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Em novembro, as exportações baianas somaram US$ 
502,7 milhões, o que representa uma queda de 12,2% 
em relação ao mesmo mês do ano passado e de 14,6% 
ante outubro deste ano. As importações totalizaram 
US$ 338,3 milhões, recuo de 48,7% ante novembro de 
2015 e de 25,8% perante outubro. É o pior resultado 
para o mês de novembro do comércio exterior baiano 
desde 2004. 

No acumulado do ano, tanto as exportações quanto as 
importações do Estado registraram queda na compara-
ção com os onze primeiros meses de 2015. As vendas 
externas, que ficaram em US$ 6,28 bilhões, caíram 13,5% 
no período. As compras recuaram 25,1% e ficaram em 
US$ 5,80 bilhões. A expectativa é que as exportações 
do estado fechem o ano em torno dos US$ 6,80 bilhões, 
no mesmo nível de 2006, quando alcançaram US$ 6,77 
bilhões.

A contínua redução de preços dos seus principais 
produtos de exportação, a valorização do dólar em 
14,2% até novembro, que minou a competitividade 
das vendas de produtos industrializados, e a redução 
dos embarques de produtos agrícolas, cuja produção 
foi fortemente afetada pela seca, com queda de 35,0%, 
foram os principais fatores que derrubaram as vendas 
ao exterior.

O quadro ainda foi agravado pela demanda interna-
cional, que segue fraca, resultado da desaceleração 
econômica sincronizada vivida pelas economias avan-
çadas e emergentes. Esse cenário, que se intensificou 
neste ano, provocou queda de preços, elevação de 
estoques, aumento da concorrência e redução dos flu-
xos de comércio, que têm caído perigosamente a níveis 
normalmente associados à recessão global.

As exportações baianas tiveram queda expressiva nas 
vendas de produtos básicos em 31,5%, principalmente 
do agronegócio baiano. As vendas do setor continuaram 
a definhar na esteira da seca, que reduziu a produção 
agrícola no estado, atingindo quase 200 municípios. Só 

o “complexo soja” (que inclui grão, farelo e óleo), que 
geralmente lidera o ranking das exportações de produtos 
agrícolas na Bahia, teve queda de 42,0% no ano.

Dentre os poucos setores que apresentaram desempe-
nho positivo, merece destaque o setor automotivo, que 
registrou crescimento de 16,4% nas vendas, resultado 
da intensificação dos embarques a clientes tradicio-
nais, como a Argentina, além de outros mercados da 
América Latina como Colômbia, Chile e Uruguai, o 
que permitiu escoar parte da produção não absorvida 
pela demanda doméstica. 

A oitava redução das importações estaduais em onze 
meses, evidenciou a contínua queda da renda, da ati-
vidade econômica e da produção na indústria, que já 
recuou 5,0% no ano.

A retração das importações no ano é encabeçada pelos 
combustíveis, com redução de 27,0%, e pelos bens 
intermediários, que ficaram 24,7% menores em rela-
ção a igual período de 2015, reflexo da baixa taxa de 
crescimento da economia e da queda da demanda. 

O único fato positivo em relação ao desempenho das 
importações foram as compras de bens de capital 
(máquinas e equipamentos), que apresentaram cresci-
mento pelo sétimo mês consecutivo, indicando que a 
crise não arrefeceu investimentos privados no estado, 
principalmente na área de energia eólica e infraestru-
tura. A categoria teve crescimento de 12,0% no mês, 
embora, no acumulado do ano, ainda esteja 8,4% inferior 
ao observado no mesmo período de 2015.

Como as importações registraram uma queda supe-
rior à das exportações no ano, a balança comercial do 
estado registrou superávit de US$ 472,7 milhões até 
novembro, diferente do déficit de US$ 488,4 milhões 
apresentado em igual período de 2015. A corrente de 
comércio exterior do estado (soma de exportações e 
importações), porém, só alcançou US$ 12,1 bilhões no 
período, 19,5% inferior ao montante do ano anterior.
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O Brasil e outros países emergentes enfrentarão um 
cenário global marcado por maior incerteza em 2017. 
As políticas de Donald Trump, tudo indica, levarão a 
juros mais altos e a um dólar ainda mais forte nos EUA. 
Embora não se aposte em uma explosão das taxas ame-
ricanas ou num fortalecimento exagerado da moeda, 
trata-se de um quadro que embute riscos para o Brasil, 
que nem sequer iniciou a recuperação cíclica, quase 
três anos depois do começo de uma recessão cavalar.

A aposta dominante é que Trump vai promover uma 
política fiscal expansionista, cortando impostos e gas-
tando mais em infraestrutura. Numa economia próxima 
do pleno emprego, isso deverá causar mais inflação, 
fazendo o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos 
EUA) elevar os juros acima do que se esperava antes 
da vitória do republicano.

Para países emergentes, o risco é de pressão sobre o 
câmbio, num quadro de menores fluxos de capitais. 
A agenda econômica de Trump, se implementada, 
vai desafiar a manutenção de um ambiente de juros 
baixos ao qual o mundo se habituou. Antes do final 
de 2016, o Fed deve elevar os juros básicos em 0,25%, 
e novos aumentos tendem a ocorrer ao longo de 2017, 
se o quadro de mais crescimento e mais inflação de 
fato se concretize.

A projeção da OMC para 2017 foi revisada para baixo, 
para algo entre 1,8% e 3,1%, refletindo a dimensão das 
incertezas atuais como, por exemplo, a volatilidade 
financeira provocada pelas mudanças que afetam a 
política monetária dos países desenvolvidos, a pos-
sibilidade de que os discursos contra o comércio se 
reflitam cada vez mais nas políticas comerciais e os 

efeitos potenciais da votação do ‘brexit’ no Reino Unido, 
da eleição de Trump nos EUA e do reconhecimento da 
China como economia de mercado.

Esse cenário deve fazer com que o setor externo no 
Brasil contribua positivamente para o PIB em 2017, 
mas em nível bem menor em relação ao ano atual e 
anteriores. A projeção de alta na exportação leva em 
conta um câmbio mais desvalorizado, com uma taxa 
média entre R$ 3,50 e R$ 3,60. A desaceleração global, 
porém, deve ser um limitador para a expansão maior 
dos embarques.

A absorção externa, com o fraco desempenho do mer-
cado mundial – que, segundo projeções de organismos 
internacionais, crescerá a uma taxa menor que 2,0% 
–, deve conter o aumento as exportações brasileiras.

Em relação à Bahia, o roteiro tende a ser o mesmo, adicio-
nando-se, no caso, a recuperação esperada para a próxima 
safra agrícola 2016/2017, que deve implicar em cresci-
mento maior das exportações estaduais do que o verifi-
cado em âmbito nacional, já que, em 2016, o desempenho 
foi muito afetado pela redução dos embarques agrícolas 
por conta das condições climáticas desfavoráveis.

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
em novembro revelaram leve alta ante outubro (eleva-
ção de 1,4%), mas ainda 1,8% inferiores a novembro de 
2015. No acumulado do ano, os preços médios estão 
4,9% abaixo do mesmo período do ano passado, mas 
essa queda já foi bem maior. Em maio, ela chegou a 
15,5%, sendo declinante a partir daí. A recuperação se 
deve à melhora dos preços das commodities, principal-
mente petróleo, celulose, café, carne de aves, fumo e 
frutas, revigoradas pela desidratação do dólar e, em 
geral, impulsionadas por reduções nas ofertas por 
conta de problemas climáticos. Houve, também, um 
fortalecimento na demanda global, principalmente 
da China, sugerindo que as economias desenvolvidas 
estejam no caminho para terminar o ano em um ritmo 
mais forte.

Apesar da melhora nos preços das commodities, não 
houve recuperação das exportações devido à queda de 

Tabela 1 – Balança comercial
Bahia – Jan.-nov. 2015/2016

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 7.257.428 6.277.418 -13,50
Importações 7.745.862 5.804.690 -25,06
Saldo -488.435 472.728 -
Corrente de comércio 15.003.290 12.082.108 -19,47

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 5/12/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/06/1785097-com-metade-da-apuracao-saida-da-ue-leva-vantagem-em-plebiscito-britanico.shtml
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produção agrícola por conta da seca, além do câmbio, 
cuja valorização, em alguns momentos do terceiro tri-
mestre, contribuiu para inibir vendas, principalmente 
de produtos industrializados.

Para 2017, poderemos ter uma variação ainda negativa 
de 2,0% a 3,0% nos preços, se as quedas para as cotações 
de produtos metalúrgicos e da soja se confirmarem. 
Porém, por mais que esse efeito seja relevante, o nível 
de preços ainda é bastante razoável e significativamente 
acima do observado no primeiro quadrimestre do ano. 
De todo modo, dado o cenário externo de crescimento 
moderado (sem esperar uma forte correção da economia 
chinesa), com liquidez ainda expressiva e com a oferta 
dos principais mercados sugerindo poucas mudanças, 
não é perceptível uma reversão intensa dos preços no 
curto e médio prazos. Pelo contrário, a avaliação é de 
que os ganhos obtidos na média de preços conquistados 
recentemente sejam razoavelmente mantidos. 

As exportações do segmento papel e celulose continua-
ram a liderar a pauta em novembro, com vendas de US$ 
94,8 milhões e incremento de 37,4% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. Os preços da celulose de fibra curta, 
especialidade das empresas brasileiras, seguem em alta, 
na esteira do reajuste de US$ 20 por tonelada na Ásia. O 
comportamento das cotações internacionais e a valori-
zação do dólar impulsionaram as ações de produtores 
de celulose, que fecharam em alta em novembro.

A percepção entre analistas é de que o reajuste foi a 
última oportunidade no curto prazo para correção dos 

preços internacionais da matéria prima, que exibem 
queda de quase 20,0% em 12 meses (15,8% na média dos 

Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-nov. 2015/2016

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Químicos e 
petroquímicos 1.181.326 1.078.414 -8,71 17,18 -15,65

Papel e celulose 1.254.151 1.055.040 -15,88 16,81 -15,83
Metalúrgicos 791.551 770.593 -2,65 12,28 -25,70
Soja e derivados 1.299.367 759.064 -41,58 12,09 -13,08
Petróleo e derivados 505.978 425.664 -15,87 6,78 -20,45
Automotivo 365.252 425.036 16,37 6,77 -11,30
Metais preciosos 241.962 325.413 34,49 5,18 50,17
Cacau e derivados 248.283 270.276 8,86 4,31 13,57
Algodão e seus 
subprodutos 295.677 235.198 -20,45 3,75 -4,50

Borracha e suas 
obras 191.624 186.199 -2,83 2,97 -16,08

Frutas e suas 
preparações 137.380 126.766 -7,73 2,02 5,85

Minerais 140.075 108.992 -22,19 1,74 -30,30
Couros e peles 114.768 92.413 -19,48 1,47 -34,82
Sisal e derivados 109.547 82.339 -24,84 1,31 -14,08
Café e especiarias 110.935 78.087 -29,61 1,24 9,83
Calçados e suas 
partes 43.391 64.290 48,17 1,02 -5,49

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

52.200 40.651 -22,12 0,65 -20,56

Fumo e derivados 25.226 24.498 -2,88 0,39 5,25
Carne e miudezas 
de aves 9.534 6.381 -33,08 0,10 7,79

Milho e derivados 18.462 4.010 -78,28 0,06 -3,99
Demais segmentos 120.739 118.095 -2,19 1,88 -19,14
Total 7.257.428 6.277.418 -13,50 100,00 -4,92
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 12/12/2016.
Elaboração: SEI.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Nov. 2015-nov. 2016 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 12/12/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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preços de exportação na Bahia). O início de operação 
da fábrica OKI, da Asia Pulp & Paper (APP), uma das 
maiores empresas do mundo, que abriu a janela para 
os reajustes, deverá iniciar a produção no início de 2017.

O segmento químico/petroquímico lidera as vendas 
no acumulado do ano com US$ 1,08 bilhão e queda 
de 8,7% ante igual período de 2015. Já o volume de 
embarques superou em 8,2% o período jan/nov-2015, 
principalmente pelo incremento no volume de polie-
tileno, éteres acíclicos e benzeno, alavancados pelo 
câmbio num patamar mais adequado.

O atual ciclo de alta experimentado pela indústria 
petroquímica segue ameaçado em 2017, apesar da 
postergação de alguns projetos integrados, especial-
mente nos Estados Unidos e na Ásia. Além do mais, é 
improvável que a importante oferta adicional de poli-
propileno e de eteno associado a polietileno prevista 
para os próximos anos não tenha impacto negativo 
nas margens da indústria no intervalo.

O setor, entretanto, ainda experimenta um ciclo de alta 
e vinculou sua potencial reversão ao número de projetos 
anunciados ou em curso. Essa revisão se deve ao atraso 
em alguns projetos nos Estados Unidos e aumento 
do custo do investimento na China, que, combinado 
a questões de infraestrutura, tirou a atratividade de 
determinados complexos petroquímicos.

Diante das notícias de postergação de alguns projetos, 
a expectativa hoje é que o aumento de capacidade seja 
menos crítico do que se imaginava um ano atrás, o que 
tem dado fôlego a embarques crescentes, principalmente 
de polietileno, que cresceram 137,7% no ano até novembro.

O destaque positivo em 2016 foram as vendas do setor 
automotivo, que cresceram 207,6% em novembro e 16,4% 
no ano. A expectativa de retomada do crescimento 
da economia argentina, em ritmo mais rápido que a 
brasileira, teve impactos diretos no desempenho das 
vendas da Ford, que, ancorada no utilitário esportivo 
que fabrica na Bahia, vem comandando o crescimento 
das vendas para o país irmão, responsável por 75,0% 
do mercado da montadora. O crescimento também 

ocorre para outros mercados da América Latina como 
Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, permitindo à mon-
tadora escoar parte da produção não absorvida pela 
demanda doméstica. 

O agronegócio fechou o acumulado do ano até novem-
bro com vendas de US$ 2,05 bilhões, o que representa 
uma queda de 23,1% frente a igual período do ano 
anterior. O volume embarcado também caiu 27,7% 
nesse comparativo.

O desempenho foi influenciado pela seca, que reduziu a 
produção agrícola do estado e levou o IBGE, em novem-
bro, a ratificar a estimativa de retração da safra de grãos 
na Bahia em 2016 em relação a 2015. Comparando os 
dois anos, os resultados apontaram para uma produção 
da ordem de 5,9 milhões de toneladas – 35,0% menor 
que em 2015 –, com redução de 11,1% na área colhida 
e de 26,9% no rendimento médio das lavouras.

Todos os principais grãos produzidos no estado foram 
afetados pela estiagem prolongada, que atingiu de 
forma mais ou menos homogênea todas as regiões do 
estado. A quebra de produção das principais lavouras 
do estado decorre, principalmente, das altas tempera-
turas e da irregularidade na distribuição das chuvas 
verificadas, sobretudo, ao longo dos primeiros meses 
do ano e atribuídas ao fenômeno climático do El Niño. 

A valorização do real e a queda dos preços em dólar 
da maioria dos principais produtos agrícolas também 
contribuíram para derrubar a atratividade das exporta-
ções do agronegócio, que teve redução em seus preços 
médios em diversos setores: celulose (-15,8%); soja 
(-13,1%); algodão (-4,5%); sisal (-14,0%); e milho (-4,0%), 
dentre os mais importantes.

Um dos poucos setores a apresentar crescimento no 
agronegócio foi o de derivados de cacau. O incremento 
nas receitas no período jan/nov-2016 foi de 8,9% sobre o 
ano anterior, mesmo com os embarques diminuindo 4,2%, 
resultado do aumento dos preços, em média, em 13,6%.

Nos últimos meses, o cenário doméstico de oferta deu 
um giro de 180 graus. Com o fim do El Niño, as chuvas 



7
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, nov. 2016

DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO – NOVEMBRO 2016

voltaram à região cacaueira desde julho e permitiram 
um desenvolvimento melhor dos frutos que estão sendo 
colhidos desde outubro, referentes à safra principal.

Diante disso, as indústrias elevaram sua estimativa para 
a produção nacional de cacau deste ano para 170 mil 
toneladas, 20 mil toneladas acima do cálculo anterior. 

A recuperação da produção de cacau na Bahia na safra 
2016/17   após a quebra na temporada passada  , porém, 
ainda não será suficiente para deter as importações da 
amêndoa deste ano. Entre novembro e dezembro, as 
indústrias processadoras instaladas no país programa-
ram o recebimento de 30 mil toneladas de amêndoas 
do exterior, o que deve levar o Brasil a fechar o ano 
com o maior volume importado em quase dez anos. 

O aumento das exportações, que ficaram mais compe-
titivas pelo câmbio, e o cenário mais positivo previsto 
para 2017 são, na verdade, uma perspectiva de saída 

do fundo do poço, uma vez que as vendas de choco-
late neste ano devem ser menores que as de 2015, que 
somaram 740 mil toneladas, de acordo com dados 
da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab).

O aumento das vendas para os EUA em 16,5% e a recu-
peração das vendas para a Argentina, que já apresentam 
crescimento de 2,5% no acumulado do ano, são os fato-
res positivos relacionados aos principais destinos para 
as exportações estaduais em 2016. O incremento das 
vendas para os EUA se deve ao aumento nos embarques 
de pneus, derivados de petróleo, derivados de cacau e 
petroquímicos, enquanto que para a Argentina, res-
pondem pelo crescimento, exclusivamente, as vendas 
de automóveis. Para os demais mercados, destaque 
para a América Latina com crescimento de 10,7%, 
principalmente Chile (automóveis, petroquímicos), 
Peru (petroquímicos, calçados) e Equador (cobre, papel, 
químicos). 
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A fraca atividade doméstica associada ao câmbio per-
manece contribuindo para a expressiva queda das 
importações em novembro, que chegou a 48,7%. As 
quedas ocorreram de forma disseminada em todas 
as categorias de uso, com exceção dos bens de capital, 
que, pelo sétimo mês consecutivo, apresentaram cres-
cimento de 12,0%. Bens de consumo duráveis também 
tiveram incremento de 50,0%, motivado pela baixa 
base de comparação e pela perspectiva de melhor 
desempenho nas compras de fim de ano.

A queda das importações baianas em 2016, corrobora 
o caráter estrutural dessa tendência. Avaliando os 
dados acumulados até novembro e comparando com 
mesmo período de 2015, verifica-se que as importações 
totais cederam 25,1%, sendo que as importações de 
bens intermediários recuaram 24,7%, as de combus-
tíveis, 26,9%, as de bens de capital, 8,4% e as de bens 
de consumo, 47,5%. 

A queda também ocorreu via redução de preços, que 
declinaram, em média, 21,0% comparados aos preços 
de jan/novembro de 2015, principalmente de nafta para 
a petroquímica, minério de cobre, gás, trigo, grafita e 
borracha. O volume desembarcado também registrou 
redução de 5,2% no período. Isto revela que o efeito 
preponderante sobre a redução do valor importado 
da pauta ocorreu devido à diminuição dos preços dos 

produtos importados, evidenciando a queda genera-
lizada dos preços das commodities no mundo e a fraca 
atividade econômica global.

A Argélia, fornecedora de petróleo e nafta, apesar da 
queda de 15,1% nas compras baianas até novembro, 
lidera a lista de maiores fornecedores para a Bahia, com 
US$ 691,5 milhões, juntamente com a Argentina, com 
US$ 639,7 milhões, e a China com US$ 594,5 milhões, 
todos com reduções comparadas a igual período de 
2015. As importações da Ásia atingiram, até novembro, 
US$ 935,0 milhões, equivalente a 16,1% das compras 
baianas, e lideram, como bloco, o fornecimento de 
produtos para o Estado, apesar da redução de 6,4% 
no período.

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

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 3.024.987 2.278.778 -24,67 39,26
Combustíveis e lubrificantes 2.573.157 1.880.441 -26,92 32,40
Bens de capital 1.324.157 1.213.078 -8,39 20,90
Bens de consumo duráveis 725.841 341.968 -52,89 5,89
Bens de consumo não 
duráveis 97.721 90.425 -7,47 1,56

Total 7.745.862 5.804.690 -25,06 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 5/12/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




