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Impulsionadas pelo volume embarcado de soja e deri-
vados (439,8 mil toneladas, o maior desde 2015), as 
exportações baianas fecharam o mês de julho em US$ 
684,7 milhões, com incremento de 26% em relação a 
julho de 2016 e de 8,7% em relação a junho último.

A maior demanda por soja por parte da China, res-
ponsável por 60% dos embarques em julho aliado ao 
aumento da safra estadual, estimada em 5,2 milhões 
de toneladas – aumento de 62,8% em relação ao ano 
anterior -, deve contribuir para exportações recordes 
para o produto esse ano. Até julho, as vendas externas 
do complexo soja (grão + farelo + óleo) somam 2,18 
milhões de toneladas, o que já se configura volume 
recorde para o período.

Foram destaques ainda no mês as vendas de celulose 
e papel, que cresceram 35% na mesma base de com-
paração, alcançando US$ 104,2 milhões, e algodão, 
que cresceu 38%, a US$ 13,9 milhões. Além do bom 
desempenho dos produtos básicos, as vendas de manu-
faturados também registraram crescimento de 4,1% 
no mês, resultado do bom desempenho de produtos 
químicos (18,8%), calçados (26,2%) e de máquinas e 
aparelhos elétricos (10,9%).

Nos sete primeiros meses do ano, as exportações 
baianas alcançam US$ 4,35 bilhões o que representa 
um crescimento de 9,84% sobre igual período do ano 
passado. O desempenho positivo dá sequência ao 
comportamento visto nos últimos meses, em parte 
impulsionadas por melhores preços de commodities, pela 
recuperação da produção agrícola, assolada no ano pas-
sado por forte seca e ao câmbio mais competitivo, que 
melhorou as margens, dando maior competitividade 

No ano, até julho, as importações somam US$ 4 bilhões, 
com um incremento de 3,2% sobre 2016, ano marcado 
por forte retração da atividade. Ou seja, o crescimento 
obtido no ano ocorre sobre uma baixa base de com-
paração e está concentrado em alguns setores como 
fertilizantes, combustíveis, químicos e trigo.

A lenta recuperação do ritmo de atividade econômica 
somada à desvalorização cambial observada a partir 
de maio sugere que uma expansão mais acelerada das 
importações não deverá ocorrer tão cedo.

Os números de exportação em julho mostram alta nos 
três grupos de agregados. Cresceram excepcionalmente 
as vendas de produtos básicos (116%), semimanufa-
turados (12,5%) e manufaturados (4,1%). No grupo de 
produtos básicos, cresceram as vendas principalmente 
de soja em grão e farelo, algodão e magnesita, entre 
outros itens. No de semimanufaturados, aumenta-
ram as exportações principalmente de celulose, ouro, 
couros e peles e ferros-liga. Já no de manufaturados, 
destacaram-se os itens óleos combustíveis, automóveis 
de passeio e químicos. O desempenho das exportações 
em julho não deixou de ser uma surpresa favorável. 
A economia mundial tem crescido a um ritmo mais 
firme e de modo mais generalizado. A Europa tem 
surpreendido positivamente, mas também há boas 
notícias em termos de crescimento nos EUA, na China 
e nos emergentes de maneira geral. 

A melhora no dinamismo comercial global, que, aliada 
à base de comparação baixa, à recuperação nos preços 
internacionais das commodities e a uma safra recorde, 
resultou, portanto, em um bom desempenho para as 
vendas externas no mês. Prova da melhora do fluxo 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 3.960.138 4.349.932 9,84
Importações 3.891.540 4.013.961 3,15
Saldo 68.598 335.971 389,77
Corrente de comércio 7.851.678 8.363.893 6,52

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/08/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

às vendas de produtos manufaturados.

As importações por sua vez, registraram queda de 
29,2%, em julho ante o mesmo período do ano passado, 
atingindo US$ 569 milhões, valor idêntico ao registrado 
no mês de junho.

Com exceção dos bens de consumo não duráveis que 
registraram crescimento de 7,6%, todas as demais 
categorias acusaram queda em relação ao mesmo mês 
de 2016, afetadas pela queda do nível de atividade, 
principalmente a indústria, que já recuou 8,2% até maio.
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externo, é o crescimento de 29,4% no volume embarcado, 
o segundo mês consecutivo de alta. 

No acumulado do ano até julho, a alta das vendas exter-
nas é puxada pelo aumento da quantidade embarcada 
(12,6%), já que o preço médio dos produtos exportados 
acusa queda de 2,5%. A aceleração das quantidades 
ocorreu mais nitidamente em junho e julho, o que pode 
se configurar como vetor relevante para o desempenho 
das exportações no segundo semestre.

Os preços médios de exportação em julho seguiram 
estáveis com tendência de alta. Comparados a 
Julho/2016, eles ficaram 2,6% inferiores, enquanto que 

em relação a junho, oscilaram positivamente 2%. Os 
preços das commodities, para o que o estímulo ao crédito 
na China teve força determinante, se estabilizaram, mas 
a volta a níveis de alguns anos atrás é pouco provável, 
ao menos enquanto os estoques de petróleo seguirem 
elevados e o dólar, forte.

A estabilidade dos preços de exportação verificada nos 
últimos meses reflete principalmente as perspectivas 
para a economia global, que melhoraram, mas continua 
modesto e insuficientemente robusto para garantir 
melhora duradoura da produ ção, reduzir desigualdades 
e aumentar o bem  estar das populações.

Outro fato que dá confiança na projeção positiva para 
as exportações é a recuperação dos preços de algumas 
commodities em julho, depois da queda registrada no 
segundo trimestre. As cotações dos produtos básicos 
haviam subido com força nos primeiros meses do 
ano, mas perderam fôlego especialmente a partir de 
abril. Houve elevação dos preços internacionais da 
soja (5,5%), dos  minérios (14,7 %), do café (12,3%) da 
celulose (3,8%) e do petróleo (8,6%) no mês passado. 

As exportações baianas do agronegócio renderam US$ 
330,5 milhões em julho, 64,5% mais que no mesmo mês 
de 2016. No acumulado do ano, a receita do setor chega 
a US$ 1,97 bilhão, 16% acima do mesmo período do ano 
anterior. Recém-saída de uma crise no ano passado, 
a agropecuária é agora o carro-chefe da expansão da 
economia e das exportações, graças à colheita excep-
cional de suas principais culturas. Segundo estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jun. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.



5
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, jul. 2017

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – JULHO 2017

a safra agrícola baiana deverá atingir 240,3 milhões de 
toneladas, um avanço de 30,1% frente a 2016.

A soja, carro chefe do setor, deve ter recordes na pro-
dução (5,14 milhões de toneladas), com crescimento de 
60% sobre o ano passado. As exportações do complexo 
(grão, farelo e óleo) atingiram 2,18 milhões de tonela-
das até julho, com incremento de 37,7% sobre igual 
período de 2016. As receitas que também cresceram 
54,4% alcançaram US$ 786,6 milhões, devendo alcançar 
recorde histórico esse ano.

Os mercados de destino para as exportações baianas 
ficaram estáveis em julho, registrando apenas queda 
nas vendas para os EUA em 8,4% e continuidade de  
recuperação nas vendas para a China, UE e Argentina. 
Os quatro mercados representam até julho 73,7% do 
total das vendas externas baianas no período. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 683.538 882.969 29,18 20,30 26,40

Papel e celulose 509.658 786.648 54,35 18,08 12,10
Petróleo e derivados 648.507 716.218 10,44 16,47 7,36
Metalúrgicos 241.078 422.174 75,12 9,71 44,96
Automotivo 254.948 309.095 21,24 7,11 -4,89
Metais preciosos 580.710 248.930 -57,13 5,72 -13,96
Cacau e derivados 192.965 214.497 11,16 4,93 -2,16
Soja e derivados 154.924 154.664 -0,17 3,56 -2,44
Borracha e suas 
obras 124.667 97.073 -22,13 2,23 -6,79

Café e especiarias 56.283 78.924 40,23 1,81 5,69
Couros e peles 71.355 73.748 3,35 1,70 -18,08
Minerais 48.555 57.163 17,73 1,31 4,79
Sisal e derivados 45.722 50.876 11,27 1,17 14,02
Calçados e suas 
partes 38.209 50.200 31,38 1,15 18,98

Frutas e suas 
preparações 57.941 44.649 -22,94 1,03 -3,71

Fumo e derivados 31.898 29.032 -8,98 0,67 -34,07
Algodão e seus 
subprodutos 131.836 28.186 -78,62 0,65 6,68

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

19.170 19.458 1,50 0,45 18,08

Carne e miudezas 
de aves 8.560 7.382 -13,77 0,17 8,22

Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 55.604 78.048 40,36 1,79 21,22
Total 3.960.138 4.349.932 9,84 100,00 -2,46
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/08/2017.
Elaboração: SEI.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jul. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.522.148 1.761.115 15,70 43,87
Combustíveis e 
lubrificantes 1.410.637 1.434.626 1,70 35,74

Bens de capital 700.930 597.373 -14,77 14,88
Bens de consumo 
duráveis 206.018 172.076 -16,48 4,29

Bens de consumo 
não duráveis 51.807 48.772 -5,86 1,22

Total 3.891.540 4.013.961 3,15 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 04/08/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

observada a partir de maio sugere que uma expansão 
mais acelerada das importações não ocorrerá tão cedo.

O volume (quantum) importado pelo Estado regis-
trou queda de 47,2% em julho enquanto que os preços 
médios dos produtos importados, acusam aumento de 
34% no mês, e de 4% até julho, influenciado por preços  
Esses termos de troca mais desfavoráveis, deve-se ao 
aumento dos preços dos combustíveis, principalmente 
da nafta e de produtos químicos orgânicos.

As importações voltaram a registrar queda em julho 
no comparativo com o ano passado (-29,1%), atingindo 
valor idêntico ao de junho último: US$ 569 milhões. 
Com exceção dos bens de consumo duráveis, que 
registraram crescimento de 7,6%, todas as demais cate-
gorias tiveram crescimento negativo, o que denota que 
o desempenho das importações ainda é fraco para ser 
apontado como sinal de retomada da atividade, con-
siderando que a economia brasileira está em recessão 
há três anos.  

As compras de Bens de Capital, termômetro de inves-
timentos no parque produtivo, a trajetória das impor-
tações é de queda desde abril último, depois de onze 
meses consecutivos de alta. Em julho a queda atingiu 
16,5% e no ano alcança 14,5%.

O crescimento das importações apurado nos sete pri-
meiros meses do ano de 3,2% é devido à base de com-
paração que é muito baixa, além de estar concentrados 
em poucos setores como fertilizantes, combustíveis, 
químicos e trigo. A lenta recuperação do ritmo de ati-
vidade econômica somada à desvalorização cambial 




