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Puxado pela alta de preços das commodities, pelo incre-
mento do volume embarcado e pela baixa base de 
comparação, as exportações baianas cresceram 15,1% 
em março quando comparadas a igual mês do ano 
passado, alcançando US$ 657,8 milhões. No primeiro 
trimestre, as exportações atingiram US$ 1,68 bilhão, 
ficando 7,7% acima de igual período de 2016. As infor-
mações foram analisadas pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia 
da Secretaria do Planejamento (Seplan).

A alta das exportações em março foi impulsionada 
pela alta nos preços do petróleo, comparadas com o 
mesmo mês do ano passado, o que valorizou em 257% 
as vendas de derivados do produto produzidos no 
estado, elevando as vendas do segmento em 104,5%. 
Este fator também influenciou o aumento das receitas 
com as exportações de produtos químico/petroquímicos 
que subiram 82%, alcançando US$ 148,8 milhões e a 
liderança da pauta no mês.

Contribuíram ainda para o bom desempenho das 
exportações, o aumento das vendas do setor automotivo 
em 146,4%, principalmente para a Argentina, Chile e 
Colômbia, reflexo da baixa base de comparação e da 
recuperação da economia argentina; além do início dos 
embarques da safra de soja, que com preços médios 
17,8% maiores que em março do ano passado, tendem 
a recompor as perdas do ciclo anterior, incrementando 
os embarques. As vendas do produto atingiram US$ 
90 milhões em março, 66% acima de igual período do 
ano anterior.

As importações alcançaram US$ 676 milhões em março, 
55,8% maiores que em março do ano passado. Foram 
decisivos para a alta, a reposição de intermediários pela 
indústria, o câmbio mais favorável para as importações 
e principalmente a baixa base de comparação.

A recuperação das importações no trimestre ocorre, 
sobretudo na área de insumos para indústria química 
e metalúrgica, na área de fertilizantes e no setor de 
combustíveis. As compras bens de capital permane-
cem em crescimento (6% no mês e 14,4% no trimestre), 
incrementadas pela indústria eólica e de transporte de 
uso industrial. 

No primeiro trimestre, a quantidade importada cres-
ceu 69,6% em relação a igual período do ano anterior. 
Para as indústrias que têm fatias altas de insumos 
importados ou com preços ligados à variação do dólar, 
a valorização do real frente à moeda americana vem 
contribuindo para reduzir a pressão no custo de pro-
dução e inclusive, recompor margem nas operações 
com exportação.

Com os resultados apurados no primeiro trimestre, 
a Bahia registra um déficit de US$ 285,9 milhões em 
sua balança comercial, como resultado do crescimento 
maior das importações no período. As exportações 
alcançaram US$ 1,68 bilhão e são 7,7% superiores a 
igual período de 2016, enquanto que as importações 
foram de US$ 1,97 bilhão, estando por sua vez, 53,5% 
maiores se comparadas ao primeiro trimestre do ano 
passado (Tabela 1).

O crescimento econômico global está desequilibrado 
desde a crise financeira de 2008/ 09, mas pela primeira 
em vários anos todas as regiões do mundo vão cres-
cer em 2017, o que pode dar um impulso adicional ao 
comércio. As últimas previsões da OMC – Organização 
Mundial do Comércio estima um crescimento de 2,4% 
este ano, quase o dobro da taxa de 1,3% do ano passado, 
mas inferior aos 2,6% de 2015. Ainda assim, o comércio 
mundial deverá continuar frágil e corre o risco de ser 
freado por “choques políticos”, pelo protecionismo e 
pelo aperto das taxas de juros.

Em 2016, o comércio foi de novo afetado pela desacele-
ração da atividade, principalmente dos emergentes, mas 
também pela mudança estrutural mais profunda na 
relação com produção. A demanda mundial com mais 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 1.564.605 1.684.821 7,68
Importações 1.283.484 1.970.740 53,55
Saldo 281.120 -285.919 -
Corrente de comércio 2.848.089 3.655.562 28,35

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/4/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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forte intensidade comercial foi particularmente fraca, 
uma vez que os gastos de investimentos caíram nos 
EUA. A China continuou a reequilibrar sua economia 
focando em mais consumo interno e enfraqueceu a 
demanda de importações. Em quatro anos, as impor-
tações chinesas declinaram US$ 363 bilhões. 

A projeção de alta do comércio global para 2017 se 
baseia na hipótese de que os países ricos manterão 
políticas monetária e fiscal expansionistas, enquanto 

países em desenvolvimento se recuperam e voltarão a 
ter um crescimento moderado. Vários dos fatores que 
provocaram uma retomada lenta e incerta nos países 
avançados estão saindo de cena, como a demanda fraca, 
pressões deflacionárias e políticas fiscais restritivas. Os 
preços das commodities, para o que o estímulo ao crédito 
na China teve força determinante, se estabilizaram, mas 
a volta a níveis de alguns anos atrás é pouco provável, 
ao menos enquanto os estoques de petróleo seguirem 
elevados e o dólar, forte (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Mar. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/4/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
apresentaram em março um aumento de 7,8% em rela-
ção ao mesmo mês do ano anterior, ficando estáveis 
em relação a fevereiro.

A melhora dos preços médios é encabeçada pelos deri-
vados de petróleo com valorização de 257,2%, seguido 
pelos produtos químicos e pelas commodities agrícolas. 
A retomada dos preços de exportação verificada em 
março reflete principalmente a melhora da percepção 
quanto ao crescimento da economia global, e em par-
ticular, ao desempenho da economia chinesa.

Considerando o gráfico de preços de exportação, podemos 
aferir que seu movimento de melhora tem se mantido 
ao longo dos três primeiros meses de 2017. Além disso, 
as surpresas positivas com a atividade econômica global 
nos últimos meses acabaram reforçando essa tendência 
altista. Entretanto, as expectativas são de que no segundo 
semestre deste ano ocorra uma reversão importante de 
tal movimento, tendo em vista a queda esperada nos 
preços de commodities, principalmente as minerais. 

Por outro lado, a atividade global mais fortalecida 
não se traduziu apenas em elevação de preços de 
commodities, mas também em maior demanda para 
nossas exportações em volume. No primeiro trimes-
tre o quantum exportado cresceu 15,2% e em março 
último, 6,8%. O aumento no volume exportado é 
mais evidente nas exportações de alguns bens manu-
faturados, com destaque para o setor automotivo, 
produtos químicos, derivados de petróleo e calça-
dos. Destaca-se a melhora das exportações para a 
Argentina, especialmente de automóveis, calçados 
e químicos. Além disso, as exportações de manufa-
turados também se expandiram para o restante da 
América Latina e contribuíram para a ascensão do 
dado agregado (Tabela 2). 

O setor químico/petroquímico liderou as exportações 
baianas no trimestre, com vendas de US$ 374,1 milhões 
e crescimento de 37,3% nas receitas e de 16,4%  nos 
embarques. Os preços médios do segmento ficaram 
18% acima de igual período de 2016, impulsionados 
pelo aumento nos preços do petróleo.
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de celulose, especialmente no mercado asiático, e a 
notícia de que a celulose adicional da fábrica OKI, da 
Asia Pulp & Paper (APP), não chegará ao mercado 
neste ano têm dado sustentação aos preços da matéria 
 prima, embora inferiores aos praticados no primeiro 
trimestre de 2016. Apesar disso, investidores perma-
necem pessimistas em relação ao setor nos próximos 
12 a 18 meses e acreditam que a recuperação recente 
dos preços é temporária.

O aumento dos preços do petróleo também foi respon-
sável pelo considerável aumento dos embarques de 
derivados (óleo combustível e gasolina) no trimestre, 
que cresceram 72,% em volume e 319,8% nas receitas, 
fruto da elevação dos preços em média 143,5%. 

As exportações do agronegócio ainda estão 6,3% infe-
riores ao mesmo período de 2016 por conta da redução 
em 6% nos preços médios, já que o volume embar-
cado manteve-se praticamente no mesmo nível de 
2016.  Levantamentos iniciais apontam para uma boa 
safra na região oeste de nosso Estado. A expectativa é 
que a produção de grãos na safra 2016/2017 será de 7,70 
milhões de toneladas, o que representa um crescimento 
de mais de 40% em relação à safra de 2015/2016, com 
destaque para a soja, que deve superar a marca de 5 
milhões de toneladas.

A China retomou a liderança dentre os principais 
destinos para as vendas externas da Bahia no pri-
meiro trimestre, com compras que totalizaram US$ 
296,1 milhões. Esse valor foi 32,7% menor que em 
igual período do ano anterior, por conta da queda de 
preços. Estados Unidos, Argentina e Países Baixos 
vêm a seguir, com destaque para o aumento de 45% 
das vendas para os EUA no período (ouro, químicos, 
derivados de petróleo, pneus, derivados de cacau).

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 272.477 374.085 37,29 22,20 17,99

Papel e celulose 287.808 295.469 2,66 17,54 -5,29
Petróleo e derivados 50.173 210.602 319,76 12,50 143,46
Metalúrgicos 89.813 136.303 51,76 8,09 -10,32
Automotivo 105.059 131.297 24,97 7,79 15,66
Metais preciosos 259.000 102.507 -60,42 6,08 -4,42
Cacau e derivados 86.451 91.279 5,58 5,42 -26,97
Soja e derivados 59.369 66.757 12,44 3,96 5,58
Borracha e suas 
obras 55.759 43.911 -21,25 2,61 -6,61

Café e especiarias 25.944 35.389 36,40 2,10 7,50
Couros e peles 25.620 32.371 26,35 1,92 -37,77
Minerais 24.662 29.894 21,22 1,77 14,54
Sisal e derivados 28.355 24.360 -14,09 1,45 -8,23
Calçados e suas 
partes 14.215 23.185 63,10 1,38 14,99

Frutas e suas 
preparações 17.591 20.188 14,76 1,20 1,60

Fumo e derivados 12.872 12.990 0,92 0,77 9,96
Algodão e seus 
subprodutos 103.071 8.615 -91,64 0,51 10,88

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

16.232 6.184 -61,90 0,37 -33,19

Carne e miudezas 
de aves 4.010 - - - -

Milho e derivados 2.439 2.296 -5,84 0,14 -2,33
Demais segmentos 23.686 37.139 56,80 2,20 3,51
Total 1.564.605 1.684.821 7,68 100,00 -6,95
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/4/2017.
Elaboração: SEI.

O setor de papel e celulose, apesar da redução média 
de preços em 5,3%, alcançou incremento de 2,7% nas 
receitas – US$ 295,5 milhões, fruto do aumento dos 
embarques em 8,4%. A aceleração no ritmo de compra 
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Com a expectativa de aceleração por conta da recupera-
ção da economia, as importações voltaram a crescer em 
março, atingindo US$ 676 milhões, 55,8% maiores que 
em março de 2016. No trimestre as compras externas 
do estado já acumulam U$ 1,97 bilhão, 53,6% acima do 
mesmo período do ano passado. Entretanto, uma alta 
maior das importações, depende de uma recuperação 
da economia brasileira e do consumo doméstico.

Ao mesmo tempo em que as importações reagem, os 
preços médios dos produtos importados pelo estado 
ficaram no trimestre, 9,5% inferiores ao primeiro tri-
mestre de 2016 e 20,5% abaixo dos do ano passado. 
O incremento no trimestre, deve-se, sobretudo ao 
aumento em quase 70% do quantum importado, princi-
palmente da Argélia (nafta), Chile (minério de cobre e 
fertilizantes), EUA (óleo diesel, nafta, químicos) e China 
(células solares, partes e peças para o setor automotivo 
e automóveis), principais fornecedores do estado. 

Mesmo com as compras externas em elevação, a expec-
tativa de crescimento da economia brasileira ao longo 
do ano faz com que esperemos que esse movimento 
de melhora seja persistente e se acentue nos próximos 
meses. Vale ressaltar que ainda se observa elevada 
assimetria entre as importações das diferentes catego-
rias de uso. As compras de bens intermediários e de 
combustíveis estão crescendo de forma consistente, - no 
trimestre 71,5% e 64,5% respectivamente - as de bens de 
capital crescem mais modestamente (14,4%) e as de bens 
de consumo apresentam queda de 11,4%. Certamente, 
a manutenção do crescimento das importações de bens 
intermediários além de minério de cobre e trigo e o 
aumento maior das compras de bens de capital serão 
um importante sinal de que os investimentos estão 
sendo retomados na economia.

Também se deve creditar ao aumento das importações 
no trimestre, a alta a reposição de intermediários pela 
indústria, o câmbio mais favorável para as importa-
ções e principalmente a baixa base de comparação. No 
primeiro trimestre de 2016, quando a crise se mostrou 
de forma mais acentuada, a quantidade importada 
caiu 27,1% em relação a igual período do ano anterior, 
enquanto que em valores, a redução chegou a 51,3% 
(Tabela 3).  

A desvalorização cambial e a recessão, que barraram 
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 que permanece for 
superada e as medidas econômicas do atual governo 
restaurar algum grau de confiança, é possível que, até 
o fim do ano, os sinais de recuperação, inclusive das 
importações, surjam com maior clareza.

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

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 483.180 828.586 71,49 42,04
Combustíveis e 
lubrificantes 499.381 821.664 64,54 41,69

Bens de capital 208.275 238.375 14,45 12,10
Bens de consumo 
duráveis 69.301 59.368 -14,33 3,01

Bens de consumo 
não duráveis 23.347 22.746 -2,57 1,15

Total 1.283.484 1.970.740 53,55 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/4/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




