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Com a redução nos embarques de produtos agrícolas, 
devido a entre safra, e a queda nas vendas de produtos 
manufaturados, as exportações baianas tiveram recuo 
de 1,1% em janeiro quando comparadas a igual mês de 
2017, alcançando US$ 558,3 milhões. As importações 
também não deram indício de recuperação na atividade 
econômica e tiveram queda de 31,7%, atingindo US$ 
602,8 milhões, com redução nas principais categorias, 
com exceção dos bens de consumo. As informações 
foram analisadas pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vincu-
lada à Secretaria de Planejamento (Seplan).

Os destaques positivos das exportações em janeiro 
ficaram com o setor de papel e celulose, que registrou 
crescimento de 35% (US$ 163,6 milhões), com forte valo-
rização em relação a janeiro de 2017 - resultado da acele-
ração das compras na China - e com o setor metalúrgico, 
com incremento de 91,4% (US$ 73,6 milhões), a partir 
da recuperação da produção de cobre e da melhora nos 
preços do produto no mercado internacional.

Já o desempenho negativo foi puxado pelo setor quí-
mico (queda de 9,8%, para US$ 116,2 milhões) e pelo 
setor automotivo que caiu 62,2%, reflexo do fim do 
Inovar-Auto, que expirou no dia 31 de dezembro e 
não foi substituído por um novo regime de incentivo 
ás exportações do setor.

Apesar de ter registrado um valor maior que as vendas 
externas em janeiro (US$ 602,8 milhões), as importações 
baianas não reeditaram o bom desempenho dos últi-
mos meses de 2017 e acusaram redução de 31,7%, como 
resultado da queda nas compras de combustíveis em 
54,7%, principalmente de nafta, além do desempenho 
negativo nas compras de bens intermediários e bens 

Com os resultados apurados em janeiro, a Bahia regis-
trou um déficit de US$ 44,5 milhões em sua balança 
comercial, como resultado do crescimento maior das 
importações no mês. 

A recuperação da economia mundial continua firme e 
forte. Pela primeira vez, todas as maiores economias 
mundiais, dentre as quais o Brasil, estão crescendo 
simultaneamente. As razões da expansão variam de 
país para país, mas o movimento concertado confere 
notável robustez ao cenário econômico atual, mesmo 
que as taxas de crescimento não sejam tão altas quando 
em recuperações anteriores.

O bom desempenho da economia mundial já está 
incorporado às projeções de crescimento mais acelerado 
do PIB brasileiro neste ano, incluindo o número oficial 
de 3% de expansão anunciado no fim de 2017. A forte 
liquidez no mundo foi decisiva para essa expectativa 
de expansão econômica. Mesmo com recentes elevações 
de juros nos Estados Unidos, o processo é gradual e o 
mundo vive uma fase de taxas historicamente baixas 
tanto em países emergentes como avançados, favore-
cendo o desempenho positivo. A Europa finalmente 
ganhou tração, ajudando o ambiente econômico global, 
gerando uma onda de euforia nas bolsas mundiais 
que são um impulso não só às exportações, que vão 
se beneficiar dos preços maiores de commodities, mas 
principalmente às condições financeiras, que, em nível 
expansionista, permitem desempenho mais forte do 
consumo.

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 564.428 558.329 -1,08
Importações 882.629 602.845 -31,70
Saldo -318.201 -44.516 -
Corrente de comércio 1.447.057 1.161.173 -19,76

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/02/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

de capital que caíram 28,4%, reflexo da persistente 
retração de investimentos.

Embora, o resultado de janeiro de 2017 tenha sido muito 
alto em função das compras de combustíveis, o efeito 
da retomada, ainda que lenta da atividade doméstica, 
explica o resultado negativo no mês passado.



4
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, jan. 2018

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – JANEIRO 2018

O crescimento sincronizado de economias desenvol-
vidas e emergentes vai contribuir para a aceleração do 
comércio mundial, o que favorece a alta dos preços de 
commodities, predominantes na pauta de exportação do 
Brasil e da Bahia. A Organização Mundial do Comércio 
(OMC) já prevê que os fluxos comerciais crescerão mais 
do que os 3,2% previstos para 2018. As altas taxas de 
crescimento do comércio são boas para a economia 
mundial, uma vez que refletem distribuição mais 
eficiente da produção ao redor do mundo e facilitam 
maior competição. 

A fraqueza dos fluxos comerciais nos últimos anos, 
fez com que se temesse que a crise global pudesse ter 
provocado danos mais duradouros a um dos princi-
pais pilares do crescimento nas últimas décadas. A 
retomada vigorosa de 2017, estimada em 4,5%, parece 
ter afastado essas dúvidas. 

Apesar do otimismo reinante, não se deve esperar 
um retorno à situação dos anos pré-crise, quando o 
comércio cresceu duas vezes mais que a produção 
econômica, visto que a produtividade vem perdendo 

força, em grande parte graças ao aumento dos salários 
nas economias em desenvolvimento, ao ainda baixo 
investimento especialmente nas economias de alta 
renda e à automação, que torna mais barato fabricar 
produtos nos países desenvolvidos.

Apesar da tendência de queda pelo segundo mês conse-
cutivo, os preços médios dos produtos exportados pelo 
estado ficaram 41,2% acima dos praticados em janeiro 
de 2017. Metais preciosos, minerais, produtos químicos 
e celulose foram os maiores responsáveis pela alta. 

(U
S$

 FO
B)

0

200

400

600
500

300

100

700
800
900

1.000

Jan. 2017 Fev. 2017 Mar. 2017         Abr. 2017       Mai.2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Ago. 2017 Set. 2017 Out. 2017 Nov. 2017 Dez. 2017 Jan. 2018

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jan. 2017-2018 
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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No ano passado, a evolução dos preços médios de 
embarque favoreceu o exportador, com alta de 10,1% 
e uma desaceleração no custo de produção, que subiu 
apenas 2,3%. Para 2018, a rentabilidade na exportação 
tende a se aproximar da estabilidade, com variação 
que pode ficar em torno de 0,5% para cima ou para 
baixo. Com a expectativa da estabilidade de preços 
de commodities, não deve haver grande aumento dos 
preços de exportação nem pressão relevante sobre o 
custo de produção.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Papel e Celulose 121.518 163.641 34,66 29,31 32,31
Químicos e 
Petroquímicos 128.783 116.180 -9,79 20,81 45,08

Metalúrgicos 38.456 73.604 91,39 13,18 14,11
Soja e Derivados 40.324 38.167 -5,35 6,84 -3,45
Metais Preciosos 30.780 31.942 3,77 5,72 379,04
Cacau e Derivados 23.625 23.350 -1,16 4,18 -8,91
Minerais 3.546 18.993 435,68 3,40 87,36
Algodão e Seus 
Subprodutos 3.895 17.797 356,86 3,19 4,17

Borracha e Suas 
Obras 14.385 10.464 -27,26 1,87 3,59

Café e Especiarias 11.795 10.280 -12,85 1,84 3,79
Couros e Peles 9.630 9.545 -0,88 1,71 -23,18
Sisal e Derivados 10.575 9.379 -11,32 1,68 21,34
Petróleo e Derivados 80.664 6.605 -91,81 1,18 21,97
Automotivo 15.780 5.963 -62,21 1,07 18,41
Frutas e Suas 
Preparações 4.653 4.357 -6,37 0,78 22,95

Calçados e Suas 
Partes 5.541 3.378 -39,04 0,61 4,96

Fumo e Derivados 2.635 2.010 -23,72 0,36 6,13
Carne e Miudezas 
de Aves 814 1.928 136,84 0,35 -3,22

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

1.632 1.708 4,68 0,31 43,13

Demais Segmentos 15.396 9.040 -41,28 1,62 61,54
Total 564.428 558.329 -1,08 100,00 41,16
Total 6.776.509 8.066.299 19,03 100,00 3,68
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 15/02/2018.
Elaboração: SEI.

Os principais destinos para as vendas externas baianas 
em janeiro foram a Ásia, responsável por 38,6% de 
participação e a União Europeia, com 22,6%, embora 
com queda nas compras de 21,7% comparada a janeiro 
de 2017. Os EUA continuam como segundo mercado 
individualmente, mesmo registrando uma queda de 
10% em suas compras. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jan. 2017/2018                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 341.167 316.901 -7,11 52,57
Combustíveis e 
lubrificantes 419.540 189.945 -54,73 31,51

Bens de capital 99.553 71.225 -28,45 11,81
Bens de consumo 
duráveis 13.619 15.098 10,86 2,50

Bens de consumo 
não duráveis 8.751 9.675 10,57 1,60

Total 882.629 602.845 -31,70 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/02/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

tiveram crescimento de 100% e 30% respectivamente, 
efeito da nova política de preços da Petrobrás  que pas-
sou a corrigir os preços dos derivados até diariamente 
e de acordo com a lógica do mercado internacional, 
privilegiando a rentabilidade.

A Argélia, principal fornecedor de nafta ao estado, 
continua a liderar a lista de maiores fornecedores para 
a Bahia, em janeiro com US$ 97,4 milhões, e 16,2% de 
participação, seguido pelos EUA, com US$ 75,1milhões, 
11,6% de participação e, nesse caso com um crescimento 
de 17,3%. A China segue na terceira posição com US$ 
62,2 milhões e 10,3% de participação. 

Sem indício de que a recuperação da economia tenha 
ganhando corpo, as importações tiveram queda de 
forma bastante disseminada em janeiro, com reduções 
expressivas em todas as grandes categorias econômi-
cas, com exceção dos bens de consumo. Houve queda 
nas compras de combustíveis e lubrificantes (54,7%), 
bens de capital (28,4%) e bens intermediários (7,1%) na 
comparação com o mesmo período do ano passado. Só 
os bens de consumo registraram crescimento positivo 
de 10,7%.

Como já vinha ocorrendo nos últimos meses do ano 
passado, as importações registraram valores nominais 
maiores que o das exportações, mesmo com preços 
médios 12,8% inferiores aos de exportação. O quantum 
explica o valor maior, embora ele tenha ficado 47,6% 
ao volume importado em janeiro/2016.

A depreciação cambial continua atuando para a queda 
das importações,  e pelo menos em janeiro, o efeito da 
retomada, da atividade doméstica, não exerceu pressão 
no volume de compras.. 

Os itens mais expressivos nas compras externas do 
estado em janeiro foram de nafta, que registrou queda 
de 67,6%, minério de cobre (-68,4%) e cacau (+24,8%).  É 
bom registrar que as importações de gás e óleo diesel 




