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As exportações baianas cresceram 1,14% em março, 
alcançando US$ 571,9 milhões. Na comparação anual, é 
o segundo mês consecutivo de crescimento das vendas 
externas do estado. Já as importações, influenciadas pela 
queda do nível de atividade e pelo câmbio, registraram 
forte queda de 55% no mês, atingindo US$ 433,8 milhões.

O setor metalúrgico, de produtos agrícolas como soja 
e algodão, de derivados de petróleo e os automóveis 
foram os setores responsáveis pelo incremento, obtido 
exclusivamente pelo aumento vigoroso do quantum 
exportado, que estimulados pelo câmbio, fez crescer 
33,4% os embarques no mês. Os preços dos produtos 
por outro lado, refletindo a persistente debilidade 
das grandes economias, não dão sinais de melhora 
e acusaram redução média de 24,2%.

No primeiro trimestre, as exportações baianas ainda 
acusam queda de 4% em relação ao mesmo período do 
ano passado, atingindo US$ 1,56 bilhão. Já o volume 
embarcado cresceu 5,7%, impulsionado pela desvalo-
rização cambial, que tornou mais competitiva a expor-
tação de produtos industrializados, fazendo melhorar 
as vendas para os EUA, Argentina e América Latina.

Já as importações estão 51,3% menores no primeiro 
trimestre em relação ao trimestre de 2015, totalizando 
US$ 1,29 bilhão. O fraco desempenho das compras 
externas do estado é motivado, sobretudo, pela redu-
ção do preço do petróleo no mercado internacional e 
da forte contração da produção industrial nos setores 
automotivo, de extração mineral, material plástico e 
alimentício, responsável pela redução de 40,5% nas 
compras de insumos e matérias primas.

No atual cenário de crise, a queda nas importa-
ções baianas atinge todas as categorias de uso, não 
havendo como projetar qual será o seu comporta-
mento no curto e no médio prazo. É certo que elas 
perderam valor em escala maior que as exportações 
e serão substancialmente reduzidas a depender do 
grau de desaquecimento da economia.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) previu 
recentemente que o comércio internacional crescerá 
a um ritmo lento em 2016, de 2,8% idêntico ao regis-
trado em 2015. Isso se deve às perspectivas para os 
países desenvolvidos como um todo, que segue a 
enfraquecer, ao passo que a desaceleração chinesa, 
que provocou movimento semelhante em boa parte 
dos países emergentes, continua trazendo incertezas 
e piora da volatilidade dos mercados financeiros.

Para 2017, a organização prevê que o comércio mundial 
aumentará a uma taxa de 3,6%, o que seguirá abaixo 
da média de 5% que era registrada desde o início dos 
anos 90, num claro sinal de que as forças da globali-
zação perderam o ímpeto e que a internacionalização 
tida antes como inexorável da economia mundial, 
esmoreceram ou reverteram o curso.

Apesar das perspectivas pouco animadoras, um con-
junto de medidas dos principais Bancos Centrais, 
e de alguns governos, tem sido suficiente para dar 
sustentação aos ativos dos países emergentes. Com 
esta percepção de liquidez global mantendo-se ele-
vada e sinais de ajustes de oferta em determinadas 
commodities (petróleo e algumas metálicas), houve 
recuperação de preços internacionais (petróleo ao 
redor US$ 40 e minério de ferro ao redor de US$ 55).

A despeito da estabilização financeira atual e do ajuste 
das contas externas de países emergentes como o 
Brasil, o crescimento global ainda será modesto, com 
sinais de que continuará havendo desaceleração na 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Mar. 2015/2016

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 1.629.846 1.564.913 -3,98
Importações 2.643.348 1.288.209 -51,27
Saldo -1.013.503 276.704 -
Corrente de comércio 4.273.194 2.853.121 -33,23

Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 6/4/2016.
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 7/3/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

China, enquanto que o comércio global deve perma-
necer praticamente estagnado. 

Apesar de algumas melhoras pontuais (minerais, 
metais preciosos, frutas, máquinas e aparelhos e 
fumo), os preços médios totais dos produtos exporta-
dos pelo estado tiveram queda em relação a fevereiro 
(12%) e a março de 2015 (24,2%). A queda foi puxada 
pelos principais segmentos de exportação do mês 
(metalúrgicos, celulose, petroquímicos e soja), além 
dos derivados de petróleo. 

No primeiro trimestre, a queda atinge 9% e penaliza, 
sobretudo, os derivados de petróleo que alcançou 
desvalorização média de 52,3%, seguido pelo setor 
metalúrgico com 40,4%, químico/petroquímico com 
22% e a soja com 20%.

Na maior parte dos casos, a maioria das commodities 
exportadas pelo Estado ainda enfrenta uma situação 
de excesso de oferta e essa melhora pontual recente 
de alguns preços está mais ligada ao risco de cortes 
deliberados oferta de petróleo e dos possíveis efeitos 
do La Niña sobre os preços de alguns dos principais 
grãos. Entretanto, há baixa probabilidade desses 
riscos se concretizarem de maneira expressiva, o que 
não dá sustentação dessa trajetória de recuperação 
para as cotações a médio/longo prazo.

O entendimento depois de decorridos três meses de 
2016, portanto, mais estrutural do que conjuntural, 

é que a redução do PIB potencial mundial e, parti-
cularmente, a queda da atividade industrial (impul-
sionadas pela China) explicam parte relevante da 
mudança de patamar de preços das commodities. 

As exportações do agronegócio baiano responde-
ram por 43,2% do total das exportações baianas no 
primeiro trimestre de 2016, alcançando US$ 675,8 
milhões (queda de 8,8% em relação a igual período 
do ano passado). Os destaques foram as vendas de 
soja e seus derivados, com expansão de 21,7%, algo-
dão, com aumento de 40,4%, cacau e derivados, com 
21%, e as carnes de aves que tiveram expansão de 
276% apesar da pouca participação na pauta, apenas 
0,06%. O setor está sendo beneficiado por um real 
desvalorizado em relação ao dólar, o que contribuiu 
para o aumento da competitividade desses produtos 
no mercado internacional.

Merece registro, o desempenho positivo do setor 
automotivo. Com mercado interno e produção em 
queda, as exportações de veículos foram um dos 
alentos para a indústria no primeiro trimestre de 
2016. De janeiro a março as vendas internacionais 
alcançaram US$ 89,8 milhões, 4,7% acima de igual 
período do ano passado.

A melhora no desempenho pode ser atribuída a 
acordos comerciais e ao câmbio, já que o dólar 
valorizado favorece as exportações. Com o México, 
houve renovação do acordo automotivo, assim como 
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-mar. 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Papel e Celulose 373.618 287.808 -22,97 18,39 -13,50
Químicos e 
Petroquímicos 303.648 272.477 -10,27 17,41 -22,14

metalúrgicos 197.185 259.000 31,35 16,55 -40,41

Soja e derivados 86.348 105.059 21,67 6,71 -19,87

Algodão e Seus 
Subprodutos 71.383 103.071 44,39 6,59 -7,56

Automotivo 85.762 89.813 4,72 5,74 -8,84
metais Preciosos 70.849 86.451 22,02 5,52 119,69
Cacau e derivados 49.081 59.369 20,96 3,79 -1,26
Borracha e Suas 
Obras 50.424 55.759 10,58 3,56 -13,04

Petróleo e derivados 87.231 50.173 -42,48 3,21 -52,30
Sisal e derivados 35.918 28.355 -21,05 1,81 -11,99
Couros e Peles 37.525 26.247 -30,06 1,68 -31,33
minerais 42.851 25.620 -40,21 1,64 16,42
Café e Especiarias 34.503 24.662 -28,52 1,58 -6,75
Frutas e Suas 
Preparações 18.162 17.596 -3,11 1,12 -1,99

máquinas, 
Aparelhos e 
materiais mecânicos 
e Elétricos

12.951 16.232 25,33 1,04 -40,34

Calçados e Suas 
Partes 13.179 14.215 7,86 0,91 -12,83

Fumo e derivados 15.034 12.872 -14,38 0,82 16,08
milho e derivados 13.413 4.010 -70,11 0,26 -5,92
Carne e miudezas 
de Aves 270 1.015 275,62 0,06 1,12

demais Segmentos 30.513 25.110 -17,71 1,60 -35,27
Total 1.629.846 1.564.913 -3,98 100,00 -9,13
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 6/4/2016.
Elaboração: SEI.

a Argentina, embora o maior aumento das vendas 
tenha sido registrado para o Chile e para o Peru. A 
valorização do dólar também beneficiou bastante o 
setor, possibilitando a retomada da competitividade, 
principalmente no mercado latino americano.

Já as exportações de papel e celulose, que lideraram 
a pauta no primeiro trimestre, registraram queda de 
23%, prejudicadas pela queda de preços no mercado 
internacional que alcançou 13,5%, ante o primeiro 
trimestre de 2015. Os preços da celulose de fibra 
curta na China e na Europa entraram em queda 
livre neste início de ano e chegaram a níveis não 
vistos desde 2012, refletindo o descasamento entre 
o ritmo de entrada em operação de novas fábricas e 
o de crescimento da demanda global. 

As exportações do complexo soja no trimestre tota-
lizaram 221,9 mil toneladas, o que correspondeu a 
US$ 105 milhões em receitas. As chuvas intermitentes 
e o forte calor que marcaram a atual safra 2015/16 
de soja no oeste baiano já tornaram realidade uma 
queda drástica na produtividade da região. Com 
uma estimativa inicial de 56 sacas de soja por hec-
tare, os produtores da região já venderam 60% da 
safra esperada. Mas o clima adverso deve permitir 
apenas 37 sacas, calcula a Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba). A colheita no estado 
que deveria começar em abril foi antecipada porque 
muitas lavouras morreram antes do tempo. 

Por conta desse quadro, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) previu agora em março 
que a produção agrícola da Bahia alcance 8,4 milhões 
de toneladas, 7,3% menor que a  previsão feita em 
fevereiro, e 3,4% menor que em 2015. No mês passado, 
a previsão era de uma safra recorde de 9 milhões de 
toneladas. A área a ser plantada, por sua vez, ficou 
estimada em 3,2 milhões de hectares, 0,8% maior que 
a última estimativa e 4,1% menor que do ano passado.

No trimestre, a China manteve a liderança entre 
os mercados de destino das exportações baianas, 

com crescimento de 19,7%. A Ásia segue como 
principal bloco econômico para as exportações 
estaduais, China à frente, com 37,4% de partici-
pação nas compras do trimestre e crescimento de 
11,1% frente ao mesmo período de 2015.

As exportações para os demais países da América 
Latina, exceto Mercosul, registraram crescimento 
de 15,4% no trimestre, graças ao aumento das ven-
das de automóveis e produtos químicos para o 
Chile e de químicos, metalúrgicos e automóveis 
para o Peru.
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As importações totais do Estado somaram US$ 433,8 
milhões no mês de março, registrando expressiva 
queda de 55% na comparação com o mesmo mês do 
ano passado. Ocorreram declínios nas importações 
de todas as categorias de uso com destaque para as 
quedas nos desembarques dos Combustíveis (67,6%), 
dos Bens de capital (62,7%) e Bens intermediários 
(41,3%). No ano a queda atinge 51,3% e também 
atinge todas as categorias de uso.

Na importação, 24 dos 40 produtos mais importantes 
da pauta baiana de importação registram queda no 
acumulado do ano, na comparação com o mesmo 
período de 2015. Dos 10 setores mais relevantes, com 
participação acumulada de cerca de 62% das importa-
ções, seis produtos registraram quedas nas compras 
externas. Dentre eles destacamos os seguintes: Gás 
Natural Liquefeito (GNL) (73,8%), Sulfetos de minério 
de cobre (72,1%) Automóveis com motor explosão 
1500 (54,5%) e Naftas para a petroquímica (37,4%).

O volume (quantum) importado pelo Estado registrou 
queda de 27,1% - o que denota os reflexos da redução 
da atividade econômica interna – enquanto que os 
preços médios dos produtos importados acusam 
redução de 33,2% no período, muito superior à desva-
lorização dos produtos exportados que no trimestre 
chegou a 9,1%. 

Essa depreciação maior deve-se à queda expressiva 
do petróleo no mercado internacional, cujas cotações 
atingiram no final de 2015 e início de 2016 os menores 

preços em mais de uma década. Os combustíveis 
representam algo próximo a 40% do total importado 
pela Bahia.

As compras de bens de capital do exterior neste ano 
– que representam investimento e confiança dos agen-
tes econômicos - deve cair mais de 50% em relação 
a 2015, quando já ocorreu uma retração de 19% em 
relação ao ano anterior. Até março, as importações 
desses itens - como máquinas e equipamentos utili-
zados na indústria e na agropecuária - somaram US$ 
208,2 milhões, 52,8% inferiores ao primeiro trimestre 
do ano passado. É o valor mais baixo para importa-
ções do setor em um primeiro trimestre desde 2006. 

Os principais mercados fornecedores para o estado 
no período foi a Argélia (nafta para a petroquímica), 
com 15,3% de participação, os EUA (nafta, fertilizan-
tes e insumos químicos), com 11%, e a China (bens 
de capital, de consumo e fertilizantes), com 9,1%. 

Importações

Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-mar. 2015/2016                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 820.102 487.761 -40,52 37,86
Combustíveis e lubrificantes 1.185.589 499.381 -57,88 38,77
Bens de capital 441.320 208.244 -52,81 16,17
Bens de consumo duráveis 159.357 69.301 -56,51 5,38
Bens de consumo não 
duráveis 36.980 23.522 -36,39 1,83

Total 2.643.348 1.288.209 -51,27 100,00
Fonte: mdIC/Secex, dados coletados em 6/4/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




