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As exportações baianas alcançaram US$ 704,7 milhões 
em maio, um crescimento de 15,1% sobre o total regis-
trado no mesmo mês do ano passado. Com o resultado, 
as vendas externas da Bahia passaram a acumular US$ 
2,9 bilhões e crescimento de 1,5% no ano, o primeiro 
percentual positivo desde fevereiro de 2014.

Apesar de preços médios 20,0% inferiores aos praticados 
no ano passado, as vendas externas passaram a ter maior 
dinamismo com o novo patamar cambial. Dessa forma, 
segmentos importantes da indústria, como o petroquímico, 
o metalúrgico e o automotivo, ampliaram o volume de ven-
das ao exterior em comparação ao observado ano passado.

Em maio, o volume físico de produtos exportados 
pelo estado cresceu 43,8%, puxado pelo aumento de 
35,2% nos embarques de soja; 147,0% nos de produtos 
metalúrgicos, principalmente ferroligas; 130% nos 
de derivados de petróleo; 44,3% nos de automóveis; e 
29,6% nos de produtos químicos/petroquímicos. No 
acumulado do ano, o quantum exportado pela Bahia 
registrou crescimento de 20,1%.

O câmbio favorável foi responsável pela melhora 
substancial das vendas de manufaturados para os 
EUA e a América Latina. As exportações para os 
EUA cresceram 28,3% até maio, com boa parte deste 
aumento puxado pelas vendas de pneus, gasolina e 
petroquímicos. Já para a América Latina, os acordos 
automotivos têm ajudado a Bahia a vender mais 
carros para a Argentina, e o Chile, enquanto que o 
câmbio impulsionou as vendas de  químicos para a 
Colômbia e papel e calçados para o Peru.

As importações também cresceram pelo segundo mês 
consecutivo. Em maio, as compras externas totalizaram 
US$ 647,4 milhões, um crescimento de 18,0% sobre maio 
do ano anterior. Exceto bens de consumo, mais sensíveis ao 
aumento do dólar, todas as demais categorias registraram 
crescimento, com destaque para combustíveis, que aumen-
taram 55,5% (nafta, gás), e bens intermediários (26,0%), 
com ênfase para minério de cobre, cacau e fertilizantes. 

Os bens de capital registraram um pequeno cresci-
mento de 0,3%, após onze meses de quedas constan-
tes. Automóveis de carga e máquinas e equipamentos 
para a indústria eólica puxaram as compras no setor.

Os resultados positivos em abril e maio, contudo, 
ainda não reverteram a queda de 32,0% nas impor-
tações no acumulado do ano, impactada pela baixa 
atividade econômica interna. 

Em relatório semianual sobre as Perspectivas 
Econômicas Globais, a Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estimou que 
não haverá melhora no comércio mundial este ano. 
Além disso, a OCDE projetou uma desaceleração no 
crescimento em 2016, estimado em 2,1%, ante a taxa de 
2,6% em 2015. A fraca demanda dos mercados emergen-
tes, principalmente na China e pela recessão aqui no 
Brasil e na Rússia, continuará derrubando o comércio 
mundial, e 2016 poderá ser o pior ano para o comércio 
exterior desde a crise financeira global de 2008 /09.

No ano passado, as importações da China, do Brasil e da 
Rússia caíram mais de 20%. Políticas de estímulo estão 
ajudando a manter certa demanda na China, mas a transição 
do modelo de crescimento no país asiático e a crescente ten-
dência de empresas chinesas em usar insumos locais, inibem 
uma expansão mais significativa. A situação é agravada 
com a profunda recessão que persiste no Brasil e na Rússia. 

Depois de uma ligeira melhora na segunda metade 
de 2015, a desaceleração dos fluxos de comércio se 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Maio 2015/2016

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 2.874.470 2.917.242 1,49
Importações 3.894.226 2.651.032 -31,92
Saldo -1.019.755 266.210 -
Corrente de comércio 6.768.696 5.568.274 -17,73

Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/6/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia (Últimos 12 meses) 
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/6/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

intensificou no primeiro trimestre deste ano. Nos 
países do G 20, grupo das 20 maiores economias, a 
contração das importações aumentou, aproximando-
-se dos níveis de seis anos atrás, enquanto os preços 
do petróleo continuaram a cair. Exceto na Alemanha, 
maior economia da zona do euro, as importações 
caíram em todos os outros países do G 20 no trimes-
tre. A baixa foi significativa na China, de 14,7% em 
valor. No Brasil, as importações caíram 13,5% e as 
exportações, 13,0%. Comparado ao primeiro trimestre 
de 2015, a queda das importações brasileiras foi de 
33,4% e a das exportações foi de 5,2%. 

Para 2017, a expectativa para o comércio mundial é 
um pouco melhor, de crescimento de 3,2%. Estímulos 
na China, gradual estabilização da demanda nos 
países produtores de commodities e uma even-
tual melhora no ciclo de investimentos nas eco-
nomias desenvolvidas poderão contribuir para 
mais trocas globais. Esse resultado será, porém, 

bem mais fraco do que o de duas décadas atrás, 
quando o comércio crescia duas vezes o PIB global. 

Esse cenário para o comércio ocorre em um con-
texto de atividade anêmica nos países ricos e de 
incertezas renovadas nas economias emergentes. O 
Banco Mundial também reduziu suas previsões de 
crescimento global deste ano para 2,4%, marcando 
uma estagnação em relação a 2015 e uma piora em 
comparação a janeiro, quando a instituição ainda 
previa um crescimento de 2,9%.

As limitações para a expansão global permanecem 
inalteradas, com os mercados emergentes e os países 
em desenvolvimento exportadores de matérias-primas 
apresentando dificuldades em se adaptar aos baixos 
preços do petróleo e de outras commodities. A transição 
da China para uma economia com maior ênfase nos 
serviços do que na indústria e no consumo do que no 
investimento, também, tem grande peso nesse processo.

Em maio, os preços médios dos produtos exportados 
pelo estado atingiram seu valor mais baixo desde 
julho de 2009. Em relação a maio de 2015, a queda foi 
de 20%. As maiores reduções ocorreram nos segmen-
tos de couros e peles (-73,8%); metalúrgico (-40,0%); 
minerais (-39,0%); e derivados de petróleo (-38,0%). 

 Com um aumento de 15,1% nos embarques de maio, o 
setor de papel e celulose conseguiu igualar o volume 
exportado no ano, até maio, ao de igual período do 
ano passado (leve aumento de 0,2%). Ainda assim, as 
receitas no mesmo período tiveram queda de 17,4%, 
fruto da redução em 17,6% nos preços médios. No 

elisabetebarretto
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-maio 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Papel e Celulose 581.942 480.487 -17,43 16,47 -17,59
Químicos e 
Petroquímicos 522.904 459.279 -12,17 15,74 -24,35

metalúrgicos 308.190 450.608 46,21 15,45 -35,12

Soja e derivados 353.767 406.541 14,92 13,94 -12,45

Automotivo 185.497 181.971 -1,90 6,24 -12,95
Petróleo e derivados 152.393 155.468 2,02 5,33 -40,06
metais Preciosos 98.323 141.918 44,34 4,86 65,74
Algodão e Seus 
Subprodutos 82.805 118.502 43,11 4,06 -6,81

Cacau e derivados 82.598 103.153 24,88 3,54 2,49
Borracha e Suas 
Obras 82.053 95.189 16,01 3,26 -15,53

minerais 84.420 56.602 -32,95 1,94 -17,03
Sisal e derivados 56.404 45.327 -19,64 1,55 -12,60
Couros e Peles 65.595 41.402 -36,88 1,42 -41,87
Café e Especiarias 54.269 34.997 -35,51 1,20 -3,07
Frutas e Suas 
Preparações 36.015 30.907 -14,18 1,06 4,56

Calçados e Suas 
Partes 21.527 27.689 28,62 0,95 -14,72

máquinas, 
Aparelhos e 
materiais mecânicos 
e Elétricos

21.142 23.656 11,89 0,81 -33,51

Fumo e derivados 18.201 17.175 -5,64 0,59 13,46
milho e derivados 13.413 4.010 -70,11 0,14 -5,92
Carne e miudezas 
de Aves 634 1.015 60,04 0,03 30,65

demais Segmentos 52.378 41.347 -21,06 1,42 -30,21
Total 2.874.470 2.917.242 1,49 100,00 -15,47
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/6/2016.
Elaboração: SEI.

entanto, o setor lidera a pauta de exportações baia-
nas até maio, com vendas de US$ 480,5 milhões.

A retomada das compras de celulose de fibra curta 
a partir de março na China levou uma trégua à tra-
jetória de declínio dos preços naquele mercado e 
na Europa, onde as cotações refletiram, com algum 
atraso, a tendência ditada pelos chineses. A Fíbria, 
maior produtora mundial de celulose de eucalipto, 
acompanhou o movimento de concorrentes e, no 

início de junho, anunciou uma nova tabela de preços 
para sua matéria -prima, com aumento em relação às 
cotações em vigor. Com o novo reajuste, o preço de 
referência da celulose vendida na Ásia pelas empresas 
brasileiras vai a US$ 570 a tonelada, contra uma média 
de US$ 368 obtida nos cinco primeiros meses do ano.

O considerável aumento nos embarques de produtos 
químicos em maio, quando cresceram 29,6% ante maio 
de 2015, permitiu ao setor a retomada da vice-liderança 
na pauta de exportações baianas no acumulado do ano. 
As vendas até maio somaram US$ 459,3 milhões, ainda 
12,2% abaixo do registrado em igual período do ano 
anterior, haja vista a queda média nos preços em 24,4%. 
A atual instabilidade do câmbio projeta dificuldades 
nas negociações dos exportadores do segmento com 
clientes internacionais, com o dólar abaixo de R$ 3,60 
podendo afetar a recuperação de vendas ao exterior. 
Além da necessidade de que a taxa de câmbio permaneça 
em um nível mais competitivo,  o que vale também 
para a indústria em geral, é fundamental que o Banco 
Central comece a cortar juros, sem o que a competiti-
vidade e a rentabilidade das exportações de produtos 
industrializados não serão alcançadas.

A combinação do câmbio favorável com a retomada 
das encomendas da América Latina, principalmente 
da Argentina e da Colômbia, impulsionou as expor-
tações do setor automotivo. Os embarques cresce-
ram 44,4% em maio e já alcançam 12,7% no ano. 
A Argentina é o principal destino dos automóveis 
produzidos no estado, com cerca de 80,0% de partici-
pação. Neste ano, contudo, vem crescendo as vendas 
para a Colômbia, Chile e Peru. Os estoques do setor 
ainda continuam altos, mas caso ocorra um “ciclo 
virtuoso” no segundo semestre, em que medidas 
de ajuste na área econômica enfim sejam aprovadas, 
abrindo espaço para uma queda do juro básico,  as 
expectativas para o crescimento poderão melhorar, 
o que incentivaria a retomada na produção de bens 
de capital e bens duráveis.
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As exportações do agronegócio alcançaram US$ 308,8 
milhões em maio, 5,6% superiores ao total constatado 
em igual mês do ano passado. Concorreram para esse 
desempenho positivo, as vendas de soja, derivados 
de cacau e algodão, que cresceram 24,0%, 106,0% e 
43,0%, respectivamente. Sustentadas por problemas 
ou incertezas no campo das ofertas, as cotações das 
principais commodities agrícolas exportadas pela 
Bahia encerraram o mês de maio em patamares mais 
elevados que os registrados em abril nas bolsas de 
Chicago (soja e milho) e Nova York (café e algodão).

O complexo soja foi o principal segmento de expor-
tação em maio, com receitas de US$ 169,8 milhões 
e crescimento de 23,8%. Apesar da expressiva 
melhora nos preços observada nos últimos meses, 
que levou a cotação média dos futuros de segunda 
posição da soja ao maior patamar desde julho de 

2015, o degrau alcançado ainda é inferior ao de 
maio do ano passado. Para especialistas, é mais uma 
amostra de acomodação dos preços em torno de um 
eixo mais baixo, adequado às atuais condições de 
demanda e oferta do mercado mundial.

As vendas para americanos, argentinos, europeus 
puxaram a elevação das exportações em maio. A 
quantidade de produtos embarcados para os EUA 
cresceram 137,1%, principalmente manufaturados 
(pneus, químicos). No caso da Argentina o cresci-
mento foi de 300,2% (automóveis e fios de cobre). 
Para a União Europeia, o aumento foi de 31,2%, o 
primeiro desde março de 2015. No ano, até maio, 
a Ásia, com China à frente, liderou as compras 
de produtos baianos, com 9,0% de crescimento, 
seguida pela União Europeia, que ainda apresentou 
queda de 13,0%. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-maio 2015/2016                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.018.346 739.279 -27,40 36,90
Combustíveis e lubrificantes 1.454.780 809.388 -44,36 40,40
Bens de capital 586.849 321.302 -45,25 16,04
Bens de consumo duráveis 239.102 104.064 -56,48 5,19
Bens de consumo não 
duráveis 46.269 29.537 -36,16 1,47

Total 3.345.346 2.003.570 -40,11 100,00
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 3/5/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Pelo segundo mês consecutivo, as importações baia-
nas registraram crescimento. O aumento em maio foi 
de 18,0%, puxado principalmente por combustíveis, 
com crescimento de 55,5%, mas também por bens 
intermediários, que cresceram 26,0%. Com a mate-
rialização de vários projetos na área de energia eólica 
em diversas regiões do estado, cresceram também as 
importações de bens de capital (0,34%).

A queda de 5,13% do dólar em  maiotambém influen-
ciou no desempenho das compras externas . Muitos 
importadores aproveitaram quando a moeda ameri-
cana chegou a ser negociada a R$ 3,40, para fazer o 
hedge de custos, comprando dólar. A queda do dólar 
para esse patamar acabou atraindo os importadores 
de insumos, que aproveitaram para comprar dólares 
e travar os custos. Algumas empresas, também, apro-
veitaram esse momento para antecipar o pagamento 
de empréstimos externos, referentes a linhas de 
capital de giro em dólar.

No acumulado até maio, porém, as compras externas 
da Bahia ainda estavam 32,0% abaixo do registrado 
em igual período do ano anterior, afetadas pelo câm-
bio e pela queda do nível de atividade.

A desvalorização cambial e a recessão, que bar-
raram as importações, possibilitaram alguma 

substituição pela produção local, mas ainda não 
foi suficiente para que as empresas que já estavam 
avaliando substituir fornecedores externos por 
domésticos abandonem a estratégia. Se a crise 
política der uma trégua e as medidas econômicas 
do atual governo restaurarem algum grau de con-
fiança, é possível que, até o fim do ano, os sinais 
de recuperação, inclusive das importações, surjam 
com maior clareza.

Os cinco maiores mercados fornecedores para o 
estado apresentaram quedas em suas transações 
no acumulado até maio, em especial, a Argentina 
(-39,8%), pela redução das compras de automóveis; 
a Argélia (-30,7%), nafta e combustíveis; e a China 
(-30,0%), bens de capital. 




