suas 
Obras 26.883 19.941 -25,82 1,71 4,90

Café e Especiarias 21.911 19.357 -11,66 1,66 -2,35
Sisal e Derivados 15.961 17.297 8,37 1,48 20,58
Frutas e Suas 
Preparações 10.182 11.603 13,95 1,00 25,21

Calçados e Suas 
Partes 11.414 8.754 -23,30 0,75 1,90

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

3.624 5.343 47,43 0,46 13,04

Fumo e Derivados 8.103 5.124 -36,76 0,44 12,01
Carne e Miudezas, 
Comestíveis 1.252 3.359 168,33 0,29 6,29

Milho e Derivados - - - - -
Demais Segmentos 26.562 18.568 -30,10 1,59 38,91
Total 1.026.988 1.164.830 13,42 100,00 26,60
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2018.
Elaboração: SEI.

China, EUA, Argentina e Países Baixos são, nessa 
ordem, os principais destinos para as vendas externas 
da Bahia no período. O aumento das exportações para 
a China que alcançou 71% no bimestre deve-se ao 
aumento dos embarques de celulose (55%), catodo de 
cobre (146%), polietileno (639%) e soja em grão (410%). 
A diversificação da pauta de exportação para a China 
é um dos maiores desafios na relação bilateral tanto 
para a Bahia como para o Brasil. Na Bahia, produtos 
agrícolas, minerais e petroquímicos representarem, 
em conjunto, mais de 80% do valor exportado o que 
gera dependência para os setores exportadores. Um 
dos principais motivos para a falta de peso de outros 
produtos na pauta reside na ausência de competitivi-
dade da indústria que sofre, até mesmo, no mercado 
doméstico com a competição de produtos chineses. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 512.526 486.182 -5,14 50,56
Combustíveis e 
lubrificantes 588.945 281.695 -52,17 29,29

Bens de capital 158.423 145.502 -8,16 15,13
Bens de consumo 
duráveis 25.879 30.028 16,04 3,12

Bens de consumo 
não duráveis 14.969 18.280 22,12 1,90

Total 1.300.742 961.688 -26,07 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/03/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Os principais países fornecedores do estado no período 
foram a Argélia (nafta e fosfato de cálcio); EUA (com-
bustíveis, fertilizantes, químicos, automóveis); China 
(células solares, equipamentos eletrônicos, bens de 
consumo e automóveis) e Argentina(trigo, automóveis, 
malte, químicos).

A propalada alta das importações, por conta da recu-
peração da atividade econômica, não se materializou 
ainda nas compras externas do estado. Sem indício de 
que a recuperação da economia tenha ganhando corpo, 
as importações permaneceram em queda em fevereiro, 
com redução principalmente em bens intermediários 
(insumos e matérias primas para a indústria) em 1,2% e 
em bens de capital (-22%), ainda reflexo da paralisação 
de investimentos.

Os itens mais expressivos nas compras externas do 
estado no bimestre  foram de nafta, que registrou 
queda de 59,4%, Gasóleo (Óleo Diesel) com aumento 
expressivo de 41%, reflexo da política de preços da 
Petrobrás que passou a corrigir os preços dos derivados 
até diariamente e de acordo com a lógica do mercado 
internacional, privilegiando a rentabilidade; minério 
de cobre (-76%); Trigo, com aumento de 13,5% e Cacau 
em bruto com incremento de 49,2%.




