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As exportações baianas no mês de março chegaram a 
US$ 694,1 milhões, um crescimento de 5,5% sobre março 
de 2017. No referido mês, as importações totalizaram 
US$ 497,6 milhões, indicando uma queda de 26,0% 
sobre o mesmo período do ano passado.

As vendas no mês foram lideradas pelo setor de papel 
e celulose, com receitas de US$ 166,6 milhões e incre-
mento de 48,8% ante março de 2017. O setor passa por 
bom momento, reforçado pela aquisição da Fibria pela 
Suzano, o que garantiu à empresa a liderança mundial 
do setor, com produção e preços internacionais que 
seguiram em alta, mesmo depois de avançarem até 
50,0% no ano passado. O volume exportado até março 
alcançou 838,8 mil toneladas, o que alçou o setor tam-
bém à liderança da pauta baiana no trimestre, com 
vendas que atingiram US$ 410,4 milhões e crescimento 
de 39,0% no período.

No primeiro trimestre, as exportações baianas alcan-
çaram US$ 1,86 bilhão, com crescimento de 10,3% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. A expansão 
se deveu exclusivamente ao aumento dos preços médios 
em 13,4%, já que o volume embarcado teve redução de 
2,7% no período.

As vendas seguiram puxadas pelos produtos bási-
cos e revelaram incremento de 40,0%, lideradas pela 
soja (61,0%), minerais (22,0%) e algodão (306,0%). As 
exportações de semimanufaturados cresceram 30,0%, 
alavancadas pelo bom desempenho da celulose (39,0%) 
e do setor metalúrgico (50,0%), este último em virtude 
da recuperação após a reestruturação da Paranapanema 
e da alta dos preços do cobre. Entre os manufatura-
dos, apesar do bom desempenho do setor automotivo 
(23,2%), houve redução de 9,0%, graças à queda nos 

A queda nas compras externas no trimestre, princi-
palmente de bens intermediários e de combustíveis, 
reflete o clima de letargia no dinamismo econômico 
do estado. A redução nas importações ocorreu nos três 
meses do ano e foi condizente com o ritmo tímido de 
retomada da atividade. O desembarque de intermedi-
ários caiu 10,7% no acumulado de janeiro a março em 
relação a igual período do ano passado, traduzindo a 
estagnação da produção industrial. No mesmo perí-
odo, os combustíveis e lubrificantes recuaram 51,2%, 
principalmente nafta para a petroquímica (-56,0%). A 
importação de bens de capital também acusou queda 
no primeiro trimestre, recuo de 1,5% no caso - sinali-
zando um cenário de recuperação ainda lento e incerto 
dos investimentos.

Com os resultados no primeiro trimestre, a Bahia 
acumulou superávit de US$ 399,6 milhões em sua 
balança comercial, com a corrente de comércio (soma 
das exportações e importações) chegando a US$ 3,32 
bilhões, uma queda de 6,4% sobre igual período de 
2017, resultado da redução maior das importações do 
que do aumento verificado nas exportações no período.

A economia mundial vive um período de forte cresci-
mento econômico. Tanto a expansão de 2017 quanto as 
previstas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
para 2018 e 2019 se mostraram maiores que as registra-
das em qualquer ano desde a crise, com exceção de 2010 
e 2011, anos de recuperação pós-crise. São, portanto, 
tempos de recuperação, ainda que frágeis.

Os dois principais motivos para a força da economia 
mundial e o avanço do otimismo quanto às perspectivas 

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 1.684.821 1.858.867 10,33
Importações 1.973.608 1.459.220 -26,06
Saldo -288.786 399.648 -
Corrente de comércio 3.543.689 3.318.087 -6,37

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 09/04/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

embarques de produtos petroquímicos (-10,0%), deri-
vados de petróleo (-29,0%), pneus (-25,0%) e calçados 
(-32,0%).  

As importações, em posição oposta ao que ocorre no 
plano nacional (crescimento de 6,7%), registraram 
queda de 26,0% comparadas a março de 2017 - no tri-
mestre, a queda também acumula 26,0% - no Brasil, 
aumento de 15,8% - reflexo do ainda fraco dinamismo 
econômico local, que mesmo no Brasil se pronuncia 
tênue.
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de curto prazo têm sido as políticas econômicas, que 
continuaram altamente expansionistas, e o fato de o 
mundo ter evitado choques econômicos muito nega-
tivos desde a queda livre dos preços das commodities 
em 2014 e 2015.

No curto prazo, o FMI argumenta que há equilíbrio 
entre os riscos e as perspectivas favoráveis. Do lado 
positivo, a forte confiança pode levar a um impulso 
maior que o previsto tanto nos investimentos quanto 
no consumo. Investimentos mais fortes, por sua vez, 
poderiam levar a um maior crescimento na produtivi-
dade e, portanto, a uma inflação abaixo da projetada. 
Do lado negativo, o quadro imprevisível das políticas 
econômicas, associado a turbulências no mercado, 
poderia desencadear um grande declínio na confiança e 

levar, portanto, a uma demanda mais fraca. Uma região 
vulnerável poderia ser a do Euro, onde o crescimento 
agora vem se desacelerando de forma inesperada. 

No longo prazo, contudo, a balança parece pender para 
o lado dos riscos. Pode-se estar no início de um período 
de crescimento alto e sustentável, alimentado por uma 
recuperação tardia do crescimento da produtividade 
e pela convergência entre as economias avançadas e 
emergentes. Ainda assim, os riscos têm um peso maior. 
A recuperação é real, mas a fragilidade também.

Os preços médios dos produtos exportados pelo 
estado voltaram a recuar pelo terceiro mês conse-
cutivo, embora no ano, quando comparados a igual 
período do ano anterior, estejam superiores em 13,4%. 

Os preços da soja ainda se mostraram positivos, mas 
em queda, enquanto que petróleo e metais preciosos 
exibiram forte redução em seus preços. De positivo, em 
março, podem ser citadas as valorizações da celulose, 
dos produtos petroquímicos, do cobre e dos minerais. 
Mesmo assim, os preços internacionais das commodities 
minerais e florestais e do petróleo devem apresentar 
altas modestas neste ano.

No primeiro trimestre, o real desvalorizou 2,4% frente 
ao dólar em relação a igual período do ano passado. 
Mesmo assim, a rentabilidade média dos exportadores 
avançou mais, aumento de 3,2%. Contribuíram para a 
alta do índice, as demais variáveis da rentabilidade: o 
preço de exportação e o custo de produção, que ficou 

praticamente estável, com alta de apenas 0,5% em 
igual período. Os dados foram da Fundação Centro 
de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).

Entre os grandes setores de atividade, o da indústria 
extrativa foi o que teve maior ganho de rentabilidade 
média nos três primeiros meses do ano. O índice avan-
çou 10,8% porque o preço médio de exportação subiu 
6,8% e o custo de produção recuou 1,3%. O exportador 
da área de agricultura e pecuária foi o que amargou 
perda de margem de lucro no início do ano. A rentabi-
lidade do setor, que inclui produção florestal e pesca, 
caiu 5,0%. O que mais pesou foi o preço médio de 
embarque, que recuou 6,8%, já que o custo de produção 
cresceu 0,5%. Dos 29 setores de atividade que a Funcex 
acompanha, em 23 houve avanço de rentabilidade. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Mar. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 09/04/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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Como a recuperação econômica deve continuar lenta, 
não há perspectiva de pressão maior sobre os salários 
ou sobre os preços. Pelo comportamento mais recente, 
o câmbio pode ter uma desvalorização maior que a 
imaginada inicialmente. A ressalva é que fatores que 
hoje influenciam o câmbio, como o conflito comercial 
entre China e Estados Unidos, dependendo do desfecho, 
pode ter impacto nas demais variáveis de rentabilidade 
do exportador. No campo internacional, esse atrito 
entre americanos e chineses se mostra como uma 
grande preocupação. No cenário doméstico, há ainda 
a incógnita sobre o resultado das eleições no país, que 
também podem mudar a tendência do câmbio e do que 
se espera de retomada econômica.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Papel e Celulose 295.469 410.447 38,91 22,08 30,20
Químicos e 
Petroquímicos 374.085 336.986 -9,92 18,13 28,33

Soja e Derivados 131.297 211.464 61,06 11,38 -3,04
Automotivo 136.303 167.925 23,20 9,03 9,51
Metalúrgicos 102.507 153.797 50,04 8,27 13,06
Petróleo e Derivados 210.602 149.124 -29,19 8,02 6,87
Metais Preciosos 91.279 88.444 -3,11 4,76 127,08
Cacau e Derivados 66.757 56.130 -15,92 3,02 -9,38
Minerais 32.371 39.407 21,73 2,12 90,91
Algodão e Seus 
Subprodutos 8.939 36.268 305,72 1,95 3,73

Borracha e Suas 
Obras 43.911 32.792 -25,32 1,76 7,13

Couros e Peles 35.389 30.738 -13,14 1,65 -9,48
Café e Especiarias 29.894 26.180 -12,43 1,41 -4,68
Sisal e Derivados 24.360 24.989 2,58 1,34 18,34
Frutas e Suas 
Preparações 20.188 23.084 14,34 1,24 17,36

Calçados e Suas 
Partes 23.185 15.694 -32,31 0,84 -2,85

Fumo e Derivados 12.990 14.385 10,74 0,77 8,35
Máq., Aparelhos 
e Mat. Mec. e 
Elétricos

6.184 6.067 -1,88 0,33 5,20

Carne e Miudezas 
de Aves 2.296 5.691 147,88 0,31 7,60

Milho e Derivados - - - - -
Demais Segmentos 36.814 29.255 -20,53 1,57 26,24
Total 1.684.821 1.858.867 10,33 100,00 13,35
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 09/04/2018.
Elaboração: SEI.

Como ocorre desde janeiro, o setor de papel e celu-
lose vem liderando a pauta de exportação do estado, 
com embarques que totalizaram 838,8 mil toneladas 
até março e receitas de US$ 410,4 milhões (aproxima-
damente 39,0% acima do mesmo período de 2017). 
Depois de avançarem até 50% no ano passado, os 
preços internacionais da celulose seguiram em alta em 
2018, mas com ritmo mais moderado, especialmente 
na Ásia. Além da demanda superior à oferta, reajus-
tes anunciados para diferentes tipos de papel deram 
suporte à valorização da matéria-prima, mesmo que 
mais contida. Os preços médios das vendas externas 
do setor avançaram 30,2% no trimestre comparados 
aos de igual período do ano anterior, com tendência 
de crescimento.

As vendas do agronegócio atingiram US$ 846,6 milhões 
até março, 34,5% acima do mesmo período do ano 
anterior. Celulose, soja, algodão e carnes de aves res-
ponderam pelo incremento. O destaque no trimestre 
foi o algodão, com crescimento de 305,7%. Os embar-
ques físicos cresceram 291,0% e os preços médios se 
elevaram em 3,7% comparativamente aos praticados no 
primeiro trimestre de 2017. Há perspectiva de aumento 
dos embarques por causa da demanda chinesa cres-
cente. A Abrapa – Associação Brasileira de Produtores 
de Algodão prevê que as vendas externas alcançarão 
950 mil toneladas neste ciclo, 1,7% a mais que na safra 
2016/2017.

Com relação aos mercados, o quadro não apresentou 
modificações. No trimestre, com exceções da China 
(para onde as exportações baianas cresceram 45,7%) e 
da Argentina (alta de 12,4%), houve recuo para todos 
os principais destinos. Destaque para a queda nas 
vendas para a UE, em 37,6%, e para o Nafta, em 24,3%.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-fev. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 831.553 742.259 -10,74 50,87
Combustíveis e 
lubrificantes 821.664 400.745 -51,23 27,46

Bens de capital 238.360 234.654 -1,56 16,08
Bens de consumo 
duráveis 59.368 52.794 -11,07 3,62

Bens de consumo 
não duráveis 22.662 28.767 26,94 1,97

Total 1.973.608 1.459.220 -26,06 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 09/04/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

nos meses finais do ano passado, vem apresentando 
recuo desde então, ainda como reflexo da paralisação 
de investimentos.

As importações baianas permaneceram em queda. 
Em março, o recuo foi de 26,0%, a mesma variação 
verificada no trimestre (-26,1%). A queda nas compras 
externas, principalmente de bens intermediários e de 
combustíveis, refletiu a falta de dinamismo econômico. 
Ou seja, a propalada alta das importações, que vem 
ocorrendo a nível nacional, por conta da recuperação 
da atividade econômica, não se materializou ainda nas 
compras externas do estado.

O desembarque de intermediários caiu 10,7% de janeiro 
a março em relação a igual período do ano passado. 
No mesmo período, os combustíveis e lubrificantes 
recuaram 51,2%. Mesmo abaixo da redução de 26,1% 
das importações totais, a queda nas compras externas 
de intermediários é um sinal negativo de estagnação 
da atividade e de pouco fôlego na produção industrial. 
Dentro dos intermediários, destaca-se o desempenho 
dos insumos industriais elaborados. Esse grupo repre-
sentou 68,4% da importação de intermediários e teve 
queda de 24,5% no primeiro trimestre, bem próximo à 
redução das importações no mesmo período. Isso reflete 
a ausência de recuperação da produção industrial, 
principalmente em ramos mais colados ao dinamismo 
da economia, os quais importam componentes ele-
trônicos. A importação de bens de capital teve queda 
de 1,6% no primeiro trimestre e, apesar da melhora 

A China ultrapassou a Argélia e, assim, passou a ser o 
principal fornecedor de produtos ao estado no primeiro 
trimestre (células solares, equipamentos eletrônicos, 
bens de consumo e automóveis). Em seguida vieram a 
Argélia (nafta e fosfato de cálcio); os EUA (combustíveis, 
fertilizantes, químicos e automóveis); e a Argentina 
(trigo, automóveis, malte e químicos).




