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As exportações baianas voltaram a subir em junho, 
pelo segundo mês consecutivo, alcançando US$ 629,8 
milhões e crescimento de 26% comparadas a igual mês 
de 2016. Os embarques foram puxados pelo chamado 
“complexo soja” (grão, farelo e óleo) com vendas de 
US$ 159,8 milhões e incremento de 198,6%. O volume 
exportado da oleaginosa alcançou 443,8 mil toneladas 
em junho, com um aumento de 141% sobre junho de 
2016. Além da maior produção em relação ao ano 
passado, em que a produção sofreu perdas devido 
à seca, os embarques do produto, travados desde o 
fim de 2016 em razão da queda de preços, ganhou 
impulso, desde maio, graças à desvalorização do real 
em relação ao dólar. 

Foram destaques ainda no mês as vendas de derivados 
de petróleo, que saltaram 209% na mesma base de 
comparação, alcançando US$ 31,1 milhões, e de papel 
e celulose, que cresceram 35,3%, a US$ 122,9 milhões. 
Com importante peso na pauta de manufaturados, 
as exportações de automóveis - diante da recessão 
interna, com queda na demanda e restrição ao crédito 
- também subiram 18,4% sobre junho do ano passado, 
a US$ 44,6 milhões.  

Com os resultados de junho, as exportações baianas no 
primeiro semestre alcançaram US$ 3,67 bilhões, com 
incremento de 7,3% ante, igual período do ano anterior.

O desempenho positivo no semestre dá sequência ao 
comportamento visto nos últimos meses, em parte 
impulsionadas por melhores preços de commodities, 
pela recuperação da produção agrícola, assolada no ano 
passado por forte seca e ao câmbio mais competitivo, 
que melhorou as margens, dando maior competitivi-
dade às vendas de produtos manufaturados.

As importações também cresceram em junho 28,2%, 
atingindo US$ 569 milhões, ante o mesmo período 
do ano passado. O crescimento embora superior ao 
registrado nas exportações foi pautado na categoria 
“combustíveis”, que se elevou 193,2%, principalmente 
nafta e óleo diesel. Os combustíveis representam algo 
próximo a 37% do total importado pela Bahia em 2017.

As compras de bens intermediários tiveram um cresci-
mento mais modesto, de 10,2% em meio à recuperação 
ainda fraca da economia e da atividade industrial. Já 
as compras de bens de capital, termômetro de inves-
timentos no parque produtivo, voltou a apresentar 
queda, de 24,5%, agora pelo terceiro mês consecutivo, 
após longo período de crescimento.

No semestre, as importações acumulam US$ 3,45 
bilhões, 11,7% acima de igual período do ano anterior. 
O desempenho positivo das importações no semes-
tre deve-se a alta a reposição de intermediários pela 
indústria e, principalmente, a baixa base de compa-
ração. No mesmo período de 2016, quando a crise se 
mostrou de forma mais aguda, as compras externas 
acusavam redução de 33%. Ainda que beneficiadas por 
um câmbio mais atraente que no mesmo período de 
2016, as importações permanecem afetadas pela queda 
do nível de atividade, principalmente a indústria, que 
já recuou 8,2% até maio.

Foi um semestre positivo para as exportações baianas. 
As boas notícias vieram em várias frentes, uma delas 
veio do desempenho do setor de petróleo e derivados, 
maior incremento das vendas no primeiro semestre, 
invertendo o comportamento do mesmo período do ano 
passado, quando registrava queda de 16%. Houve uma 
ampliação de 113,6% das exportações na comparação 
anual. Isso reflete o aumento da produção tanto em 
terra quanto no mar, com embarques de 1,085 milhão 
de toneladas, 29% acima de 2016.

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 3.416.917 3.665.214 7,27
Importações 3.088.427 3.448.895 11,67
Saldo 328.490 216.319 -34,15
Corrente de comércio 6.505.343 7.114.108 9,36

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/07/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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As vendas de produtos manufaturados cresceram 
29,7% comparadas ao mesmo período do ano anterior. 
O setor químico/petroquímico teve incremento de 
31,3%, enquanto que o automotivo, duramente atingido 
no ano passado, se recuperou e cresceu 25%. O câm-
bio mais competitivo desde meados do ano passado 
reorientou vendas ao exterior que cresceram 32% em 
volume. Colaborou também para o avanço no mercado 
externo melhorias nos modelos fabricados localmente, 
que surgiram à esteira do Inovar-Auto, programa de 
benefício fiscal criado pelo governo federal em 2012. 
Esse programa estabeleceu exigências de equipamentos 
de segurança, como airbags e freios ABS nos carros 
novos. O Chile, um mercado aberto e que havia se 
acostumado a importar veículos mais completos de 
países como a Coreia, passou a se interessar pelo pro-
duto brasileiro. Somente nos cinco primeiros meses 
do ano, as exportações de automóveis fabricados na 
Bahia para o mercado chileno aumentaram 69,5%. O 
Uruguai também passou a receber mais carros baianos. 
Hoje as vendas aos uruguaios estão 358,7% maiores 
do que há um ano.

Apesar da conquista de novos mercados, a maior força 
externa para a produção de veículos tanto no Brasil 
quanto na Bahia vem da Argentina. É para o mercado 
argentino, o segundo maior na América do Sul, que 
seguiu 78,5% das exportações da montadora instalada 
na Bahia. O fim das restrições à entrada de produtos 
estrangeiros também ajudou no incremento de 23,6% 
nas vendas de carros para o país vizinho este ano na 
comparação com um ano atrás.

Mas, a melhor notícia para as exportações baianas 
no semestre veio do campo. Com a recuperação da 
produção após a longa estiagem do ano passado, as 
exportações do agronegócio subiram 9,4%, na esteira 
do aumento do volume físico embarcado em 9,2%. 
Com preços médios praticamente estáveis em relação 
ao primeiro semestre do ano passado – elevação de 
apenas 0,2% -, o setor recompôs as perdas do ciclo 
anterior, incrementando os embarques. 

Com quase 45% de participação nas exportações esta-
duais do primeiro semestre, o bom desempenho do 
agronegócio é determinante para o crescimento das 
exportações estaduais.  Os embarques voltaram a ser 
puxados pelo chamado “complexo soja” (inclui grão, 
farelo e óleo). As vendas da matéria-prima e seus 
derivados ao exterior renderam US$ 634,8 milhões, 
resultado 38% superior ao do mesmo período de 2016. 

Os preços das commodities, para o que o estímulo ao 
crédito na China teve força determinante, se estabiliza-
ram, 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. 

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
apresentaram no semestre uma queda de 2,2% em 
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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.
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relação ao mesmo período do ano anterior, ficando 
praticamente estáveis no segundo trimestre.

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.

A China retomou a liderança dentre os principais 
destinos para as vendas externas da Bahia no pri-
meiro semestre, com compras que totalizaram US$ 
939,6 milhões. Esse valor foi apenas 1,02%% maior 
que em igual período do ano anterior, por conta da 
queda de preços de produtos metalúrgicos e mine-
rais. As vendas para americanos, latino americanos 
e europeus puxaram a elevação das exportações até 
junho. As exportações para os EUA cresceram 25,6%, 
principalmente manufaturados (químicos, minerais, 
metais preciosos, derivados de cacau e de petróleo). 
No caso da Argentina, principal mercado latino, houve 
queda no quantum embarcado em 9,5% (automóveis, 
fios de cobre e pneus). Para a União Europeia, a queda 
chegou a 11%, mas em ambos os casos, não foi impedi-
mento para aumento nas receitas de exportação, dado 
a melhora de preços para o mix de produtos vendidos 
a esses mercados. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 568.815 746.701 31,27 20,37 28,75

Papel e celulose 460.041 634.786 37,98 17,32 10,67
Petróleo e derivados 571.321 612.006 7,12 16,70 4,17
Metalúrgicos 165.548 353.558 113,57 9,65 65,59
Automotivo 219.630 274.563 25,01 7,49 -5,05
Metais preciosos 517.066 198.012 -61,70 5,40 -14,30
Cacau e derivados 172.071 187.178 8,78 5,11 9,92
Soja e derivados 128.074 131.413 2,61 3,59 0,02
Borracha e suas 
obras 111.722 84.802 -24,10 2,31 -6,21

Café e especiarias 47.316 68.042 43,80 1,86 11,07
Couros e peles 64.822 63.948 -1,35 1,74 -19,03
Minerais 39.307 47.687 21,32 1,30 5,50
Sisal e derivados 42.103 46.773 11,09 1,28 14,42
Calçados e suas 
partes 33.122 43.780 32,18 1,19 18,53

Frutas e suas 
preparações 50.975 40.163 -21,21 1,10 -3,71

Fumo e derivados 29.641 26.530 -10,50 0,72 -38,41
Algodão e seus 
subprodutos 18.881 18.175 -3,74 0,50 15,39

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

121.746 14.264 -88,28 0,39 11,10

Carne e miudezas 
de aves 4.518 5.936 31,39 0,16 -7,66

Milho e derivados 4.010 0 - - -
Demais segmentos 46.189 66.896 44,83 1,83 24,42
Total 3.416.917 3.665.214 7,27 100,00 -2,22
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2017.
Elaboração: SEI.



6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, jun. 2017

6

Importações

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jun. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.219.103 1.496.026 22,72 43,38
Combustíveis e 
lubrificantes 1.057.303 1.259.637 19,14 36,52

Bens de capital 589.186 504.044 -14,45 14,61
Bens de consumo 
duráveis 178.569 148.517 -16,83 4,31

Bens de consumo 
não duráveis 44.265 40.670 -8,12 1,18

Total 3.088.427 3.448.895 11,67 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

forma mais acentuada, as compras externas acusaram 
redução de 33%.

Apesar do crescimento verificado no semestre, a lenta 
recuperação do ritmo de atividade econômica somada 
à desvalorização cambial observada a partir de maio 
sugere que uma expansão mais acelerada das impor-
tações não ocorrerá tão cedo.

As importações também registraram desempenho 
positivo no semestre, atingindo US$ 3,45 bilhões com 
incremento de 11,7%. O crescimento mais acelerado 
das importações em junho — 28,2% contra 11,7% no 
acumulado dos seis primeiros meses — é um reflexo 
da recuperação da economia doméstica, embora lenta 
e também do câmbio, que passou para um nível mais 
desvalorizado desde meados de maio. Por conta disso, 
nos próximos meses a taxa de crescimento das impor-
tações deve ser maior que média do semestre, mas já 
mais desacelerada que a dos primeiros meses do ano.

A exceção nas boas estatísticas do desempenho das 
importações foram as compras de bens de capital 
no exterior, termômetro de investimentos no parque 
produtivo, que sofreram contração de 14,4% no acu-
mulado até junho.

O crescimento das importações no semestre deve-se a 
alta a reposição de intermediários pela indústria, que 
cresceu 22,7%, o câmbio mais favorável para as impor-
tações e principalmente a baixa base de comparação. No 
mesmo período de 2016, quando a crise se mostrou de 




