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Exibindo fôlego, as exportações baianas atingiram US$ 
675,3 milhões em novembro, com crescimento de 34,4% 
em relação ao mesmo mês de 2016, pelo sétimo mês 
consecutivo no ano. As informações foram analisadas 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de 
Planejamento (Seplan).

No acumulado até novembro, as exportações baianas 
alcançaram US$ 7,4 bilhões e crescimento de 18,1%, já 
superando em valor, todo o ano de 2016 quando atingi-
ram US$ 6,8 bilhões. A expectativa é que as exportações 
do estado fechem o ano em torno dos US$ 8 bilhões, 
com crescimento de 18% ante 2016.

A melhora das vendas externas do estado em 2017 é 
resultado da expansão mais forte da atividade global, o 
que resultou em um aumento das importações princi-
palmente da China, EUA e União Europeia, principais 
mercados para as exportações baianas; das melhores 
cotações das commodities, que interrompeu a desvalo-
rização dos preços médios dos produtos exportados 
pelo estado; e da recuperação da produção agrícola, hoje 
responsável por 48% das exportações totais do estado.

Em novembro, as exportações foram puxadas pelas 
vendas de produtos básicos, com alta de 114% sobre 
um ano antes, com destaque para a soja (+215,5%, para 
US$ 85 milhões), algodão (+289,5%, a US$ 51,1 milhões), 
frutas (+54,4%, a US$ 28,8 milhões) e minerais (+99,4%, 
a US$ 16,3 milhões). 

No mês passado também cresceram em 16,5% as vendas 
de produtos industrializados comparadas ao mesmo 
período do ano anterior. O setor químico/petroquímico 

Com a melhora das expectativas para economia, as 
importações baianas voltaram a registrar crescimento 
pelo quarto mês consecutivo, desta vez de 61,1% em 
novembro, alcançando US$ 545,1 milhões. 

As compras de combustíveis, principalmente nafta, 
óleo diesel e gás puxaram a alta, com crescimento de 
347%. Também houve aumento nas importações de 
bens intermediários (matérias primas e insumos para 
a indústria) em 64,7% e de bens de capital (máquinas e 
equipamentos) em 11,5%, este último pelo terceiro mês 
consecutivo, o que pode ser um indicativo positivo de 
recuperação da economia.

Até novembro, as importações acumulam alta de 12,8%, 
atingindo US$ 6,5 bilhões. O incremento das compras 
externas no ano deve-se, além do aumento nas com-
pras de combustíveis (+18,5%), ao incremento em 11% 
do quantum importado, principalmente de matérias 
primas como minério de cobre, fertilizantes, e insumos 
para a indústria química; do aumento das compras de 
peças e acessórios para indústria automotiva na esteira 
da melhoria do seu desempenho; e da baixa base de 
comparação, já que 2016 foi marcado por forte retração 
da atividade econômica.

Com os resultados apurados até o mês de novembro, 
a Bahia acumula um superávit de US$ 865,4 milhões 
em sua balança comercial, com a corrente de comércio 
(soma das exportações e importações) chegando a 
US$ 13,96 bilhões e crescimento de 15,5% sobre igual 
período de 2016.

A economia global está crescendo no ritmo mais 
rápido desde 2010, sustentada por estímulos fiscais 
e monetários, mas essa dinâmica pode continuar só 
por algum tempo. Segundo a OCDE - Organização 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 6.277.418 7.412.964 18,09
Importações 5.804.715 6.547.554 12,80
Saldo 472.703 865.410 83,08
Corrente de comércio 12.082.133 13.960.518 15,55

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/12/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

teve incremento de 46%, para US$ 129,3 milhões e o 
automotivo, 92,2% para US$ 78,1 milhões.

No ano, as vendas de produtos industrializados cresce-
ram 7,5% com o setor automotivo sendo destaque após 
queda significativa dos embarques no ano passado. Até 
novembro, foram exportados 55.735 veículos produzi-
dos no estado, um aumento de 38% em relação a igual 
período do ano anterior, resultado da intensificação dos 
embarques a clientes tradicionais, como a Argentina, 
além de outros mercados da América Latina como 
Chile e Peru, o que permitiu escoar parte da produção 
não absorvida pela demanda doméstica. 
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para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o 
crescimento pode continuar se acelerando em 2018, 
mas pode diminuir em 2019, devido aos persistentes 
efeitos do desempenho modesto de investimentos, 
comércio internacional e produtividade. O elevado 
débito das famílias e das empresas em vários países 
desenvolvidos e emergentes cria vulnerabilidades e 
coloca em questão a sustentabilidade do crescimento 
no médio prazo. 

A entidade projeta crescimento global de 3,6% este ano, 
3,7 % no ano que vem e 3,6% em 2019, numa ligeira 
melhora em relação às estimativas de setembro. Nos 
EUA, a expansão é estimada em 2,2% este ano, 2,5% 
no ano que vem e 2,1% em 2019. Na zona do euro a 
projeção é de 2,7 % este ano e 2,1% em 2018. A expan-
são nas economias emergentes é mais suave do que 
no passado. A expansão da atividade nos emergentes 
tem sido dificultada pelo ritmo lento de reformas e 
por vulnerabilidades financeiras, como alto endivi-
damento na China, por exemplo. Para a economia 
chinesa, projeta-se um crescimento de 6,8% para este 
ano, de 6,6% em 2018 e de 6,4% em 2018. Na Índia, o 

esperado é 6,7 % este ano, 7% em 2018 e 7,4% em 2019. 
Brasil e a Rússia saem da recessão, mas a expansão nos 
emergentes em geral continuará moderada em relação 
ao período pré-crise de 2008.

O único membro do grupo das sete grandes economias 
cujo crescimento neste ano não deverá ser maior do que 
em 2016 é o Reino Unido. China e Índia estão definindo 
o ritmo mundial. A OCDE monitora 45 economias que 
geram 80% da produção mundial. Não há previsões 
de que a economia de algum deles deva se contrair em 
2017, 2018 ou 2019.

No entanto, há motivos para questionar a sustenta-
bilidade desse crescimento. Acima de tudo, o endivi-
damento elevado continua a ameaçar a recuperação.  
Baixo investimento e endividamento elevado não são 
os únicos constrangimentos na economia mundial. 
Os riscos políticos também são elevados, assim como 
as ameaças ao comércio liberal. A economia mundial 
está desfrutando uma recuperação sincronizada. Mas 
ela será insustentável se o investimento não crescer 
especialmente nas economias de alta renda.

Os preços médios dos produtos exportados estão 
melhorando gradativamente, e desde agosto passaram 
a exibir variação positiva quando comparados a igual 
período de 2016. Em novembro, o crescimento chegou 
a 31,1%, puxados por soja, metalúrgicos, químicos, 
celulose e petróleo. No acumulado até novembro os 
preços estão em média 3,2% acima do ano passado, 
reflexo da valorização desses produtos/setores no mer-
cado internacional.

O mercado externo se tornou uma forma da indústria 
escoar sua produção, diante da retração do consumo 
doméstico, ao mesmo tempo em que o ritmo de expan-
são global se intensificou e o comércio global voltou 
a crescer. A expansão de 14,5% do volume exportado 
é a evidência maior desse movimento. Apesar desse 
crescimento não acontecer ainda de forma generalizada 
setorialmente, os segmentos beneficiados respondem 
por parcela significativa das exportações baianas, 

(U
S$

 FO
B)

0

200

400

600
500

300

100

700
800
900

1.000

Nov. 2016 Dez. 2016 Jan. 2017 Fev. 2017 Mar. 2017         Abr. 2017       Mai.2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Ago. 2017 Set. 2017 Out. 2017 Nov. 2017

Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Nov. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/12/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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sobretudo no que tange aos produtos industrializados, 
por isso sua relevância.

A soja e seus derivados permanecem na liderança da 
pauta de exportações do estado até novembro com 
vendas de US$ 1,41 bilhão, incremento de 85,8% frente 
a igual período do ano anterior e 19% de participação 
na pauta. O setor já bateu recorde histórico em volume 
exportado, com 3,89 milhões de toneladas embarcados 
até novembro e deve também alcançar ultrapassar o 
valor recorde de receitas de 2012, quando chegaram 

a US$ 1,43 bilhão. Até novembro as vendas já somam 
US$ 1,41 bilhão. Esses valores de exportação foram 
atingidos graças a uma boa safra agrícola ( aumento 
de 57,7% na produção física) e à demanda externa, 
principalmente da China, responsável por 81,2% das 
compras do grão.

Num cenário de crescimento mais forte da economia 
global, as vendas de produtos primários ganharam 
fôlego neste ano, ao mesmo tempo em que as expor-
tações de bens industriais avançaram em ritmo mais 
modesto, evidenciando os problemas de competitivi-
dade da indústria.

Com isso, as exportações se concentram nas commodities 
agrícolas, segmento em que a Bahia vem se tornando 
cada vez mais competitiva. Além da soja, conquista-
ram espaço de destaque na pauta de vendas externas 
baianas, o algodão, a celulose as frutas e os couros e 
peles. No caso da soja, o que cresceu mais neste ano 
foi a quantidade embarcada. De janeiro a novembro, o 
volume exportado da chamada soja mesmo triturada 
subiu quase 70% em relação ao mesmo período de 
2016, enquanto o preço médio do produto avançou 
apenas 9,7%.

As exportações do agronegócio atingiram US$ 3,56 
bilhões até novembro, ou o equivalente a 48% do total 
das exportações baianas no período. O valor é 28,7% 
maior que o apurado em 2016, resultado do aumento 
da produção, da maior demanda externa e de melhores 
cotações no  mercado internacional.

No âmbito dos manufaturados, o destaque ficou as 
exportações de químico-petroquímicos que alcançou 
US$ 1,41 bilhão até novembro e incremento de 30,6%. 
O setor obteve melhora nos preços médios dos pro-
dutos exportados, na esteira do aumento dos preços 
do petróleo, quando houve ganhos na rentabilidade 
das exportações do segmento, mesmo com o câmbio 
desvalorizado. O crescente aumento das importações 
de químicos, entretanto, segue incompatível com a 
necessidade de se agregar valor local às matérias-
-primas minerais e ao petróleo e gás nacionais para que 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Soja e Derivados 759.069 1.410.213 85,78 19,02 9,68
Químicos e 
Petroquímicos 1.078.414 1.407.901 30,55 18,99 28,26

Papel e Celulose 1.055.040 1.150.544 9,05 15,52 11,11
Automotivo 425.036 557.969 31,28 7,53 -0,23
Metalúrgicos 770.593 512.090 -33,55 6,91 0,36
Petróleo e Derivados 425.664 499.186 17,27 6,73 30,71
Metais Preciosos 325.413 360.119 10,67 4,86 14,40
Algodão e Seus 
Subprodutos 236.145 269.442 14,10 3,63 7,79

Cacau e Derivados 270.276 241.525 -10,64 3,26 -8,74
Borracha e Suas 
Obras 186.199 154.328 -17,12 2,08 -6,29

Minerais 108.992 149.547 37,21 2,02 2,42
Frutas e Suas 
Preparações 126.766 155.206 22,44 2,09 5,73

Couros e Peles 92.413 115.341 24,81 1,56 0,32
Calçados e Suas 
Partes 64.290 75.103 16,82 1,01 17,38

Café e Especiarias 78.087 72.693 -6,91 0,98 3,63
Sisal e Derivados 82.339 69.829 -15,19 0,94 4,10
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

40.651 50.232 23,57 0,68 -22,26

Fumo e Derivados 24.498 23.661 -3,42 0,32 23,69
Carnes e Miudezas 11.471 14.255 24,27 0,19 5,36
Milho e Derivados 4.023 - - - 0,00
Demais Segmentos 112.040 123.779 10,48 1,67 28,67
Total 6.277.418 7.412.964 18,09 100,00 3,16
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/11/2017.
Elaboração: SEI.
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se gerem empregos e renda de qualidade ao mesmo 
tempo possa garantir a competitividade do setor prin-
cipalmente no mercado externo.

Outro destaque dentre os manufaturados foi o setor 
automotivo com vendas de US$ 558 milhões e cresci-
mento de 31,3%. Enquanto que no setor petroquímico, 
a valorização dos preços foi o principal responsável 
para o bom desempenho, principalmente entre as 
resinas termoplásticas, o setor automotivo teve sua 
boa performance creditada ao aumento do volume 
embarcado, principalmente para a Argentina, principal 
mercado de destino para os automóveis produzidos 
no estado. O bom desempenho das exportações do 
setor foi resultado do aumento de produção e de uma 

demanda interna ainda fraca, o que gerou maior exce-
dente exportável. Colaborou também para o avanço 
das vendas de veículos ao mercado externo, melhorias 
nos modelos fabricados localmente, que surgiram à 
esteira do Inovar-Auto, programa de benefício fiscal 
criado pelo governo federal em 2012.

Os mercados de destino para as exportações baianas 
ficaram estáveis no ano, com a China na liderança dos 
destinos de forma isolada, respondendo por 26,6% das 
compras, o dobro dos EUA, segundo colocado, com 
13,2%. Por bloco econômico, a Ásia também lidera com 
crescimento de 31% e participação de 38,4%, seguido 
pela União Europeia com incremento de 19,4% e par-
ticipação de 21,4%.     
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-nov. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.278.776 2.801.905 22,96 42,79
Combustíveis e 
lubrificantes 1.880.441 2.227.931 18,48 34,03

Bens de capital 1.213.105 1.094.859 -9,75 16,72
Bens de consumo 
duráveis 341.968 337.633 -1,27 5,16

Bens de consumo 
não duráveis 90.425 85.227 -5,75 1,30

Total 5.804.715 6.547.554 12,80 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/12/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

7
Boletim de Comércio Exterior da Bahia, Salvador, nov. 2017

7

Pelo terceiro mês consecutivo, as importações baianas 
tiveram crescimento de 61,1% em novembro, depois de 
meses de quedas consecutivas. As compras do estado 
no mês atingiram US$ 545,1 milhões, o que elevou o 
acumulado do ano a US$ 6,55 bilhões, o que supera 
em 12,8% igual período do ano passado.

As importações inverteram tendência que vinha sendo 
vista até agosto e cresceram mais que as exportações. 
A recuperação é encabeçada pelas compras de bens 
intermediários (insumos e matérias primas) com cres-
cimento de 23% até novembro e pelos combustíveis, 
que tiveram incremento de 18,5% no mesmo período, 
com parados a 2016. As compras de bens de capital, 
apesar da melhora em outubro e novembro, apresentam 
no ano queda de 9,8%, reflexo da retração de investi-
mentos, enquanto que os bens de consumo registram 
queda de 2,2%.

Apesar da lenta recuperação do ritmo de atividade 
econômica e a paralisação dos investimentos que inibiu 
o crescimento das importações durante boa parte do 
ano, as importações devem fechar 2017 com crescimento 
superior a 10%, interrompendo dois anos consecutivos 
de queda.

Com crescimento do PIB projetado entre 2,8% a 3% 
para o ano que vem, a recuperação do mercado interno, 
com avanço do consumo e da demanda de bens inter-
mediários pela indústria, deve aumentar o ritmo dos 
desembarques em 2018. As importações, que ganham 
já maior fôlego, devem se acelerar ainda mais nos 
próximos meses, como resultado de recuperação da 
demanda doméstica.

Importações




