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As exportações baianas atingiram US$ 564,4 milhões 
em janeiro, 23,3% acima de igual mês do ano passado 
e 13,1% de dezembro último. A taxa de crescimento das 
exportações em janeiro é a maior desde 2012, quando 
alcançaram incremento de 35,4%. Contribuiu para a alta, 
a baixa base de comparação – janeiro de 2016 foi o pior 
desde 2009 -; o aumento do volume físico embarcado 
em 52,4%, principalmente de derivados de petróleo, 
celulose e petroquímicos e a recuperação dos preços 
de algumas commodities como petróleo, soja e minérios. 

O volume de derivados embarcado de petróleo cres-
ceu 131,5% em janeiro, puxado principalmente pelos 
preços, que subiram em média 152,1% comparados 
a janeiro de 2016. A exportação de celulose também 
quase dobrou, com elevação de 77,2 %, enquanto que 
o volume de petroquímicos cresceu 49,3% .

Nos manufaturados, destaca -se a venda de automóveis, 
com alta de 36,5% contra janeiro de 2016, O setor ajudou 
no crescimento de 14,3% na exportação de manufatu-
rados. A elevação da exportação do setor automotivo é 
resultado, do esforço da Ford para ocupar a capacidade 
ociosa, assim como a elevação da produção industrial 
de bens de consumo duráveis. O mercado colombiano 
foi o destaque do mês, absorvendo 34,2% das vendas 
da montadora.

As importações tiveram em janeiro a segunda alta 
mensal seguida, na comparação com mesmo mês do 
ano anterior, atingindo US$ 871,4 milhões, ou 183,3% 
acima de janeiro de 2016. Compras substancialmente 
maiores de combustíveis, (nafta, óleo diesel e quero-
sene) que cresceram 335%, além de, fertilizantes (114%) 
e bens intermediários (38,4%), que formam o grosso das 
compras externas do estado, determinaram o expressivo 
crescimento das importações no mês. 

As aquisições de bens de capital, que significam investi-
mento e modernização, continuaram em crescimento pelo 
nono mês consecutivo. Em janeiro o aumento foi de 26%.

A recuperação das importações é um bom sinal que a 
atividade doméstica pode estar em um melhor patamar 
que em janeiro de 2016. A apreciação cambial verifi-
cada nos últimos meses também atuou no sentido de 

aumentar as importações, assim como o aumento dos 
preços do petróleo.

O crescimento global deve, ser mais convincente e 
linear em 2017 , com a reversão do ciclo de estoques. 
O FMI - Fundo Monetário Internacional projeta alta de 
3,4%, de 3,1% estimados em 2016, e 3,6% em 2018. Os 
Estados Unidos agora lideram a reação. Para o Banco 
Mundial, a economia americana, que é responsável 
por 22% do PIB global, 12% do comércio mundial, 11% 
dos créditos bancários estrangeiros, 35% das ações 
negociadas em bolsas, vai crescer 2,2% neste ano, de 
1,6% em 2016, mesma expectativa do FMI. 

A reação das commodities, especialmente do petróleo, 
também começou a contribuir positivamente para a 
inflação, tanto ao produtor, como ao consumidor, o 
que deve se manter ao longo de 2017. A falta de capa-
cidade ociosa, o mercado de trabalho próximo ao pleno 
emprego, que elevará consequentemente o crescimento 
dos salários, deve levar a inflação a atingir a meta de 
2,0%. Portanto, em linhas gerais, o aumento de preços 
deve ocorrer no mundo desenvolvido, ainda que len-
tamente, mudando a retórica de “deflação/estagnação” 
para “reflação”   tema que vem dominado as análises 
recentemente.

Diferentemente de 2016, não há agora dúvidas sobre a 
continuidade de normalização da política monetária 
americana ao longo de 2017. A mediana das expecta-
tivas dos participantes do Fomc (Comitê de Mercado 
Aberto do Fed) é de três altas de juros, elevando a taxa 
média a 1,4% no fim do ano. 

A posse de Donald Trump baliza o que o mercado 
precificará para o futuro. Na média, analistas projetam 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 457.906 564.428 23,26
Importações 307.618 871.434 183,28
Saldo 150.288 -307.006 -
Corrente de comércio 765.524 1.435.862 87,57

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/2/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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uma injeção de 1% do PIB em estímulos fiscais, como 
cortes de impostos corporativos e de pessoas físicas, 
além de gastos em infraestrutura   promessas da cam-
panha eleitoral. 

Por outro lado, há inúmeros pontos que podem 
abalar a confiança dos investidores: as ameaças de 

protecionismo e isolacionismo, as celeumas geopolíti-
cas, as já anunciadas revisões de acordos multilaterais 
(como o Nafta e a Parceria Transpacífico) e o possível 
impacto negativo sobre a dívida com a ampliação de 
gastos públicos. Esses fatores têm potencial de desen-
cadear consequências imprevisíveis para a economia 
americana e global. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jan. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/2/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

O preço médio dos produtos exportados pelo estado em 
janeiro atingiu US$ 597/t, o mais baixo desde maio/2016. 
A queda repercute as variações negativas de preços nos 
dois principais segmentos de exportação do mês - petro-
químico e celulose – além do aumento dos embarques 
de Óleo diesel, que não teve peso nas vendas no mês 
de dezembro.

A depreciação do dólar perante o real segue dificul-
tando o desempenho dos preços de exportação nesse 
início de 2017. O dólar abaixo de R$ 3,20 tem levado 
algumas companhias a reduzir as operações de fecha-
mento de câmbio para exportação, à espera de uma 
cotação melhor da moeda americana.

A falta de novidade em relação à política econômica 
do presidente americano Donald Trump e o avanço 
das reformas no Congresso nacional têm contribuído 
para o bom desempenho dos ativos locais neste início 
do ano   inclusive do real. Em janeiro, a cotação média 
do dólar comercial recuou 4,5%, para R$ 3,1969. Em 
fevereiro, a queda está se aprofundando.

A valorização do real não deve ser revertida no curto 
prazo porque tem o “carry trade” como principal fator. 
A taxa de juros no Brasil, mesmo com os últimos cortes 
definidos pelo Banco Central, ainda fica próxima de 
8% em termos reais e facilita a tomada de dinheiro 

em países ricos para aplicação financeira por aqui. O 
aumento dos juros nos EUA e a perspectiva de novas 
quedas da Selic podem minimizar o fenômeno do “carry 
trade”, mas esse movimento é bastante lento e gradual. 
O risco é de uma dilapidação do superávit comercial 
e da melhoria nas contas externas, que tiveram uma 
queda rápida do déficit em transações correntes. 

O mercado espera um aumento da volatilidade do 
câmbio, dadas as incertezas no cenário externo, espe-
cialmente em relação aos planos do novo presidente 
americano para a política fiscal e de investimentos. A 
expectativa é que uma política fiscal muito expansio-
nista possa levar o FED (Banco Central Americano) a 
promover um aumento maior do que o esperado da 
taxa básica de juros dos Estados Unidos, o que poderia 
impulsionar a alta do dólar.

Com o comércio global em baixa velocidade, o impulso 
das exportações para o Brasil foi válvula de escape 
importante, mas pode perder um fôlego que não é 
grande se a valorização cambial se aprofundar. A ren-
tabilidade do exportador caiu e seu efeito nas vendas 
se fará sentir em breve, se a apreciação não se reverter, 
parcialmente que seja.

O setor petroquímico liderou as vendas externas em 
janeiro com US$ 128,8 milhões e crescimento de 22,4% 
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que os preços médios declinaram em média 18% 
comparativamente.

O setor de papel e celulose também ampliou os embar-
ques em 77,2%, possibilitando  um  aumento  das  recei-
tas  em  64%  para  US$ 121,5 milhões.  As empresas do 
setor, anunciaram  aumento de preços, o quinto a ser 
aplicado desde o fim de setembro, diante do ambiente 
de negócios mais positivo do que o esperado. O cres-
cimento da oferta em ritmo lento neste momento e o 
contínuo avanço da demanda, além do câmbio, ajudam 
a explicar o movimento dos produtores.

Estimulado por preços médios 152% maiores que em 
janeiro de 2016, as vendas de derivados de petróleo 
cresceram 483,8% - US$ 80,7 milhões -, enquanto que 
os embarques aumentaram 131,5%. O petróleo vem 
sendo negociado em torno a US$ 55 por barril, o dobro 
do ponto mais baixo em 12 anos, atingido no início 
de 2016, depois que alguns dos maiores produtores 
mundiais, dentro e fora da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (Opep), terem acertado a 
primeira redução da produção em mais de dez anos.

As vendas do agronegócio reagiram e avançaram 13,9% 
sobre o mesmo mês do ano passado. Atingiram US$ 
231,2 milhões com destaque para a celulose, soja e cacau. 

Os principais destinos para as vendas externas baianas 
em janeiro foram a União Europeia, responsável por 
28,5% de participação e a Ásia, com 23,7%, embora com 
queda nas compras de 11,5% comparado a janeiro de 
2016. Os EUA continuam emitindo sinais de recupe-
ração. As exportações baianas para o país em janeiro 
acusaram crescimento de 85,2% ficando na liderança 
dentre os destinos das exportações baianas no mês.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
Petroquímicos 105.159 128.783 22,46 22,82 -17,98

Papel e Celulose 74.094 121.518 64,01 21,53 -7,47
Petróleo e Derivados 13.817 80.664 483,81 14,29 152,15
Soja e Derivados 38.156 40.324 5,68 7,14 6,09
Metalúrgicos 66.325 38.456 -42,02 6,81 -0,33
Metais Preciosos 30.041 30.780 2,46 5,45 -50,35
Cacau e Derivados 18.261 23.625 29,37 4,19 4,67
Automotivo 11.564 15.780 36,46 2,80 -10,84
Borracha e Suas 
Obras 13.498 14.385 6,58 2,55 -5,28

Café e Especiarias 8.069 11.795 46,18 2,09 0,91
Sisal e Derivados 9.192 10.575 15,04 1,87 -8,73
Couros e Peles 8.186 9.630 17,64 1,71 59,54
Calçados e Suas 
Partes 2.850 5.541 94,39 0,98 6,02

Frutas e Suas 
Preparações 3.767 4.653 23,53 0,82 -5,11

Algodão e Seus 
Subprodutos 36.847 3.733 -89,87 0,66 11,75

Minerais 1.410 3.546 151,43 0,63 20,66
Fumo e Derivados 3.688 2.635 -28,54 0,47 12,35
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

4.530 1.632 -63,98 0,29 -5,76

Carne e Miudezas 
de Aves 256 263 2,66 0,05 -7,47

Demais Segmentos 8.196 16.110 96,55 2,85 44,68
Total 457.906 564.428 23,26 100,00 -19,09
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 8/2/2017.
Elaboração: SEI.

frente a igual mês do ano anterior. Isso foi possível 
graças ao aumento do volume físico embarcado em 
49,3%, principalmente para os EUA e Argentina, já 
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Pelo segundo mês consecutivo as importações baianas 
registraram crescimento, desta vez, de forma robusta 
(183,3%), basicamente em função do aumento significa-
tivo das compras de combustíveis, principalmente nafta 
que não teve registro de importações de janeiro/2016. 
Os bens intermediários também acusaram forte incre-
mento de 179%, com a elevação das compras de minério 
de cobre, fertilizantes, trigo e insumos para a indústria 
química. Houve uma pequena melhora na margem, 
indicando alguma reação da economia doméstica.

As aquisições de bens de capital, que significam inves-
timento e modernização, continuaram em crescimento 
pelo nono mês consecutivo. Em janeiro o aumento foi 
de 26%, ainda que em doze meses, ainda haja recuo 
de 2%, refletindo o emagrecimento dos investimentos.

A apreciação cambial verificada nos últimos meses 
também atuou no sentido de aumentar as importações. 
Parte da elevação das compras de bens de consumo e 
de intermediários acontece pela reversão do processo 
de substituição de importação que foi permitido em 
alguns segmentos pelo câmbio mais desvalorizado do 
início do ano passado.

As compras externas baianas estão em queda desde 
2015, quando somaram US$ 7,9 bilhões. A contração das 

importações é, portanto, mais intensa que a observada 
no caso das exportações, haja vista que elas apresen-
taram redução de 33,7% no ano passado em relação 
a 2015. A recessão é, sem dúvida, a razão por trás do 
encolhimento das importações no último triênio. 

A continuidade no crescimento das importações, sobre-
tudo de bens intermediários, portanto, pode servir de 
parâmetro para se avaliar a magnitude do salto nas 
importações que poderá ocorrer no momento em que 
a atividade voltar a acelerar. 

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

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 118.243 329.973 179,06 37,87
Combustíveis e 
lubrificantes 96.439 419.540 335,03 48,14

Bens de capital 79.928 99.552 24,55 11,42
Bens de consumo 
duráveis 5.161 13.619 163,88 1,56

Bens de consumo 
não duráveis 7.847 8.751 11,51 1,00

Total 307.618 871.434 183,28 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/2/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




