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Passado os efeitos da greve dos caminhoneiros, que 
afetou os embarques em maio e parcialmente em junho, 
as exportações baianas cresceram 19,3% em julho, 
frente a igual mês do ano anterior, alcançando US$ 
816,7 milhões. Foi o maior valor das exportações desde 
agosto de 2017 quando atingiram US$ 890,6 milhões. 
As importações também cresceram substancialmente 
no mês passado (94,7%), atingindo US$ 1,108 bilhão, 
depois de dois meses de queda consecutiva e de um 
desempenho negativo no primeiro semestre. 

Mesmo com um cenário externo de maior incerteza 
comercial e instabilidade política, o pacote de estímulos 
da economia chinesa e alguma moderação das tensões 
comerciais, levou a uma maior estabilização do câmbio 
em julho, beneficiando as exportações.

O desempenho da soja e seus derivados, cuja receita 
cresceu 73,1% em relação a julho de 2017, foi o principal 
destaque do mês, com vendas que chegaram a US$ 
262,9 milhões. A forte demanda da China, que este ano 
está acima do normal graças às cotoveladas comerciais 
trocadas por Pequim e Washington, beneficiou as 
exportações nacionais do grão, sobretudo às tradings 
responsáveis por essas negociações, que dessa forma 
tentam compensar parte da alta dos fretes rodoviá-
rios no país. No ano, até julho, os embarques do setor 
atingiram recorde histórico para o período, atingindo 
2,365 milhões de toneladas, com incremento de 8,7% 
em relação ao ano passado. Já as receitas acumularam 
US$ 912,3 milhões no período, 16% acima de igual 
período do ano anterior.

Também contribuíram para o bom desempenho das 
vendas externas em julho, o bom desempenho do 
setor metalúrgico, com crescimento de 45,6% (US$ 4,1 

As importações em julho decolaram, registrando 
crescimento em todas as categorias. Combustíveis, 
principalmente nafta e gás, puxaram as compras do 
mês com incremento de 285,5%. As compras de bens 
intermediários (insumos e matérias primas) cresceram 
87,8% influenciados pela maior aquisição de minério 
de cobre (+85,5%), fertilizantes (+98,3%) e produtos 
químicos (+48,6%). As compras de bens de capital conti-
nuaram em elevação, registrando em julho crescimento 
de 33,8% (veículos de carga, células solares e máquinas 
para a indústria de bebidas e de panificação). No ano 
o incremento chega a 30,7%.

O fim do Inovar-Auto, em dezembro, eliminou a 
cobrança de taxas extras de veículos importados. Após 
o encerramento da política, a importação de veículos na 
Bahia cresceu 42% em julho sobre mesmo mês do ano 
passado. No acumulado do ano, o avanço foi de 10,2%. 

Com o crescimento registrado em julho, as impor-
tações reverteram a queda no semestre e registram 
incremento de 2,3% no ano. Enquanto as importações 
brasileiras registraram crescimento de 22% no mesmo 
período, respondendo a uma melhora mesmo que 
tênue da atividade econômica, na Bahia, elas ainda 
não conseguiram reação mais contundente diante de 
uma retomada mais lenta da economia. O crescimento 
robusto verificado em julho pode ser um indicativo de 
retomada da atividade econômica local e um alinha-
mento ao que já ocorre em âmbito nacional.

Com os resultados apurados até o mês de julho, a Bahia 
acumula um superávit de US$ 441,7 milhões em sua 
balança comercial. As exportações alcançaram US$ 
4,55 bilhões e estão 4,6% acima de igual período de 
2017, enquanto que as importações foram de US$ 4,11 
bilhões, estando 2,3% maiores se comparadas a jan/
julho do ano passado.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 4.349.591 4.547.895 4,56
Importações 4.012.725 4.106.218 2,33
Saldo 336.866 441.678 31,11
Corrente de comércio 8.362.316 8.654.113 3,49

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/08/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

milhões), influenciado pela melhora dos preços do cobre 
que subiram em média 66,3% comparados a julho do 
ano passado; derivados de petróleo com incremento 
de 41% (US$ 96,7 milhões) graças aos preços e a maior 
rentabilidade cambial, e o setor de papel e celulose que 
cresceu 15,1% (US$ 119,9 milhões) via preços, resultado 
da aceleração do consumo global sem a chegada de 
novas capacidades. 
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O pessimismo com a guerra tarifária deteriorou signi-
ficativamente o clima econômico global. Os efeitos de 
uma guerra comercial persistente entre as duas maiores 
economias do mundo só aparecerão mais intensamente 
em 2019, mas seus sinais são já visíveis nas estatísticas, 
especialmente nas que medem as expectativas. Elas 
estão em seu pior momento desde 2011. 

O Indicador sobre as Perspectivas do Comércio 
Mundial, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
apontou que a expansão do comércio internacional vai 
continuar a desacelerar no terceiro trimestre, ilustrando 
os estragos que o ambiente de guerra comercial vem 
causando nas trocas globais. Para a OMC, essa perda de 
dinamismo reflete a fraqueza dos índices que compõem 
o indicador, incluindo as encomendas de exportação e 
produção e venda de automóveis. Isso já é reflexo do 
aumento de tensões comerciais.

A economia mundial enfrenta crescentes riscos, espe-
cialmente no curto prazo, pelo aumento das tensões 
comerciais, pressões financeiras nas economias vul-
neráveis e o retorno do risco soberano em partes da 
zona do euro, cujo crescimento desacelerou no segundo 
trimestre, em meio a temores com as disputas comer-
ciais globais. Dados divulgados em agosto mostram 
que o crescimento dos 19 países que compartilham o 
euro recuou para 0,3% no segundo trimestre em relação 
ao primeiro trimestre. Esse resultado ficou abaixo do 
crescimento de 0,4% do primeiro trimestre. Apesar da 
desaceleração recente, a economia da região vem tendo 
um bom ano e o Produto Interno Bruto (PIB) teve um 
crescimento de 2,1% em relação ao segundo trimestre 
do ano passado.

O estrago maior, que exige tempo e difíceis decisões 
empresariais, deverá ocorrer nas cadeias globais de 

produção, se de fato o imprevisível Trump levar sua 
cruzada a sério, até o fim.  A proliferação das cadeias 
globais de produção reduziu bastante os custos, o que 
beneficiou também os consumidores do maior mercado 
do mundo - o dos EUA. Forçar a realocação destas 
cadeias via protecionismo pode elevar os preços não 
apenas nos Estados Unidos e China, mas, depois, em 
toda a economia global, em um momento em que ela 
desacelera por conta da guerra comercial. Não é pouca 
coisa o que está em jogo.

O menor crescimento econômico na zona do euro, para 
onde o volume de exportações baianas caiu 16,4% em 
julho, contribuiu para a redução média dos preços dos 
produtos exportados pelo estado em julho. Eles caíram 
em média, 22,4% ante junho, mas permaneceram supe-
riores aos praticados em igual mês do ano passado em 
9,3%. No ano, os preços estão em média 15,3% acima 
de igual período de 2017. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Jul. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 09/08/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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A variação robusta de 19,3% nas receitas de expor-
tação em julho se deve em grande parte, à alta do 
preço do petróleo que atingiu 71% comparativamente a 
julho/2017, à dos petroquímicos em 95% e dos produtos 
metalúrgicos em 63,3%. 

A desvalorização recente do real deverá ajudar na 
competitividade, e uma nova rodada de estímulos eco-
nômicos na China deva ajudar nossas exportações de 
commodities. Entretanto, o ritmo das exportações dos 
emergentes, em geral, incluindo o Brasil, deve desace-
lerar mais no segundo semestre, em boa parte porque 
dados sugerem cada vez mais que a desaceleração 
registrada no primeiro trimestre na zona do euro não 
é algo temporário e afetará a demanda, especialmente 
por produtos da Europa central e do leste.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Soja e Derivados 786.648 912.272 15,97 20,06 6,71
Papel e Celulose 716.201 861.590 20,30 18,94 24,57
Químicos e 
Petroquímicos 874.695 796.242 -8,97 17,51 34,98

Petróleo e Derivados 420.189 384.838 -8,41 8,46 31,51
Metalúrgicos 248.760 352.759 41,81 7,76 24,90
Automotivo 309.006 339.964 10,02 7,48 6,68
Metais Preciosos 214.495 220.400 2,75 4,85 226,18
Cacau e Derivados 154.664 112.581 -27,21 2,48 -10,31
Borracha e Suas 
Obras 95.744 86.775 -9,37 1,91 10,08

Minerais 63.633 85.467 34,31 1,88 59,19
Couros e Peles 78.922 62.171 -21,22 1,37 0,69
Frutas e Suas 
Preparações 56.564 61.086 7,99 1,34 -0,95

Algodão e Seus 
Subprodutos 28.106 46.023 63,75 1,01 10,40

Café e Especiarias 50.876 43.684 -14,14 0,96 -3,13
Sisal e Derivados 44.649 42.976 -3,75 0,94 11,77
Calçados e Suas 
Partes 50.195 31.831 -36,59 0,70 -3,02

Fumo e Derivados 19.458 21.050 8,18 0,46 -0,30
Carne e Miudezas 
de Aves 7.235 11.329 56,60 0,25 -3,17

Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

16.021 9.874 -38,37 0,22 46,37

Milho e Derivados - - - - -
Demais Segmentos 113.531 64.982 -42,76 1,43 1,53
Total 4.349.591 4.547.895 4,56 100,00 15,27
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/08/2018.
Elaboração: SEI.

Com embarques recordes para o período, a soja e 
seus derivados assumiram a liderança da pauta de 
exportações no acumulado até julho, com US$ 912,3 
milhões e 16% de crescimento. Além de resultar em 
um maior volume de exportação de soja brasileira, a 
briga entre EUA e China está tornando essas vendas 
mais rentáveis, já que os prêmios pagos pelo grão nos 
portos do país em relação às cotações em Chicago estão 
em níveis poucas vezes registrados. Apesar de ser 
uma boa notícia para tradings e produtores do Brasil, 
uma alta excessiva poderá deixar a soja brasileira com 
destino ao mercado chinês mais cara que a dos EUA, 
mesmo com a sobretaxa de 25% imposta por Pequim 
ao produto americano.

As vendas externas do agronegócio baiano atingiram 
até julho US$ 2,2 bilhões com crescimento de 11,8% 
sobre o mesmo período de 2017. Dentre os manufatu-
rados, destaque para o setor automotivo, que cresceu 
10% no período, mesmo com a retração da demanda 
na Argentina.

A China permanece como maior mercado para as 
exportações baianas até julho com 29,8% de partici-
pação e crescimento de 21%. A União Europeia vem 
em seguida com 20% de participação, mas com queda 
de 3,1% em suas compras, resultado da desaceleração 
da atividade econômica na região. Os EUA, também 
registram queda de 16,7%, com 11,4% de participação. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jul. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.200.729 3.098.011 -3,21 75,45
Combustíveis e 
lubrificantes 276.994 335.675 21,18 8,17

Bens de capital 321.432 420.066 30,69 10,23
Bens de consumo 
duráveis 172.379 196.612 14,06 4,79

Bens de consumo 
não duráveis 41.191 55.800 35,47 1,36

Bens não 
especificados - 54 -  

Total 4.012.725 4.106.218 2,33 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/08/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

A reação da indústria de transformação perdeu fôlego 
no primeiro semestre, não estimulando alta expressiva 
das importações, que fecharam no acumulado até julho 
com crescimento de 2,3%, graças ao resultado do último 
mês, em que enfim, registraram crescimento robusto 
(94,7%), o que pode ser um indicativo de retomada da 
atividade econômica local e um alinhamento ao que 
já ocorre em âmbito nacional.

Os combustíveis, principalmente nafta e gás, puxa-
ram as compras no mês de julho com incremento 
de 285,5%, mas também houve incremento significa-
tivo nas  compras de bens intermediários (insumos e 
matérias primas) que cresceram 87,8% influenciados 
pela maior aquisição de minério de cobre (+85,5%), 
fertilizantes (+98,3%) e produtos químicos (+48,6%). A 
reação das importações no segmento de transforma-
ção é, em alguma medida, um bom sinal, por apontar 
aquecimento da atividade do setor, que depende da 
aquisição de insumos. Já as compras de bens de capital 
continuaram em elevação, registrando em julho cres-
cimento de 33,8% (veículos de carga, células solares e 
máquinas para a indústria de bebidas e de panificação). 

A taxa de câmbio ao redor de R$ 3,90 pode reduzir o 
ritmo de importações na média, mas não a de deter-
minados bens industriais em que não há substitutos 
produzidos em território nacional. Este é o caso de boa 
parte dos bens intermediários. Principalmente para 
insumos químicos, produtos siderúrgicos, partes e 
peças, o ritmo de crescimento de importações registrado 
em julho não deve arrefecer. 

O acirramento da tensão comercial entre EUA e potên-
cias como União Europeia e China é outro fator que 
pode acelerar ainda mais o ritmo das importações 
industriais. As barreiras impostas pelo governo de 
Donald Trump às importações de outros países ten-
dem a causar uma sobreoferta de produtos que podem 
ser direcionados ao mercado local. Ainda assim, as 
compras externas, mesmo registrando alguma reação, 
ainda estão longe de recuperar o tombo registrado nos 
dois anos de recessão, reflexo ainda da baixa atividade 
econômica. 

Os EUA reassumiram a liderança como princi-
pal fornecedor de produtos ao estado até o mês de 
julho, com US$ 450 milhões e 11% de participação 
(combustíveis,produtos químicos, fertilizantes, auto-
móveis e suas partes e peças). Seguem-se a Argentina 
– US$ 418,7 milhões e 10,2% de participação (automó-
veis, trigo, fios de nylon, malte, produtos químicos e 
frutas) e, a China com US$ 418,5 milhões e 10,2% de 
participação (células solares, equipamentos eletrônicos, 
bens de consumo e automóveis).




