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Impulsionada pelos preços favoráveis de produtos 
básicos, as exportações baianas alcançaram US$ 739,7 
milhões em maio, com crescimento de 5% sobre o 
mesmo mês do ano passado. Com o resultado, as vendas 
externas da Bahia passaram a acumular US$ 3 bilhões 
e crescimento de 4,1% no ano. 

O impacto da alta de preços no resultado das exporta-
ções em maio ocorreu em quatro principais segmentos: 
derivados de petróleo, produtos químicos orgânicos, 
celulose e soja. Na média, o preço dos produtos expor-
tados pelo estado subiu 5,8% comparado ao mesmo mês 
do ano passado, favorecido pela base de comparação 
baixa, já que em 2016 os preços desses produtos esti-
veram nos níveis mais baixos em dez anos. 

Com a melhora das perspectivas para a economia 
mundial e os sinais de recuperação do comércio global, 
as cotações das exportações deram uma melhora, mas 
ainda estão bastante abaixo dos níveis elevadíssimos 
observados entre 2013 e 2014, por exemplo. 

O volume (quantum) exportado até maio avançou 
apenas 4,3% no período. Embora o mundo de fato 
tenha começado a crescer a um ritmo mais forte, a 
demanda externa ainda não é das mais expressivas, 
e os produtos manufaturados enfrentam problemas 
de competitividade para ganhar mercados. Assim, o 
fator determinante para o crescimento das exportações 
estaduais em 2017, foram os embarques de derivados 
de petróleo, que com a subida nas cotações externas, 
deram um grande impulso no aumento dos embarques 
do segmento, crescendo 22,3% em volume e 107,4% em 
receitas até maio.

As importações baianas em maio voltaram a registrar 
redução, dessa vez de 27% comparadas ao mesmo mês 
do ano anterior, atingindo US$ 474,2 milhões. No acu-
mulado do ano, as compras externas do estado chegam 
a U$ 2,88 bilhões, 8,9% acima do mesmo período do 
ano passado. 

Em maio, como reflexo do baixo nível de atividade 
da economia, todas as categorias de uso registraram 
quedas principalmente combustíveis (-47%), bens de 

consumo duráveis (-57,2%) e bens de capital (-32,3%). 
A volta da queda nas compras neste último agregado 
em abril e maio é o que mais preocupa, depois de 
onze meses de alta consecutiva. No ano, a categoria já 
registra queda de 11,2%, reflexo da falta de confiança 
na economia. 

O aumento das importações no acumulado até maio 
deve-se, a alta a reposição de intermediários pela indús-
tria, ao câmbio mais favorável para as importações e 
principalmente a baixa base de comparação. Esse ano, o 
crescimento do quantum importado (6,7%) é inferior ao 
incremento do valor, resultado do aumento dos preços 
dos combustíveis e do crescimento nas compras de 
trigo, cacau, fertilizantes, nafta e óleo diesel.

As perspectivas para a economia global melhoraram, 
mas não o suficiente. A recuperação cíclica global 
não está ainda garantida. Indicadores de confiança, 
produ ção industrial, emprego e comércio internacional 
avançaram na maioria das economias. No entanto, 
o ciclo de expansão é modesto e insuficientemente 
robusto para garantir melhora duradoura da produ-
ção, reduzir desigualdades e aumentar o bem  estar das 
populações. A OCDE - Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico, projetou recentemente 
expansão modesta de 3,5% para a economia global 
neste ano e ligeira melhora em 2018 para 3,6%, ajudada 
por políticas de apoio em alguns emergentes - parti-
cularmente na Ásia - e levando em conta estímulos 
de políticas fiscais em alguns países desenvolvidos, 
especialmente nos EUA no ano que vem.

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 2.917.103 3.035.441 4,06
Importações 2.644.460 2.880.267 8,92
Saldo 272.643 155.174 -43,09
Corrente de comércio 5.561.563 5.915.708 6,37

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/06/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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O fato mais importante que aconteceu na economia 
mundial em 2017 é o crescimento registrado pela zona 
do euro de 0,5% no primeiro trimestre apesar das incer-
tezas que pesaram sobre sua economia, como o Brexit e 
as eleições na França. O crescimento na área da moeda 
única foi o dobro dos EUA no primeiro trimestre de 
2017. As previsões consensuais para o crescimento da 
zona do euro em 2017 subiram de menos de 1,4% para 
mais de 1,7%. Essa taxa de crescimento é superior a 
uma taxa “normal” para a zona do euro, o que também 
explica a queda contínua do desemprego, de 12,1% em 
2013 para 9,3% em abril. Uma questão  chave agora é por 
quanto tempo o crescimento do desemprego poderá 
continuar sem intensificar a pressão inflacionária. 
Outra é se o crescimento pode ser sustentar sem o 
programa de estímulo monetário do BCE e taxas de 
juros ultrabaixas. Apesar das dúvidas sobre a susten-
tabilidade dessa recuperação, ela aparentemente está 
ancorada em bases firmes para uma economia que 
mostrou uma resiliência notável a choques externos.

O cenário externo pouco mudou no último mês, numa 
espécie de intervalo benigno, que combina retomada da 
atividade com inflação e, até o momento, taxas de juros 
baixas. A área de euro como um todo está crescendo em 
linha com o que deve ser seu potencial, mas a grande 
heterogeneidade de desempenho entre a Alemanha, 
de um lado, Itália e economias periféricas, de outro, 
sugere que as tensões internas devem continuar. Na 
China, as autoridades vêm apertando as condições 
financeiras e a regulação, com vistas a evitar bolhas 
de ativos e promover o pouso suave da atividade. 
Note- se que esse aperto na postura de política atua 
sobre uma economia que teve um primeiro trimestre 
bastante robusto, mas que começou a mostrar sinais 
de desaceleração em abril. Ainda assim, pouso suave 
é algo que os gestores de política econômica mundo 
afora sempre tencionam conseguir, com êxito limitado. 
Assim, o caso chinês segue demandando monitora-
mento permanente.

As economias latinas- americanas têm, em linhas gerais 
mostradas um divórcio entre condições financeiras e 
atividade econômica. Nesse ambiente global, a região 
deve ter um crescimento na faixa de 3,5%, acima do 
observado em média nos últimos anos, ainda que 
abaixo do que se verificou no período que antecedeu 
a crise de 2008 /09 (mas, espera -se, com menos dese-
quilíbrios). Assim sendo, a recente queda nos preços 
de matérias  primas como o minério de ferro, devem 
refletir mais a correção de excessos anteriores, do que 
o início de um processo mais sustentado - na medida 
em que a atividade manufatureira global siga em um 

ritmo relativamente robusto, as quedas nos preços de 
commodities devem ser pontuais, e não generalizadas 
e sustentadas.

Já a economia americana, após mais um início de ano 
relativamente fraco (padrão de comportamento que 
sugere a existência de alguma dificuldade no ajuste 
sazonal dos dados para o período de inverno) deve 
mostrar crescimento um pouco mais forte à frente, 
sustentado por um mercado de trabalho aquecido e 
por indicadores de confiança em território positivo. 
Entretanto, o grande empurrão na economia americana 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Maio 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 22/6/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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que viria com Trump, com o qual muitos analistas 
contavam para o ano que vem, parece cada vez mais 
duvidoso. As crescentes dificuldades políticas do pre-
sidente Donald Trump estão levantando dúvidas sobre 
a sua capacidade de conseguir a aprovação dos cortes 
de impostos e aumentos de gastos com infraestru-
tura, que poderiam elevar o PIB. Se isso acontecer, o 
crescimento poderá continuar atolado na medíocre 
marca de aproximadamente de 2% que manteve nos 
últimos oito anos.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
voltaram a declinar pelo segundo mês consecutivo, 
após o aumento no início do ano e estabilidade em 
março. A queda foi de 1,9% em relação ao mês ime-
diatamente anterior. No acumulado até maio, a média 
dos preços apresenta redução de 0,14% comparados 
ao período de Jan/maio de 2016. Na comparação com 
maio/2016, entretanto, os preços continuam a registrar 
alta (5,8%), em comportamento estável.

A melhora das perspectivas para a economia global e 
a recuperação do comércio mundial ajuda a explicar 
a melhora dos preços, especialmente no primeiro tri-
mestre. As cotações dos semimanufaturados subiram 
19,5% e as dos manufaturados, 7,9%.

Mas os preços sofreram quedas nos últimos meses, 
principalmente por causa da correção dos preços de 
algumas commodities, como minerais e grãos. Em maio, 
os preços médios de exportação do estado ficaram em 
média 20% abaixo do nível de março.

O aumento de 4,1% das exportações nos cinco primeiros 
meses do ano se deveu quase integralmente à alta do 
volume embarcado, um movimento puxado pela forte 
elevação das quantidades embarcadas especialmente de 
automóveis (33,3%), derivados de petróleo (22,3%), quí-
micos (9,2%), derivados de cacau (5%) e metais preciosos 
(10,9%). De janeiro a maio, os preços das mercadorias 
vendidas pelo estado ainda tiveram queda de 0,14% em 
relação ao mesmo período do ano passado, enquanto 
os volumes exportados cresceram 4,3%. 

Os preços devem se acomodar daqui para frente, depois 
da queda das commodities nos últimos dois meses, 
fenômeno motivado pelo aumento da oferta, num 
cenário de elevação dos estoques na China. 

As vendas para americanos, argentinos, e europeus 
puxaram a elevação das exportações até maio. A quan-
tidade de produtos embarcados para os EUA cresceu 
12,3%, principalmente manufaturados (químicos, mine-
rais, metais preciosos, derivados de cacau e de petró-
leo). No caso da Argentina houve queda no quantum 
embarcado em 6,3% (automóveis, fios de cobre e pneus). 
Para a União Europeia, a queda chegou a 12%, mas em 
ambos os casos, não foi impedimento para aumento 
nas receitas de exportação, dado a melhora de preços. 
No ano, até maio, a Ásia, com China continua à frente 
na liderança, com 26,3% de incremento nos embarques 
físicos, mas com recuo de 6,2% nas receitas. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 459.279 630.097 37,19 20,76 25,55

Papel e celulose 480.487 489.115 1,80 16,11 0,75
Petróleo e derivados 406.541 475.035 16,85 15,65 9,39
Metalúrgicos 155.468 322.414 107,38 10,62 70,04
Automotivo 181.971 229.964 26,37 7,58 -5,20
Metais preciosos 450.608 168.285 -62,65 5,54 -12,48
Cacau e derivados 141.918 158.947 12,00 5,24 0,97
Soja e derivados 103.074 111.674 8,34 3,68 3,21
Borracha e suas 
obras 95.189 71.960 -24,40 2,37 -6,38

Café e especiarias 41.402 60.538 46,22 1,99 5,74
Couros e peles 56.602 54.059 -4,49 1,78 -24,38
Minerais 34.997 42.313 20,90 1,39 11,70
Sisal e derivados 30.907 40.066 29,64 1,32 8,06
Calçados e suas 
partes 27.689 37.899 36,87 1,25 21,58

Frutas e suas 
preparações 45.327 35.779 -21,06 1,18 -4,84

Fumo e derivados 23.656 16.445 -30,48 0,54 -29,40
Algodão e seus 
subprodutos 17.175 15.746 -8,32 0,52 11,76

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

118.502 13.033 -89,00 0,43 12,82

Carne e miudezas 
de aves 3.516 4.717 34,17 0,16 -7,66

Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 38.785 57.354 47,88 1,89 28,36
Total 2.917.103 3.035.441 4,06 100,00 -0,14
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/06/2017.
Elaboração: SEI.



6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, maio 2017

6

Importações

Nas importações, a queda em maio foi de 27%. No 
ano ainda há crescimento de 8,9% ante, igual período 
de 2016, mas a tendência permanece de queda. Em 
maio, todas as categorias de uso registraram quedas 
comparadas a igual período de 2016, comm destaque 
para os recuos em bens de consumo duráveis (-57,2%), 
combustíveis (-47%) e bens de capital (-32,3%). De 
todos os agregados, o que mais preocupa é a volta da 
queda nas compras de bens de capital pelo segundo 
mês consecutivo, depois de onze meses de alta. No 
ano, a queda na categoria chega a 11,2%, sinalizando 
paralisação ou postergação de investimentos. 

O já tênue aumento das importações no acumulado 
do ano até maio deve-se a alta a reposição de inter-
mediários pela indústria, o câmbio mais favorável 
para as importações e principalmente a baixa base de 
comparação. No mesmo período de 2016, quando a 
crise se mostrou de forma mais acentuada, as compras 
externas acusaram redução de 32%.

O volume (quantum) importado pelo Estado regis-
trou queda de 40,6% em maio enquanto que os preços 
médios dos produtos importados acusam aumento de 

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

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.012.221 1.268.092 25,28 44,03
Combustíveis e 
lubrificantes 993.277 1.071.909 7,92 37,22

Bens de capital 449.166 398.670 -11,24 13,84
Bens de consumo 
duráveis 153.979 106.960 -30,54 3,71

Bens de consumo 
não duráveis 35.817 34.636 -3,30 1,20

Total 2.644.460 2.880.267 8,92 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/06/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

23% no mês, e de 2,1% até maio. Esses termos de troca 
mais desfavoráveis, deve-se ao aumento dos preços 
do petróleo no mercado internacional, cujas cotações 
reagiram em 2017. Os combustíveis representam algo 
próximo a 38% do total importado pela Bahia.

É bom ressaltar, que mesmo beneficiadas por um câm-
bio mais atraente que no mesmo período de 2016, as 
importações permanecem afetadas pela queda do 
nível de atividade.




