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Após esboçar uma reação no segundo trimestre deste 
ano, as exportações baianas voltaram a registrar queda 
pelo segundo mês consecutivo. Em julho, atingiram 
US$ 543,2 milhões, uma redução de 32,7% quando 
comparado a igual mês do ano passado. No acumulado 
do ano até julho, as exportações baianas alcançaram 
US$ 3,96 bilhões, um volume 8,6% inferior ao mesmo 
período de 2015.

Menor demanda global por commodities e a consequente 
queda dos preços, além da seca que vem afetando a 
produção agrícola do estado, são os principais respon-
sáveis pela retração das exportações.

Em julho, a queda de 60% nos embarques de soja 
foi determinante para a composição desse resultado 
negativo. As vendas atingiram tão somente US$ 49,6 
milhões, o que representou uma redução de 72% frente 
ao apurado no mesmo mês em 2015.Em relação aos 
preços, comparando o que se registrou no ano passado, 
também nota-se um recuo da ordem de 30,3%, situação 
que influenciou exportadores a refrear os negócios na 
perspectiva de um novo fator capaz de impulsionar a 
elavação das cotações.

As exportações de produtos manufaturados igual-
mente declinaram, nesse caso em 20%. Tal resultado 
pode ser considerado como efeito do desempenho 
negativo do setor químico(- 19,8%) e dos derivados de 
petróleo (-36,8%). O setor automotivo, em contrapartida, 
observou um destaque positivo, com crescimento da 
ordem de 42,2%, decorrente do aumento dos embarques 
para a Argentina e Chile, além do efeito câmbio, que 
tem tornado os preços do setor mais competitivos no 
mercado internacional.

Houve também redução das  importações, embora em 
menor escala. Em julho elas alcançaram um patamar de 
US$ 803,3 milhões, um valor 1,2% menor do que o obtido 
em igual mês de 2015. Os sinais de alguma recuperação 
da atividade na indústria e a valorização de 20% do real 
em relação ao dólar, no primeiro semestre, contribuíram 

para que a queda das importações tenha sido menor do 
que a das exportações. Além desses aspectos, o menor 
declínio das importações se relacionam ainda à baixa 
base de comparação, depois da acentuada retração de 
20,6% dos embarques no ano passado.

As compras do mês foram impulsionadas pelo aumento 
expressivo dos combustíveis em 121,8%, principalmente 
do Nafta. Também houve ampliação das importações 
de fertilizantes (32%) e de bens de capital (8,2%), pelo 
terceiro mês consecutivo, decorrente, essencialmente, 
dos investimentos da indústria eólica no estado. 

Com os resultados apurados até o mês de julho, a Bahia 
registrou um pequeno superávit de US$ 62 mil em sua 
balança comercial, como consequência dos saldos posi-
tivos acumulados em quatro dos sete meses de 2016. As 
exportações alcançaram US$ 3,96 bilhões e foram 8,6% 
inferiores a igual período de 2015. Ao mesmo tempo, 
as importações foram de US$ 3,90 bilhões, estando por 
sua vez, 28,2% menores se comparadas a janeiro/julho 
do ano passado (Tabela 1).

Cabe realçar que o crescimento da economia em escala 
global continua lento e o comércio internacional que 
registrou uma expansão modesta, de 2,8%  em 2015, 
deverá ter o seu pior desempenho desde a crise finan-
ceira global de 2008/2009, crescendo algo em torno dos 
2%. Assim,  2016 deverá ser o quinto ano consecutivo 
em que o crescimento do comércio global será inferior 
a 3%, evidenciando um contraste com o patamar de 5% 
que prevaleceu nas décadas que precederam a crise.

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Jan.-jul. 2015/2016

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 4.334.993 3.960.160 -8,65
Importações 5.425.873 3.898.155 -28,16
Saldo -1.090.880 62.006 -
Corrente de comércio 9.760.866 7.858.315 -19,49

Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 4/8/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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As exportações e importações da China decresceram 
mais do que o esperado em julho, anunciando um 
início instável para o terceiro trimestre, indicando 
maior fragilidade na demanda global após a decisão 
britânica de deixar a União Europeia (UE).

Já as importações do país caíram 12,5% em relação 
ao  ano anterior, a maior queda desde fevereiro, o que 
indica que a demanda doméstica pode estar enfra-
quecendo, apesar de medidas para estimular o cres-
cimento, enquanto as exportações declinaram 4,4% na 
comparação anual, fruto da desaceleração da atividade 
econômica no mundo.

No Brasil, as exportações, que vinham descomprimindo 
a crise da indústria, impulsionadas pelo câmbio favo-
rável, mostram-se ameaçadas ante a recuperação do 
real frente ao dólar.

Embora as as vendas ao exterior não tenham força  
suficiente para tirar a indústria da crise, a produção 
voltada ao mercado internacional deu um respiro à 
indústria e vem impulsionando a atividade econômica. 
Sem o câmbio favorável, o processo de estabilização da 
atividade industrial pode voltar à estaca zero.

Segundo dados mais recentes da Fundação Centro de 
Estudos do Comércio Exterior (Funcex), o dólar mais 
barato repercutiu negativamente na rentabilidade das 
exportações da indústria de transformação do país no 
segundo trimestre. Entre abril e junho, os ganhos do 
setor com as vendas ao exterior se retraíram em 6,4% 

em relação ao observado no segundo trimestre de 
2015, período em que a rentabilidade dos embarques 
cresceu a expressivos 11,6%.

O real menos competitivo - e a expectativa de que ele 
valorize ainda mais em 2017 - tem levado algumas 
empresas a rever o horizonte dos contratos que estão 
sendo negociados. Isso, pode ter impacto negativo 
sobre o ajuste acelerado que o país vinha fazendo 
em suas contas externas, o que coloca em dúvida as 
expectativas de superávit para a balança comercial 
em 2017, atualmente em US$ 50 bilhões, segundo as 
estimativas colhidas pelo boletim Focus, do Banco 
Central. 

Nas exportações baianas, os reflexos do câmbio já 
são percebidos. Assim como em junho, em julho de 
2016 se apurou uma retração no seu volume, quando 
comparado ao mesmo mês em 2015, de 32%. Com 
esse desempenho, o valor dos produtos vendidos ao 
exterior, no acumulado do período, diminuiu 8,6% em 
relação ao ano passado, após retração de apenas 1,5% 
no acumulado até maio. 

Além da valorização cambial, os preços médios dos 
produtos vendidos ao exterior  recuaram em julho 
(13,6% em relação a junho), depois de ensaiarem alguma 
recuperação, reflexo de uma estratégia usada pelas 
empresas para manter seus clientes em outros países. 
No ano, os preços médios dos produtos exportados 
pelo estado, estão 10,6% inferiores ao mesmo período 
em 2015. (Gráfico I).
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jul. 2015-jul. 2016 
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 4/8/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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Se for mantido o cenário atual, a valorização da moeda 
deve promover uma onda de revisões do desempenho 
das exportações para baixo. É válido levar em conta 
que o ajuste externo foi feito com base no câmbio e na 
recessão. Da mesma forma que ele foi rapidamente 
construído, pode ser rapidamente desfeito.

Embora o setor externo, sozinho, não possa recuperar 
a indústria, ele pode levar, na pior das hipóteses, a um 
crescimento menos ruim da economia para esse ano. 
Ou seja, sem o setor externo, a recessão será ainda mais 
profunda e, a recuperação, mais incerta. E para isso, é 
importante para a atividade industrial que o dólar gire 
em torno de R$ 3,50, sem grande volatilidade. 

A chave, entretanto, para o crescimento da economia 
como um todo, continua a ser o equacionamento do nó fis-
cal, até porque o setor externo apresenta um peso pequeno 
no PIB, insuficiente para alavancar toda a economia.

Apesar de apresentar preços, em média, 20% menores 
que em julho de 2015, as exportações de petroquímicos 
lideraram as vendas externas da Bahia em julho com 
US$ 114,7 milhões e redução de 19,8% nas receitas. Os 
embarques praticamente ficaram estáveis em relação 
ao mesmo mês do ano passado, crescendo apenas 
0,2%. No ano, as exportações de produtos químicos e 
petroquímicos também lideram a pauta, registrando 
US$ 683,5 milhões e queda de 10,2%.

O setor de papel e celulose vem em seguida, com 
vendas de US$ 77,2 milhões em julho (ainda que isso 
represente -37,6% em relação a igual período no ano 
anterior) , apresentando também queda de 16,4% nos 
embarques. Depois de uma breve tentativa de recupe-
ração, os preços da celulose de fibra curta entraram em 
trajetória de queda acentuada na China, nas últimas 
semanas, e voltaram aos níveis do segundo trimestre 
de 2009. Além disso, os preços médios desse setor 
em julho tiveram redução de 25,4%. O receio de que 
os preços da celulose de fibra curta possam declinar 
ainda mais, a despeito da demanda em expansão, as 
incertezas quanto ao comportamento do real frente ao 
dólar e o excesso de oferta no mundo acenderam a luz 
amarela no setor. No ano, as exportações do segmento 

atingiram US$ 648,5 milhões, estando 20,6% abaixo de 
igual período do ano anterior.

As exportações de produtos do agronegócio, excetu-
ando a celulose, alcançaram apenas US$ 123,7 milhões 
em julho, resultado 50,2% inferior a igual mês em 
2015. Essa queda deve-se basicamente à redução nos 
embarques físicos de soja e derivados, em 59,7%, e ao 
continuado declínio dos preços desses produtos, na 
média em 30,3% no mês de julho. 

Com o recuo dos embarques de soja devido à seca e aos 
estoques baixos, além da queda de preços da celulose, 
da soja, do algodão, café e milho, as exportações do 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-jul. 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Químicos e 
petroquímicos 761.195 683.538 -10,20 17,26 -23,87

Papel e celulose 816.429 648.507 -20,57 16,38 -19,11
metalúrgicos 481.019 580.710 20,72 14,66 -31,18
Soja e derivados 676.914 509.658 -24,71 12,87 -15,82
Automotivo 242.258 254.948 5,24 6,44 -12,37
Petróleo e derivados 315.584 241.078 -23,61 6,09 -37,28
metais preciosos 153.351 192.965 25,83 4,87 73,12
Cacau e derivados 125.765 154.924 23,18 3,91 5,76
Algodão e seus 
subprodutos 91.932 131.836 43,41 3,33 -6,95

Borracha e suas 
obras 115.295 124.667 8,13 3,15 -16,59

minerais 101.247 71.355 -29,52 1,80 -23,85
Sisal e derivados 75.878 57.941 -23,64 1,46 -13,27
Couros e peles 85.529 56.283 -34,19 1,42 -48,61
Frutas e suas 
preparações 49.229 48.578 -1,32 1,23 9,78

Café e especiarias 68.251 45.722 -33,01 1,15 -3,12
Calçados e suas 
partes 27.191 38.209 40,52 0,96 -10,04

máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

29.877 31.898 6,76 0,81 10,36

Fumo e derivados 20.878 19.170 -8,18 0,48 10,11
Carne e miudezas 
de aves 1.102 5.219 373,79 0,13 61,77

milho e derivados 18.462 4.010 -78,28 0,10 -3,99
demais segmentos 77.608 58.944 -24,05 1,49 -25,99
Total 4.334.993 3.960.160 -8,65 100,00 -10,63
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 4/8/2016.
Elaboração: SEI.
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agronegócio no ano acusam uma redução de 17% em 
valor comparadas a jan./julho de 2015.

Com uma estimativa inicial de 56 sacas de soja por 
hectare, os produtores do oeste da Bahia venderam 60% 
da safra esperada. Mas o clima adverso deve permitir 
apenas 37 sacas, calcula a Associação de Agricultores e 
Irrigantes (Aiba), que estima prejuízos de R$ 2 bilhões 
para os produtores da região. A colheita de soja no oeste 
deveria começar em abril, mas foi antecipada porque 
muitas lavouras morreram antes do tempo, tornando 
realidade uma queda drástica na produtividade. 

Se por um lado os problemas climáticos observados 
na Bahia e em outras unidades da federação inibiram 
embarques, por outro, eles sobrepujaram quaisquer 

notícias ligadas à demanda e colaboraram para oferecer 
sustentação às cotações internacionais no último mês. 
Contudo, essas circunstâncias são “janelas de oportu-
nidade” que tendem a se fechar com a normalização 
da oferta, mas que ainda estão abertas e favoráveis às 
respectivas cadeias produtivas.

Até julho, as exportações baianas cresceram apenas 
para os EUA (23,8%) e para alguns mercados da América 
Latina como Chile (20%), Peru (23,2%) e Equador (70,4%). 
Tanto para os EUA como para os países latinos, o 
aumento deve-se à melhor rentabilidade na venda 
de produtos industrializados, como pneus, gasolina, 
químicos e derivados de cacau (EUA), automóveis, 
químicos e derivados de cacau (Chile) e fios de cobre 
e produtos químicos para o Equador. 
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As importações baianas , assim como em junho, regis-
traram uma queda de 1,2%, alcançando US$ 803,3 
milhões. Se o resultado foi negativo quando compa-
rado a julho de 2015, apresentou nítida recuperação 
em relação ao mês anterior com crescimento de 81%.

Os sinais de alguma retomada da atividade na indústria 
e a valorização de 20% do real em relação ao dólar no 
primeiro semestre contribuíram para que a queda das 
importações fosse amenizada. Em janeiro, as importa-
ções baianas decresceram 65% frente ao mesmo período 
do ano passado, para US$ 307,5 milhões. Em julho, as 
compras do estado no exterior somaram US$ 803,3 
milhões, ainda uma queda de 1,2% comparativamente 
a 2015, mas já com intensidade bem menor.

Além da atividade e do câmbio, as importações também 
estão caindo menos por causa da baixa base de compa-
ração, depois do “tombo” de 10,7% nas compras no ano 
passado. A melhora da confiança dos empresários, nos 
últimos meses, indica que enfim o longo período de 
recuo dos investimentos pode estar próximo do fim. Um 
sinal disso pôde ser observado em relação às compras 
de bens de capital. Elas se elevaram pelo terceiro mês 
consecutivo, registrando em julho incremento de 8,2%.

Cresceram, ainda em julho, as compras de combustíveis 
em 121,8%, principalmente Nafta para a petroquímica 
com elevação de 523%, além dos bens de consumo 
não duráveis, que com o refresco do dólar, subiram 
13,6% no mês.

Nos sete meses deste ano, as importações baianas 
atingiram US$ 3,9 bilhões, com queda de 28,2% com-
parada ao mesmo período de 2015. O volume (quantum) 
importado já registra aumento de 3%, depois de passar 
todo o semestre com tendência negativa, reflexo da 
redução da atividade econômica interna. 

Os preços médios dos produtos importados acusaram 
redução de 30,2% no ano, o que ainda foi muito supe-
rior à desvalorização dos produtos exportados, que 
no mesmo período chegou a -10,6%. Esses termos de 
troca mais favoráveis não deixam de ser salutar para a 
economia como um todo. Quando os termos de troca 
são favoráveis, o câmbio valoriza, com efeito positivo 
sobre a inflação, sobre o custo dos investimentos e até 
sobre a confiança, com impacto relevante, ainda que 
indireto, sobre a demanda interna.

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jul. 2015/2016                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.000.425 1.528.819 -23,58 39,22
Combustíveis e lubrificantes 1.907.655 1.410.637 -26,05 36,19
Bens de capital 939.603 701.054 -25,39 17,98
Bens de consumo duráveis 511.336 205.837 -59,75 5,28
Bens de consumo não 
duráveis 66.853 51.807 -22,51 1,33

Total 5.425.873 3.898.155 -28,16 100,00
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 8/8/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




