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As exportações baianas que vinham se recuperando 
desde fevereiro, registraram queda de 23,4% em junho, 
alcançando US$ 499,8 milhões. O valor também é menor 
que os US$ 704,7 milhões registrado em maio. No semes-
tre, as exportações baianas alcançaram US$ 3,42 bilhões, 
uma redução de 3,1% sobre igual período do ano passado.

A queda nas exportações em junho se deve a redu-
ção dos embarques em 21,2%, fato só ocorrido em 
janeiro, único mês em 2016 que registrou retração 
nas vendas externas até então. A queda expressiva 
no volume embarcado em junho ocorreu porque o 
pico das exportações de soja aconteceu este ano no 
mês de maio, com o embarque de 493 mil toneladas. 
No ano passado, esse fato ocorreu justamente em 
junho, com 381 mil toneladas. Em junho de 2016, os 
embarques de soja ficaram em tão somente 184 mil 
toneladas, 51,6% inferiores ao ano passado.

Além da soja, em junho houve expressiva redução nos 
embarques físicos de derivados de petróleo em 60,5%; 
metais preciosos (-56,6%) e produtos metalúrgicos 
(-6,2%). Como a recuperação das exportações tem se 
dado em cima do aumento do volume embarcado, 
qualquer redução no volume de embarques tem forte 
reflexo nas receitas apuradas.

No semestre, o valor menor das vendas externas 
baianas, decorre de uma queda nos valores dos pro-
dutos de exportação do estado, de 13,5% em média 
no semestre em relação a 2015. No caso da soja, por 
exemplo, o preço foi 14% menor que o de um ano 
atrás. A celulose caiu 18%, os petroquímicos 25%, 
os metalúrgicos 33% e os derivados de petróleo 42%.

As empresas tentaram compensar a redução do preço 
vendendo mais produtos e a quantidade de exporta-
ções baianas cresceu 12% no semestre contra igual 
período de 2015. No caso da soja, por exemplo, a 
quantidade embarcada aumentou 7%. A celulose, 
+1%, os petroquímicos +22%, os metalúrgicos +94% 
e os derivados de petróleo +46%.

No semestre, apesar da queda de 2%, a China con-
tinua liderando as compras de produtos baianos 
seguida da UE e dos EUA, esse último registrando a 
maior expansão entre os principais mercados: 23,5%.

As importações em junho também reverteram ten-
dência de alta registrada nos últimos dois meses e 
registraram queda de 38,2%. Elas totalizaram US$ 
444 milhões contra US$ 718,2 milhões em igual mês 
de 2015. No semestre, as importações baianas soma-
ram US$ 3,09 bilhões o que representa uma redução 
de 32,9% ante o primeiro semestre do ano anterior.

A queda das importações em junho foi puxada por 
bens de consumo cuja retração foi de 71,6%, seguido 
por combustíveis e lubrificantes (63,4% de queda) 
e bens intermediários (-32,2%). A única categoria 
que registrou crescimento foi a de bens de capital 
(15,1%), pelo segundo mês consecutivo. Automóveis 
de carga e máquinas e equipamentos para a indús-
tria eólica puxaram as compras no setor. Vale res-
saltar que as importações de bens de capital são 
saudáveis, por se tratar de máquinas e equipamen-
tos destinados à modernização do parque indus-
trial instalado ou a novos investimentos em curso.

No acumulado do ano, a queda de 33% nas importa-
ções estaduais é reflexo direto do desaquecimento da 
economia e consequente queda na produção industrial.

A economia mundial teve o mais fraco trimestre 
desde 2012 e a revisão para baixo das projeções para 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Jun. 2015/2016

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 3.527.297 3.416.917 -3,13
Importações 4.612.422 3.093.521 -32,93
Saldo -1.085.125 323.395 -
Corrente de comércio 8.139.719 6.510.438 -20,02

Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 5/7/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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o crescimento global continua, o que se refletiu na 
nova cautela de investidores. Ao final de junho, a 
economia global não conseguiu se recuperar da baixa 
de ritmo observada em maio, indicado que o mundo 
continua mergulhado no pior crescimento em três anos 
e meio. A falta de qualquer motor de crescimento foi 
evidente: baixa taxa de expansão nos EUA e no Reino 
Unido, vinculada em parte à maior incerteza política, 
a batalha de recuperação na zona do euro e mais 
desaceleração no Japão, tudo isso coincidindo com a 
contínua quase estagnação dos mercados emergentes.

Até o momento, o PIB global cresce num ritmo de ape-
nas 1,5%, bem abaixo da média de 2,3%. Das quatro 
grandes economias, a europeia é a que no segundo 
trimestre obteve um resultado melhor, graças a cres-
cimento maior no setor industrial. Os produtores 
se beneficiaram do euro menos valorizado, mas as 
estimativas são de crescimento de apenas 0,3% na 
zona do euro. Nos Estados Unidos, a maior econo-
mia do mundo, o crescimento foi desapontador, e no 
segundo semestre sinalizou avanço de não mais de 
1% para todo o ano. É a mais fraca expansão da eco-
nomia americana desde a crise financeira de 2009. O 
Reino Unido, que já viu a produção declinar durante 
o debate sobre o referendo, deve ter sua situação 
econômica mais deteriorada nos próximos meses 
com o voto favorável ao Brexit. Já o Japão continua a 
ter o pior desempenho entre as maiores economias.

Nos mercados emergentes, o cenário é diferenciado. 
As melhores notícias vêm da Rússia, com o PMI 
(Índice de Gerentes de Compra, indicador antece-
dente da atividade),  apontando o mais rápido cresci-
mento econômico desde fevereiro de 2013, em razão 
de expansão tanto na indústria como no setor de 
serviços. O Brasil continua a ter o pior desempenho 
dos Bric (que inclui Rússia, China e Índia), mas 
a boa notícia é que o PMI no país teve em junho 
o menor declínio desde janeiro. Sem surpresa, a 
Índia continua a crescer no setor industrial, mas 
há uma desaceleração em serviços. A China, de seu 
lado, teve o maior crescimento no setor de servi-
ços em 11 meses, mas insuficiente para compen-
sar a queda na produção industrial em fevereiro. 

Aqui no país, a atividade industrial que já esboçava 
uma saída do vermelho pelas exportações volta a ser 
ameaçada pelo movimento de valorização do real, com-
prometendo o ganho de margem que os exportadores 
vinham tendo com as vendas ao exterior. A moeda 
nacional liderou os ganhos frente ao dólar em junho, 
acumulando valorização de 12% no segundo trimes-
tre, a maior alta trimestral em sete anos e o melhor 
desempenho entre as principais divisas globais.

Essa valorização recente do real se deve a uma combinação 
poderosa de fatores externos e internos. Ela é fruto em 
parte da ampla liquidez nos mercados internacionais, que 
contribuiu para apreciar as moedas de países emergentes. 
No cenário interno, a mudança de governo e a perspectiva 
de mudança no quadro fiscal com a nova equipe econô-
mica também melhoraram a percepção de risco sobre o 
país, ajudando a fortalecer a moeda. Colaborou ainda o 
rápido e intenso ajuste da conta corrente (as transações 
de bens, serviços e rendas do país com o exterior). O 
déficit poderá ficar próximo de zero neste ano, depois de 
ter atingido 4,5% do PIB nos 12 meses até abril de 2015.

Num momento em que a economia ainda está bastante 
debilitada e as exportações começam a reagir, seria 
melhor que a moeda estivesse a uma taxa de equilíbrio, 
que especialistas apontam para um valor entre R$ 3,60 e 
R$ 4. Neste patamar, o câmbio reforçaria o ajuste externo 
e fortaleceria a recuperação da economia. Ter um real 
mais desvalorizado, porém, não é obviamente algo que 
dependa de uma decisão unilateral do governo, sem falar 
que um câmbio um pouco mais forte favorece empresas 
que importam muito ou estão endividadas em dólar.

O importante para a competitividade das empresas 
é que seja perseguida uma taxa real de câmbio real, 
ajustada pela diferença entre a inflação do Brasil e 
a de seus parceiros comerciais, sem grandes volati-
lidades. Para que haja um câmbio estruturalmente 
menos valorizado, o caminho passa necessariamente 
por um ajuste firme das contas públicas e o fortaleci-
mento dos fundamentos macroeconômicos, tornando 
a economia mais produtiva e flexível. Tentar fixar 
um nível ideal/artificial para a moeda não funciona, 
levando apenas a mais distorções na economia. 
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-jun. 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Papel e celulose 692.717 571.321 -17,52 16,72 -18,23
Químicos e 
petroquímicos 618.121 568.815 -7,98 16,65 -24,63

metalúrgicos 397.175 517.066 30,19 15,13 -32,99

Soja e derivados 500.464 460.041 -8,08 13,46 -14,09

Automotivo 217.418 219.630 1,02 6,43 -12,57
metais preciosos 135.670 172.071 26,83 5,04 72,69
Petróleo e derivados 196.087 165.548 -15,57 4,84 -42,20
Cacau e derivados 104.407 128.074 22,67 3,75 3,81
Algodão e seus 
subprodutos 86.303 121.746 41,07 3,56 -6,61

Borracha e suas 
obras 98.782 111.722 13,10 3,27 -16,60

minerais 85.955 64.822 -24,59 1,90 -18,73
Sisal e derivados 64.825 50.975 -21,36 1,49 -13,24
Couros e peles 77.296 47.316 -38,79 1,38 -48,31
Café e especiarias 59.718 42.103 -29,50 1,23 -4,42
Frutas e suas 
preparações 42.781 39.307 -8,12 1,15 6,90

Calçados e suas 
partes 24.612 33.122 34,57 0,97 -10,50

máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

26.787 29.641 10,65 0,87 19,93

Fumo e derivados 19.514 18.881 -3,24 0,55 14,03
milho e derivados 13.413 4.010 -70,11 0,12 -5,92
Carne e miudezas 
de aves 918 1.423 55,10 0,04 36,12

demais segmentos 64.334 49.284 -23,39 1,44 -26,06
Total 3.527.297 3.416.917 -3,13 100,00 -13,51
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 5/7/2016.
Elaboração: SEI.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia - Fev. 2015-jun. 2016 
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/6/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

Os preços médios dos produtos exportados pela 
Bahia tiveram uma melhora substancial em junho 
comparado a maio. Eles subiram em média 23,1%, 
não impedindo porém, uma retração de 13,5% no 
semestre, comparados a igual período do ano passado. 
Em relação a junho/2015 também houve queda de 
2,9%, mas o mês sinaliza movimento expressivo de 
valorização de algumas commodities.

Revigoradas pela desidratação do dólar e em geral 
impulsionadas por reduções nas ofertas por conta 
de problemas climáticos, as cotações das principais 
commodities negociadas pela Bahia no exterior (soja, 
milho, algodão, cacau e café) encerraram junho com as 
maiores médias mensais do ano nas bolsas america-
nas de Chicago, onde são negociados os grãos, e Nova 
York, principal referência global para os mercados 
de “soft commodities”. Não deixa de ser uma boa 
notícia para os exportadores, já que as altas podem 
compensar as perdas decorrentes da queda do dólar. 

O setor de papel e celulose manteve-se como prin-
cipal segmento exportador do estado no primeiro 
semestre. As vendas totalizaram US$ 571,3 milhões, 
17,5% inferiores ao primeiro semestre de 2015, mas 
superando em 0,87% o volume embarcado, que atin-
giu 1,5 milhão de toneladas. 

O fortalecimento do dólar frente ao euro e ao yuan 
interrompeu, ao menos por enquanto, a recuperação 
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dos preços internacionais da celulose de fibra curta, 
especialidade dos produtores locais. Ao mesmo 
tempo, a valorização do real frente à moeda americana 
reduz as receitas de exportação, em um momento de 
demanda em alta que é evidenciado por estatísticas 
domésticas e internacionais.

Analistas desse mercado indicam que esperam 
nova pressão sobre os preços da matéria  prima no 
segundo semestre, à medida que as fábricas reto-
marem a produção após paradas programadas para 
manutenção além do início de operação do projeto 
OKI, da Asia Pulp & Paper (APP), na Indonésia, 
previsto para outubro. 

O setor químico/petroquímico vem em seguida 
no desempenho das exportações baianas no pri-
meiro semestre, com vendas que alcançaram US$ 
568,8 milhões (8% inferior a jan/junho de 2015). Os 
embarques mantiveram-se em crescimento durante 
o semestre, fechando com alta de 22,1% ante igual 
período do ano passado. Além do câmbio, que devol-
veu competitividade ao setor, expansão na economia 
americana e indiana, puxou a recuperação nas vendas.

O setor metalúrgico registrou o terceiro melhor 
desempenho no semestre puxado pelo expressivo 
aumento nos embarques (+94,3%), principalmente 
de catodo de cobre e de ferro silício. Esse aumento 
no volume embarcado, possibilitou um incremento 
de 30,2% nas receitas do segmento, apesar dos preços 
médios terem variado negativamente 33% quando 
comparados ao primeiro semestre do ano anterior. 

O setor agroindustrial registrou vendas de US$ 1,5 
bilhão no primeiro semestre, com queda de 10,5% ante 
igual período de 2015. Os embarques físicos aumen-
taram 3,6%, enquanto que os preços médios recua-
ram 13,7%. Extraindo a celulose, a soja, é o principal 
produto de exportação do agronegócio baiano com 

vendas de US$ 460 milhões no semestre ou o equiva-
lente a 30,7% de participação nas receitas do segmento.

Apesar do Ministério da Agricultura prever cenário 
bastante positivo para a soja brasileira nos mercados 
interno e externo, impulsionadas pelo aumento da 
demanda para produção de ração tanto no país quanto 
no exterior, tendo em vista a tendência de incremento 
do consumo de proteínas animais, principalmente 
em países emergentes, a produção na Bahia deverá 
cair na próxima safra (2016/2017) em 23,2% devido 
à estiagem nas zonas produtoras. 

A seca que atinge 152 municípios na Bahia vem afe-
tando a economia e pode resultar em forte queda na 
produção agrícola. A estiagem afeta várias regiões, 
inclusive o sul da Bahia, onde a produção de cacau 
sofre perda e o oeste onde já se verifica redução nas 
previsões da safra de grãos para este ano.  Estimativas 
do IBGE indicam que a produção agrícola da Bahia 
em 2016 recuou, em junho, para 6,4 milhões de 
toneladas, ante 7,8 milhões de toneladas previstas 
anteriormente. A queda prevista em relação ao ano 
passado é de 26,3%.  

Em tempos de crise, a China permaneceu como princi-
pal mercado para os produtos exportados pelo estado, 
com 27,2% de participação, mas com variação nega-
tiva de 1,6%.  EUA e Argentina, maiores mercados 
para os produtos manufaturados baianos, ocupam 
a segunda e terceira posição, respectivamente, com 
12,2% e 11,2% de participação. Enquanto que as 
vendas para a Argentina ainda não se recuperaram – 
queda de 1,4% - para os EUA registraram incremento 
de 23,5% sobretudo por conta das maiores vendas de 
pneus, derivados de cacau e petroquímicos. A Ásia 
permanece, no primeiro semestre de 2016, como 
principal destino para as exportações baianas, com 
37% de participação, e um crescimento de 0,78% no 
valor de suas compras.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jun. 2015/2016                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.544.259 1.224.042 -20,74 39,57
Combustíveis e lubrificantes 1.748.610 1.057.303 -39,53 34,18
Bens de capital 836.504 589.313 -29,55 19,05
Bens de consumo duráveis 422.640 178.388 -57,79 5,77
Bens de consumo não 
duráveis 60.410 44.476 -26,38 1,44

Total 4.612.422 3.093.521 -32,93 100,00
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 5/7/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Depois de dois meses de crescimento, as importações 
baianas fecharam em junho com uma queda de 38,2%, 
alcançando US$ 444 milhões. Caíram substancial-
mente às compras de combustíveis (-63,4%) e de bens 
intermediários (-32,2%), principalmente minério de 
cobre, óleo de palmiste e grafita artificial. Houve 
também queda substancial nas compras de auto-
móveis (-58%) e de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos em 32%. Ainda assim, as compras de bens 
de capital mantiveram-se em alta, com crescimento 
de 15,1%, puxado essencialmente pelos investimentos 
da indústria eólica no estado.

No semestre, as importações baianas atingiram US$ 
3,1 bilhões, com queda de 33% comparada ao primeiro 
semestre de 2015. O volume (quantum) importado 
pelo Estado registrou no semestre queda de 8,3% - o 
que denota os reflexos da redução da atividade eco-
nômica interna – enquanto que os preços médios dos 
produtos importados, acusam redução de 26,9% no 
período, muito superior à desvalorização dos produtos 
exportados, que no mesmo período chegou a -13,5%. 

Esses termos de troca mais favoráveis, deve-se à queda 
expressiva do petróleo no mercado internacional, cujas 
cotações atingiram no início de 2016 os menores preços 
em mais de uma década. Os combustíveis, representam 
algo próximo a 40% do total importado pela Bahia.

Além de afetadas pela queda do nível de atividade, as 
importações sofreram o impacto do câmbio, que mesmo 
recrudescendo, registrou uma desvalorização próxima 

Apesar da queda de 34,6% registrada no semes-
tre, a Argélia foi o maior fornecedor de produtos 
ao estado no primeiro semestre com US$ 346,1 
milhões. O país é o principal fornecedor de nafta, 
que por sua vez registrou redução média de 34% em 
seus preços, apesar do aumento de 8,4% no volume 
das compras. A Argentina vem em seguida, com 
US$ 332,1 milhões e queda de 36,8%, enquanto 
que os EUA ocupam a terceira posição com US$ 
331 milhões e redução de 8,1%.

No atual cenário de crise, não há como projetar 
qual será o comportamento das importações no 
segundo semestre. É certo que elas perderam 
valor em escala maior que as exportações e serão 
paulatinamente ampliadas a depender do grau de 
recuperação da economia.

a 20%. Com isso, houve sensível redução na parcela de 
produtos importados consumidos no mercado interno.




