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Impactadas pela greve dos caminhoneiros, as expor-
tações baianas tiveram queda de 19,5% em maio, em 
relação a igual mês de 2017, e de 2,8% em relação a abril 
último, alcançando US$ 595,4 milhões. As importações 
também caíram (11,7%), atingindo US$ 417,4 milhões. 

Mais dependentes das rodovias, os produtos manu-
faturados foram os mais afetados, com redução de 
35,4% nas exportações na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Houve queda nos embarques 
de derivados de petróleo (92%), calçados (62%), pneus 
(34%) e petroquímicos (20%). Os produtos semima-
nufaturados também foram afetados, e suas receitas 
caíram 14%, principalmente por conta da redução nos 
embarques de derivados de cacau          (-53%) e celu-
lose (-25%). Apesar da existência de alguns produtos 
básicos estocados nos portos quando a greve começou, 
também houve retração (5,7%) nas receitas do agregado, 
basicamente devido à diminuição nos embarques de 
soja, frutas e café. 

Ainda assim, a soja continua batendo recordes históri-
cos de exportação para o período, com embarques que 
chegaram a 1,4 milhão de toneladas no ano – cresci-
mento de 11,2% e faturamento de US$ 545,2 milhões 
(+14,8%) –, graças à demanda externa aquecida e a 
preços médios 3,2% acima dos praticados no mesmo 
período do ano passado.

Outro destaque vem sendo a celulose, que lidera a pauta 
de exportações do estado no ano, com receitas recordes 
para o período – US$ 619,8 milhões, com incremento 
de 26,7% sobre 2017. Depois de avançarem até 50% 
no ano passado, os preços internacionais da celulose 
seguem em alta em 2018, com valorização média de 
28,2% sobre igual período de 2017. 

em nível nacional, mesmo tênue, por conta da recupera-
ção da atividade econômica, ainda não se materializou 
nas compras externas do estado.

O destaque positivo nas importações do mês foi para 
as compras de bens de capital, que tiveram crescimento 
(44%) pelo segundo mês consecutivo. As aquisições 
nessa área significam modernização e ampliação do 
parque produtivo, o que pode sinalizar a retomada 
de investimentos.

Com os resultados apurados até o mês de maio, a Bahia 
acumula um superávit de US$ 590,1 milhões em sua 
balança comercial. As exportações alcançaram US$ 
3,1 bilhões e estão 1,2% acima das de igual período de 
2017, enquanto que as importações somaram US$ 2,5 
bilhões, estando 13,6% menores se comparadas às do 
período de janeiro a maio do ano passado.

As expectativas se deterioraram ainda mais com a 
greve dos caminhoneiros e provocam agora incên-
dios no mercado de câmbio, alimentado também pela 
valorização do dólar em relação às moedas emergentes 
e pela crise fiscal. Esta, embora grave, não seria um 
motivo imediato para a forte depreciação do real, nem 
para a aposta dos investidores em juros mais altos, 
o que pode ser explosivo para as contas públicas. O 
cenário externo deixou de ser benigno, e a perspectiva 
tranquila de meses atrás de que os juros americanos 
teriam uma elevação alongada desapareceu.

A surpresa com a indicação do Federal Reserve (FED) 
– banco central dos Estados Unidos – de mais altas de 
juros à frente dá uma ideia do cenário cada vez mais 
complexo para os mercados emergentes nos próximos 
meses, num momento em que a redução de estímulos 
monetários em vigor desde a crise financeira global se 
torna regra ao invés de exceção. Já se esperava que o 
FED elevasse o juro básico em 0,25 ponto percentual, 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 3.035.318 3.072.513 1,23
Importações 2.872.737 2.482.393 -13,59
Saldo 162.580 590.120 262,97
Corrente de comércio 5.908.055 5.554.906 -5,98

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/06/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

As importações, por sua vez, embora caindo menos 
que as exportações, também registraram redução, de 
11,7%, comparadas a maio do ano passado. O reflexo 
nos desembarques internacionais foi menor porque 
o registro da mercadoria importada é feito quando o 
bem é desembaraçado, independentemente ou não de 
seu despacho para o destino final. 

O que deve ter pesado mais para a desaceleração das 
compras externas em maio, principalmente de bens 
intermediários e de combustíveis, foi a falta de dina-
mismo econômico e o baixo crescimento da atividade 
industrial. Ou seja, a alta das importações que ocorre 
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para a faixa entre 1,75% e 2,0% ao ano. Mas a sinalização 
de um total de quatro altas neste ano, com aumento 
da mediana das estimativas para os juros em 2018 e 
2019, consolidou a ideia de que a era de dinheiro barato 
chegou, de fato, ao fim.

Com liquidez menos farta, é natural que investidores 
recuem e se tornem cada vez mais exigentes na hora 
de decidir onde alocar recursos. O pano de fundo 
para ativos de mercados em desenvolvimento pode 
ficar ainda mais delicado, caso essa diminuição da 
liquidez se dê em meio a um crescimento global menos 
sincronizado – ou dessincronizado – e, pior ainda, com 
ausência de crescimento. 

As incertezas e o aumento de custos somam-se à ten-
são acirrada no comércio internacional com quatro 
– e não apenas uma – frentes de conflito abertas por 
Donald Trump: contra a China, por causa do déficit 
americano e das políticas de Pequim; contra o México 
e o Canadá, sobre o Nafta; contra aliados europeus e 
de outras regiões, por causa das tarifas de aço e alu-
mínio; e contra a Organização Mundial do Comércio 
(OMC). China, União Europeia (UE), Japão, Índia, 
Rússia e Turquia enviaram à OMC listas de produtos 
americanos que planejam retaliar com sobretaxas. 
UE, China e México também abriram disputas contra 
Washington no tribunal da OMC. Embora boa parte 
dos anúncios de restrição ao comércio ainda não tenha 

se traduzido em ações, essas ameaças já podem causar 
danos e afetar milhares de empregos e muitos bilhões 
de dólares em negócios.

Quase dois terços das mercadorias negociadas no 
mundo estão conectadas a cadeias globais de valor, e 
choques no sistema comercial são globalizados. Com 
base nisso, a escalada na tensão comercial deve pio-
rar tendências que já não são boas para a economia 
mundial. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) calcula que, 
se todos os países elevarem tarifas e barreiras não 
tarifárias gradualmente ao longo de três anos, os pre-
ços de importações subirão 10%. O maior custo de 
transações de mercadorias derruba a produção em 
quase 1,75%, após cinco anos, e quase 2% em longo 
prazo. O consumo global cai em volume similar, e o 
investimento global, ainda mais. O comércio mundial 
sofreria com importações e exportações encolhendo 
15% após cinco anos. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Maio 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/06/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.



5
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, maio 2018

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – MAIO 2018

A questão é o que virá pela frente num cenário extremo 
e inquietante, que levaria a uma verdadeira guerra 
comercial global, com as suas temidas consequências: 
desaceleração da economia mundial, mais custos para 
as empresas e encarecimento dos produtos do dia a dia 
para o consumidor no mundo inteiro.

Por conta da redução dos embarques de produtos 
manufaturados em maior proporção devido à greve 
dos caminhoneiros, houve queda de 5,2% nos preços 
médios de exportação de maio em relação a abril, e de 
5,1% em relação a maio de 2017. No acumulado anual, 
entretanto, os preços médios estão 14,1% superiores aos 
praticados em igual período do ano passado.

Além da greve dos caminhoneiros, em maio houve 
a mudança das regras do Reintegra, programa que 
favorecia o setor exportador com a devolução de parte 
dos impostos pagos. O governo reduziu o benefício 
do Reintegra, de 2% para apenas 0,1%, com o objetivo 
de compensar parte das perdas, estimadas em R$ 4,01 
bilhões, com a redução dos impostos sobre o diesel, 
de modo a diminuir o preço do combustível, uma das 
demandas dos grevistas. A medida baixa a competi-
tividade do produto brasileiro no mercado interna-
cional. Por outro lado, pende a favor das exportações 
a mudança de patamar do dólar, desencadeada pela 
expectativa de aperto da política monetária americana. 
A cotação projetada para o fim do ano, de acordo com 
a pesquisa Focus, subiu de R$ 3,37 para R$ 3,50 no 
último mês. No acumulado até março, a rentabilidade 
já tinha avançado 3% contra igual período do ano 
passado. Com a desvalorização cambial de 12,8% no 
ano, o avanço da rentabilidade nos embarques deve 
se intensificar e se consolidar no segundo trimestre, 
apesar dos transtornos gerados pela paralisação.

Tudo leva a crer que o preço médio do dólar em 2018 
será maior que o do ano passado, num nível suficiente 
para resultar em aumento de rentabilidade das expor-
tações no ano. O que pode reduzir a pressão do insumo 
importado no custo de produção é a procura, pela 
indústria, de insumos nacionais que possam substituir 
os comprados do exterior. Esse é um fenômeno que deve 
já acontecer pontualmente. O custo de produção pode 
ser elevado pelo efeito da alta nos preços do aço e dos 
combustíveis na indústria de transformação. Mesmo 
assim, a desvalorização cambial, com velocidade muito 
maior que a da elevação de custos, deve garantir o 
avanço da rentabilidade da exportação.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Papel e Celulose 489.099 619.837 26,73 20,17 28,23
Soja e Derivados 475.035 545.246 14,78 17,75 3,18
Químicos e 
Petroquímicos 625.122 532.939 -14,75 17,35 25,51

Automotivo 229.894 261.775 13,87 8,52 6,45
Metalúrgicos 168.121 221.412 31,70 7,21 10,29
Petróleo e Derivados 320.428 210.694 -34,25 6,86 16,49
Metais Preciosos 158.938 164.964 3,79 5,37 201,05
Cacau e Derivados 111.674 79.040 -29,22 2,57 -11,46
Minerais 45.937 68.717 49,59 2,24 61,06
Borracha e Suas 
Obras 70.672 61.898 -12,42 2,01 8,80

Couros e Peles 60.536 44.673 -26,20 1,45 -6,10
Frutas e Suas 
Preparações 40.049 43.445 8,48 1,41 3,48

Algodão e Seus 
Subprodutos 12.953 41.281 218,69 1,34 2,81

Café e Especiarias 42.313 35.465 -16,18 1,15 -0,66
Sisal e Derivados 35.779 32.574 -8,96 1,06 15,30
Calçados e Suas 
Partes 37.866 24.553 -35,16 0,80 -2,78

Fumo e Derivados 15.746 18.340 16,47 0,60 6,10
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

6.676 8.497 27,27 0,28 41,00

Carne e Miudezas 
Comestíveis 4.717 8.222 74,30 0,27 3,43

Milho e Derivados - - - - -
Demais Segmentos 83.760 48.940 -41,57 1,59 -0,61
Total 3.035.318 3.072.513 1,23 100,00 14,12
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/06/2018.
Elaboração: SEI.

O cenário da Argentina pode influenciar o desempe-
nho das nossas vendas de produtos manufaturados. 
Esperava-se que a economia argentina crescesse 4% este 
ano. Agora a expectativa é de 2% ou até abaixo disso, 
o que deve reduzir a demanda por importados pelos 
argentinos. A indústria de transformação, a automobi-
lística em particular, é a que mais vai sentir. Com isso, a 
queda de demanda argentina deve afetar inicialmente o 
volume exportado e também, num segundo momento, 
os preços. Para as empresas exportadoras, entretanto, 
o ganho de rentabilidade pode elevar o resultado geral 
em reais e neutralizar parte dessa perda.



6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, maio 2018

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – MAIO 2018

6
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, maio 2018

6

O setor de papel e celulose segue na liderança da pauta, 
com vendas de US$ 619,8 milhões e incremento de 26,7% 
frente a igual período do ano anterior. Os embarques 
físicos, entretanto, recuaram 1,2%, enquanto que os 
preços médios, que continuam subindo, se elevaram 
28,2%, comparados com os de igual período do ano 
anterior. Parte da queda nos embarques no acumulado 
do ano deve-se à redução de 25,3% em maio, devido 
à greve dos caminhoneiros. Entretanto, os volumes 
exportados já não cresciam antes da paralisação.  A 
relação entre oferta e demanda poderá ficar ainda 
mais estreita, uma vez que o consumo global tem se 
acelerado em relação à média anterior, e não haverá 
chegada de novas capacidades. 

O agronegócio fechou o mês de maio com vendas de 
US$ 323,5 milhões, valor 14,9% menor do que o do 
mesmo mês de 2017, por influência da greve dos cami-
nhoneiros. As exportações do setor alcançaram US$ 
1,48 bilhão até maio, aumento de 14,4% em relação às 
do mesmo período do ano anterior. Celulose, soja, algo-
dão, frutas, fumo e carnes de aves responderam pelo 
incremento. Os embarques físicos (quantum), entretanto, 
declinaram 17,6%, puxados por cacau, couros e café.

A China continuou sendo o maior mercado para as 
vendas baianas em maio e no acumulado do ano, 
com 27,2% de participação, o equivalente a US$ 836,3 
milhões – crescimento de 17,7%. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-maio 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.261.132 1.314.519 4,23 52,95
Combustíveis e 
lubrificantes 1.071.909 493.982 -53,92 19,90

Bens de capital 398.732 490.842 23,10 19,77
Bens de consumo 
duráveis 106.960 137.752 28,79 5,55

Bens de consumo 
não duráveis 34.547 45.515 31,75 1,83

Total 2.873.280 2.482.610 -13,60 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/06/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Afetadas pela paralisação dos caminhoneiros, as impor-
tações atingiram US$ 417,4 milhões em maio, montante 
11,7% inferior ao do mesmo mês do ano passado. Houve 
queda de 65% na categoria combustíveis e de 19,4% na 
de bens intermediários, que forma o grosso das compras 
externas do estado, com mais de 50% de participação. 

Foi registrado um crescimento de 44% nas compras 
de bens de capital (máquinas e equipamentos), princi-
palmente veículos de carga, painéis solares, máquinas 
para indústria de panificação e moduladores. Também 
cresceram as compras de bens de consumo (76,2%), com 
destaque para automóveis e medicamentos.

No ano, com a recuperação da economia em ritmo 
lento, as compras externas ainda registram queda de 
13,6%, alcançando US$ 2,48 bilhões.

Os EUA permaneceram até maio como principal for-
necedor de produtos ao estado (derivados de petróleo, 
fertilizantes, insumos químicos e automóveis e peças). 
A Argentina (trigo, automóveis, malte, químicos) vem a 
seguir e depois a China (células solares, equipamentos 
eletrônicos, bens de consumo e automóveis).




