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Mesmo ainda sob o efeito da greve dos caminhoneiros, 
que afetou os embarques nos dez primeiros dias de 
junho, as exportações baianas acusaram crescimento 
de 6,7% frente a igual mês do ano anterior, alcançando 
US$ 671,7 milhões.  As importações continuaram em 
queda de 9,6%, atingindo US$ 516,2 milhões, reflexo 
da baixa atividade econômica. 

Em junho, puxaram as exportações, os embarques 
de produtos químicos (+33%), derivados de petróleo 
(+148%), metalúrgicos (+116%) e automóveis (+22%), 
sempre comparados a junho de 2107. Todos tiveram forte 
elevação nos seus preços médios e somente os químicos 
não elevaram seus embarques físicos. Retrocederam 
as vendas de soja (-35%), celulose (-1%) e cacau e deri-
vados (-9%).

Nos semestre, as exportações baianas chegaram a US$ 
3,74 bilhões (aumento de 2,2% ante o mesmo período 
do ano anterior) e importações de US$ 3 bilhões (queda 
de 12,9%). As vendas externas vêm desacelerando, 
resultado do esfriamento do comércio mundial e de 
uma redução do crescimento da demanda internacional 
em meio às incertezas de uma guerra comercial global 
e do aumento do protecionismo. O crescimento cada 
vez menor das exportações em 2018 vem ocorrendo 
de forma marginal, via valorização dos produtos – em 
média de 17,5% - principalmente petróleo, químicos, 
minerais e metais, já que o volume embarcado teve 
redução de 13,1% no período.

As importações, ao contrário do que ocorre no plano 
nacional, não decolam por conta da lenta recuperação 
da economia. No semestre, houve aumento positivo 
nas compras de bens de capital (máquinas e equipa-
mentos), em 19%, principalmente veículos de carga, 

Antes mesmo de iniciada a guerra comercial entre os 
Estados Unidos e a China, já há sinais de esfriamento do 
comércio mundial. Indicadores de atividade publicadas 
em julho mostram uma desaceleração no crescimento 
das exportações mundiais, que foi vigoroso em 2017. Os 
dados sugerem que o crescimento global sincronizado 
que sustentou os mercados mundiais e os lucros das 
empresas na maior parte do ano passado, já começa 
a perder fôlego. E essa desaceleração deverá ter um 
impacto maior sobre o comércio do que o conflito em 
curso entre os EUA, China e outras grandes economias. 

Há quase seis meses, indicadores de atividade indus-
trial apontam uma redução do crescimento da demanda 
internacional, enquanto grandes regiões econômicas 
como a zona do euro e a China deixam para trás um 
período de intensa atividade. Os pedidos de exporta-
ção continuam em alta, mas vem caindo a cada mês 
desde seu pico mais recente em janeiro. Os dados de 
encomendas sugerem que o crescimento de 4,8% do 
comércio global de mercadorias de 2017 - o mais forte 
desde 2011, segundo o Banco Mundial, representando 
um volume extra de US$ 1,13 trilhão em produtos 
comercializados - não deverá se repetir. Certamente 
há uma ligação entre o aumento do protecionismo e 
os dados mais fracos sobre as exportações globais - 
mesmo que muitas tarifas alardeadas ainda não tenham 
entrado em vigor. 

Esse cenário de incertezas sobre o comércio interna-
cional depois que o presidente Donald Trump desen-
cadeou uma série de disputas com potências como a 
China e a União Europeia, começa também a corroer 
– embora lentamente - as exportações baianas para 
mercados importantes. A guerra comercial em curso 
poderá eventualmente favorecer o Brasil na medida 
em que o país poderá substituir os americanos no 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 3.665.055 3.744.244 2,16
Importações 3.443.748 2.998.666 -12,92
Saldo 221.307 745.577 236,90
Corrente de comércio 7.108.803 6.742.910 -5,15

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/07/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

painéis solares, máquinas para indústria de panifica-
ção e moduladores, o que significa investimento das 
empresas em capacidade produtiva. Também cresceu 
as compras de bens de consumo em 14%, com destaque 
para automóveis.

Com os resultados apurados até no primeiro semestre, 
a Bahia acumula um superávit de US$ 745,6 milhões 
em sua balança comercial, enquanto que a corrente de 
comércio exterior (soma das exportações e importa-
ções) atingiu US$ 6,74 bilhões, 5,2% inferior ao mesmo 
período de 2017.
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fornecimento, por exemplo, de soja para os chineses, 
mas esta ainda é uma hipótese a ser verificada ao 
longo dos próximos meses. Já são evidentes, porém, 
os sinais de desaceleração do ritmo das exportações. 
Descontando maio, que teve forte influência da para-
lisação dos caminhoneiros, em junho, as exportações 
baianas atingiram no acumulado o seu menor cresci-
mento no ano (2,2%).

Embora não se devam desprezar ainda os efeitos da 
paralisação em junho, a impressão que se tem é que o 
movimento apenas agravou o quadro, já que o volume 
embarcado perde fôlego desde o início do ano. A queda 
no quantum exportado que chegou ao seu maior percen-
tual em junho (-13,1%), vem crescendo mês a mês: foi 
de (-2,7%) até março, (-5,5%) em abril e de (-11,3%) até 
maio. Um dos países para o qual a Bahia está vendendo 
menos é os EUA. No primeiro semestre do ano passado, 
a Bahia vendeu US$ 523,6 milhões para o país; neste 
ano, o total ficou em US$ 450,1 milhões, uma redução 
de 14%, que se torna mais relevante ao se levar em conta 
que os EUA é o terceiro maior comprador de produtos 
da Bahia, só sendo superado por China e Argentina.

Também há queda nas vendas para a União Europeia 
em 5,1% e para a América Latina em 21,5%, reflexo do 
cenário mais complexo para os países emergentes, que 
convivem com a redução dos estímulos monetários 
em vigor nas economias desenvolvidas desde a crise 
financeira global, aumento dos juros americanos e a 
ameaça agora de um crescimento global menor ou, 
pior ainda, com ausência de crescimento.

O balanço de riscos deslocou-se mais para o lado 
negativo, inclusive no curto prazo, apontou o Fundo 
Monetário Internacional - FMI. O certo é que diante 
dos anúncios já feitos e os antecipados de aumento 
de tarifas e medidas retaliatórias, aumentaram a pro-
babilidade de uma escalada de ações comerciais, com 
riscos óbvios de interrupção da recuperação global e 
piora do crescimento em médio prazo, por meio dos 
impactos na alocação de recursos, na produtividade e 
das incertezas que tolhem os investimentos. 

Diante da valorização do petróleo e ainda sob influên-
cia da greve dos caminhoneiros, os preços médios de 
exportação em junho aumentaram 35,1%, em relação 

ao mesmo período de 2018 e 24,1% em relação a maio 
último. No primeiro semestre, os preços ficaram em 
média 17,5% acima de igual período do ano passado.

As principais valorizações são de Metais Preciosos 
(162,8%); Químicos (58,1%); Minerais (53,5%); Papel 
e Celulose (27,5%); Petróleo e derivados (22,7%) e 
Metalúrgicos (18,5%).

A desvalorização cambial também contribuiu para 
o avanço da margem do exportador. A depreciação 
do real frente ao dólar de 11% entre janeiro e junho 
neutralizou o efeito da alta no custo de produção, 
principalmente por conta da greve. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Maio 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 09/07/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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O setor de Papel e Celulose liderou a pauta no semestre, 
com US$741,7 milhões em receitas e 21,2% de incre-
mento. Apesar dos efeitos negativos para os produtores 
locais, a greve no país contribuiu para um desbalan-
ceamento no mercado mundial de fibra curta. Com a 
paralisação, entre 250 mil toneladas e 300 mil tonela-
das deixaram de ser produzidas e não chegaram ao 
mercado em junho o que pode favorecer correções de 
preço principalmente na Europa e na China, nosso 
principal mercado.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Papel e Celulose 611.990 741.661 21,19 19,81 27,51
Químicos e 
Petroquímicos 740.218 668.537 -9,68 17,86 58,07

Soja e Derivados 634.786 649.369 2,30 17,34 4,61
Automotivo 274.474 316.071 15,16 8,44 6,67
Petróleo e Derivados 351.573 288.111 -18,05 7,69 22,72
Metalúrgicos 197.842 278.633 40,84 7,44 18,49
Metais Preciosos 187.176 201.389 7,59 5,38 162,76
Cacau e Derivados 131.413 96.924 -26,24 2,59 -11,25
Borracha e Suas 
Obras 83.478 75.731 -9,28 2,02 10,29

Minerais 53.834 70.690 31,31 1,89 53,53
Couros e Peles 68.039 58.888 -13,45 1,57 -5,35
Algodão e Seus 
Subprodutos 14.185 42.250 197,86 1,13 4,39

Café e Especiarias 46.773 40.841 -12,68 1,09 -1,65
Sisal e Derivados 40.163 36.343 -9,51 0,97 15,92
Calçados e Suas 
Partes 43.775 28.406 -35,11 0,76 -2,32

Fumo e Derivados 18.175 20.688 13,83 0,55 2,63
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

14.729 9.367 -36,40 0,25 44,93

Carne e Miudezas 
de Aves 5.936 8.789 48,05 0,23 0,11

Frutas e Suas 
Preparações 6.083 7.522 23,65 0,20 -25,76

Milho e Derivados 0 0 - -
Demais Segmentos 140.414 104.032 -25,91 2,78 5,85
Total 3.665.055 3.744.244 2,16 100,00 17,51
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/07/2018.
Elaboração: SEI.

As vendas do agronegócio atingiram US$ 282,8 milhões 
em junho, 16,6% abaixo do mesmo mês de 2017. No 
semestre, as exportações do setor alcançam US$ 1,76 
bilhão, 8% acima do mesmo período do ano anterior. 
Além da celulose,  o complexo soja (grãos, farelo e óleo) 
contribuiu para o crescimento das receitas do agrone-
gócio neste primeiro semestre. Os preços internacionais 
subiram, e o volume exportado deste ano atinge 1,7 
milhão de toneladas com receitas As receitas totais 
obtidas pelo setor somaram US$ 649,4 milhões, 2,3% 
mais do que as do ano passado.

Entre os manufaturados, o melhor desempenho no 
semestre ficou com o setor automotivo, com vendas de 
US$ 316,1 milhões e crescimento de 15,2% sobre 2017. O 
setor, entretanto, não deve repetir o bom desempenho 
no segundo semestre por conta do câmbio, que provo-
cou pressão nos custos numa indústria que importa 
pelo menos 30% do material usado para fabricar os 
veículos, o que pode gerar uma necessidade de rea-
juste nos preços dos carros, além da crise na economia 
argentina, que também começa a provocar impacto 
nas exportações para o mercado vizinho, responsável 
por 85,3% das vendas da Bahia no primeiro semestre.

O mercado chinês continua como maior mercado para 
as vendas baianas no primeiro semestre com 27,5% de 
participação, o equivalente a US$ 1,03 bilhão e cres-
cimento de 9,7%. Nos seis primeiros meses do ano, 
as vendas para a América Latina, União Europeia e 
para o Nafta apontam redução de 21,5%; 5,1% e 2,9% 
respectivamente.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-jun. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.496.026 1.506.065 0,67 50,22
Combustíveis e 
lubrificantes 1.259.637 675.792 -46,35 22,53

Bens de capital 504.044 601.308 19,30 20,05
Bens de consumo 
duráveis 148.517 161.867 8,99 5,40

Bens de consumo 
não duráveis 40.670 53.987 32,74 1,80

Total 3.448.895 2.999.019 -13,04 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 10/07/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações baianas permaneceram em queda em 
junho (-9,6%), mesmo depois de passado os efeitos da 
greve dos caminhoneiros. No semestre, com a recupe-
ração da economia em ritmo lento, as compras externas 
registram queda de 13%, alcançando US$ 3 bilhões.

Ao contrário do que ocorre no plano nacional, em que 
a retomada da economia, mesmo frouxa, teve força 
suficiente para alavancar as importações, na Bahia elas 
não conseguem reagir diante de um cenário pouco 
favorável na atividade econômica local.

O único indicador positivo das compras externas do 
estado é o avanço na importação de bens de capital no 
mês (+4,3%) e no ano (+19,3%), o que sinaliza o inves-
timento das empresas aqui instaladas em capacidade 
produtiva. É o 4º mês consecutivo de crescimento na 
importação de bens de capital, principalmente, veículos 
de carga, células solares, moduladores e máquinas para 
indústria de panificação.

O valor dos veículos desembarcados no estado no 
primeiro semestre cresceu 37,3% na comparação com 
o mesmo período do ano passado e já passa de US$ 389 
milhões neste ano. Esse aumento é consequência do fim 
das sobretaxas para carros importados, que vigoraram 
durante cinco anos por meio do programa Inovar-Auto, 
de proteção aos fabricantes instalados no país. 

Com o advento do Rota 2030, novo programa de desen-
volvimento para o setor automotivo, enviado através de 
Medida Provisória ao Congresso e que prevê subsídios 

de R$ 1,5 bilhão à indústria automotiva, espera-se a 
redução das importações e o aumento da produção 
doméstica. No Congresso, é certa  a alteração que 
prorroga até 2025 o prazo de validade do Regime 
Automotivo do Desenvolvimento Regional, previsto 
para se encerrar em 31 de dezembro de 2020. 

O incentivo é considerado fundamental para a manu-
tenção e expansão das atividades do setor na região.

A Argentina se posicionou no semestre como prin-
cipal fornecedor de produtos ao estado com US$ 360 
milhões e 12% de participação (trigo, automóveis, malte, 
químicos).Seguem-se a China – US$ 357,4 milhões e 
11,9% de participação (células solares, equipamentos 
eletrônicos, bens de consumo e automóveis) e, pelos 
Estados Unidos com US$ 353,2 milhões e 11,8% (deri-
vados de petróleo, fertilizantes, insumos químicos e 
automóveis e peças).




