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Em outubro, as exportações baianas somaram US$ 
588,4 milhões, o que representa uma queda de 
21,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e 
um aumento de 1,6% ante setembro deste ano. As 
importações totalizaram US$ 456,3 milhões, um 
recuo de 26,8% ante outubro de 2015 e queda de 
2,9% ante setembro.

No acumulado do ano, tanto as exportações quanto 
as importações do Estado registraram queda na 
comparação com os dez primeiros meses de 2015. 
As vendas externas, ficaram em US$ 5,77 bilhões e 
caíram 13,6% no período. As comparas, recuaram 
22,9% e ficaram em US$ 5,47 bilhões.

A queda expressiva nas exportações de produtos 
básicos, principalmente do agronegócio baiano, foi 
determinante para o resultado negativo de outu-
bro. As vendas do setor continuam a definhar na 
esteira da apreciação do real e 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 73,8%, 
para US$ 50,1 milhões comparado com o mesmo 
mês do ano anterior. Caíram também as vendas de 
algodão (-66,3%), café (-57,3%), fumo (-41,4%), frutas        
(-21,6%) e de sisal (-13,4%).

A perspectiva de que o câmbio derreta ainda mais 
daqui para frente fez aumentar em outubro as 
vendas de produtos manufaturados em 16,6%, com 
destaque para automóveis, com crescimento de 
168,6%, petroquímicos com aumento de 52% e cal-
çados (+47,2%). Apesar da iminente alta dos juros 
americanos, o programa de repatriação de recursos 
e o retorno da confiança a partir da aprovação de 
medidas fiscais como a PEC 241, que limita gastos 
do governo, contribuíram para valorizar o real. 

No mês, o dólar comercial caiu 1,94%, maior queda 
desde junho, enquanto que no ano, acumula queda 
de 19,4%.

As importações baianas tiveram nova queda em 
outubro de 26,8%, o sétimo em dez meses, eviden-
ciando a contínua queda da renda, da atividade 
econômica e da produção na indústria. As compras 
do estado no mês atingiram US$ 456,3 milhões, o que 
elevou o acumulado do ano a US$ 5,5 bilhões, tam-
bém 22,9% inferior a igual período do ano passado. 

A queda das importações no ano é encabeçada pelos 
bens intermediários que ficaram 22,5% menores em 
relação a  igual período de 2015, reflexo da baixa taxa 
de crescimento da economia e a queda da demanda. 
O único fato positivo em relação ao desempenho 
das importações são as compras de bens de capital          
(máquinas e equipamentos) que apresentaram cres-
cimento pelo sexto mês consecutivo, indicando que 
a crise não arrefeceu investimentos privados no 
estado, principalmente na área de energia eólica 
e infraestrutura. A categoria teve crescimento de 
28,3% no mês, embora, no acumulado do ano, esteja 
10,1% inferior ao mesmo período de 2015. 

Com a valorização do real, as compras de bens de 
consumo não duráveis também registraram elevação 
de 21,6% e tendem a crescer, tanto pela tendência 
do câmbio como pelas encomendas de fim de ano.

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 6.684.635 5.774.746 -13,61
Importações 7.086.025 5.466.276 -22,86
Saldo -401.390 308.469 -
Corrente de comércio 13.770.660 11.241.022 -18,37

Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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A fragilidade do crescimento dos volumes do comér-
cio internacional é, em grande medida, resultado 
da desaceleração econômica sincronizada vivida 
pelas economias avançadas e emergentes. Há um 
consenso de que nenhuma política comercial de 
âmbito multilateral reverteria essa tendência diante 
do recuo persistente da indústria (sobretudo nos 
EUA), comandada pelas mudanças da demanda e 
da tecnologia.

No pós-crise, a desaceleração dos investimentos, que é 
relativamente intensiva em importações, ajuda a expli-
car a guinada na composição da produção mundial, 
onde a desaceleração do comércio foi ainda proporcio-
nalmente maior que a da produção. Isso sugere que o 
comércio mundial só deve se recuperar se o mesmo 
acontecer com a economia e o investimento mundial. 
Além disso, se ele for revitalizado, provavelmente o 
será pelos gigantes da Ásia (China e Índia). O tempo 
da liderança ocidental no comércio parece ter ficado 
definitivamente para trás.

Os preços médios dos produtos exportados pela Bahia 
em outubro subiram 4,4% em relação a setembro. É o 
terceiro mês consecutivo de variação positiva, decor-
rente principalmente da melhora dos preços externos 
dos produtos agrícolas como soja, algodão, cacau e 
frutas, bem como dos preços dos derivados de petró-
leo. No ano, entretanto, a média de preços segue 5,2% 
inferior a igual período do ano passado, menor patamar 
registrado desde fevereiro/2016.

A recuperação parcial dos preços externos das commo-
dities e a alta do dólar após a eleição de Donald Trump 
como presidente dos Estados Unidos deve trazer de 
imediato um aumento de rentabilidade para o exporta-
dor e melhora no resultado geral das empresas, com a 
conversão do valor embarcado resultando em maiores 
receitas em moeda nacional. A desvalorização, porém, 
é vista com cautela. A perspectiva de aumento no 
volume de vendas, ou uma decisão de cortar preços 
para aproveitar o câmbio mais favorável e ganhar 
competitividade, só devem se tornar realidade caso o 
patamar atual se mantenha por alguns meses.

As exportações do segmento papel e celulose lideraram 
a pauta em outubro com vendas de US$ 139,2 milhões e 
incremento de 19,1% em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. O reajuste de US$ 20 por tonelada anunciado 
pelos produtores brasileiros para a celulose de fibra 
curta vendida na China a partir de outubro está sendo 
aplicado com sucesso. Com a recuperação dos preços 
no mercado chinês, compradores europeus também 

começam a pagar mais pela fibra curta. Segundo a Foex, 
a cotação nesse mercado chegou a US$ 656,69/tonelada 
na última semana, frente a aproximadamente US$ 654/
tonelada na semana anterior. No ano, as exportações 
do setor atingiram US$ 960,2 milhões, 19% inferiores 
a 2015, e embarques 2% menores.

No ano até outubro, o segmento químico/petroquí-
mico lidera as vendas com US$ 989,9 milhões e queda 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Out. 2015-set. 2016 
Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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de 7,5% ante igual período de 2015. Já o volume de 
embarques superou em 14,5% o período Jan/Out-
2015, principalmente pelo incremento no volume de 
polietileno, éteres acíclicos e benzeno, alavancados 
pelo câmbio num patamar mais adequado.

As vendas do setor automotivo cresceram 168,6% 
em outubro graças ao aumento de embarques para 
o tradicional parceiro argentino em 347%, mas 
também para a Colômbia, Uruguai e Paraguai. No 
ano, as vendas estão 9,2% superiores a 2015, graças 
à renovação de acordos comerciais e ao câmbio.

O agronegócio fechou o acumulado do ano até 
outubro com vendas de US$ 2,55 bilhões, o que 

representa uma queda de 23,8% frente a igual perí-
odo do ano anterior. O volume embarcado também 
caiu 22,3%.

O desempenho foi influenciado pela seca que redu-
ziu a produção agrícola do estado e que levou o 
IBGE a aprofundar 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 5,8 milhões de 
toneladas – 36% menor que em 2015 - com redução 
de 12,0% na área colhida e de 27,2% no rendimento 
médio das lavouras.

Todos os principais grãos produzidos no estado 
foram afetados pela estiagem prolongada que atin-
giu de forma mais ou menos homogênea todas 
as regiões do estado. A quebra de produção das 
principais lavouras do estado decorre, principal-
mente, das altas temperaturas 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 exportações do agronegócio, que teve em média 
seus preços reduzidos em 2%  até outubro, mas 
que em alguns produtos chegou a 17%, no caso da 
celulose, e 12%, na soja.

Mesmo com a redução dos embarques de produtos 
agrícolas, a China permaneceu como principal 
mercado para os produtos exportados pelo estado, 
com 23% de participação, mas com uma queda de 
31,6% no volume de compras.  Os EUA continuam 
na segunda posição, devido ao aumento dos embar-
ques de pneus, derivados de cacau e petroquímicos. 
As vendas para o mercado americano registraram 
crescimento de 22,3% até outubro. A Argentina é o 
terceiro maior mercado até outubro, com 10,8% de 
participação, mas com  queda de 2,9% nas vendas, 
basicamente em função de menores embarques de 
automóveis, fios de cobre e derivados de cacau. A 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Químicos e 
petroquímicos 1.070.072 989.880 -7,49 17,14 -19,21

Papel e celulose 1.185.150 960.227 -18,98 16,63 -17,31
Metalúrgicos 1.222.532 732.174 -40,11 12,68 -11,59
Soja e derivados 725.373 722.021 -0,46 12,50 -25,94
Automotivo 352.033 384.377 9,19 6,66 -11,06
Petróleo e derivados 475.407 380.648 -19,93 6,59 -24,26
Metais preciosos 225.163 295.301 31,15 5,11 47,79
Cacau e derivados 203.134 250.083 23,11 4,33 10,35
Algodão e seus 
subprodutos 253.388 222.122 -12,34 3,85 -4,83

Borracha e suas 
obras 168.448 173.750 3,15 3,01 -15,74

Minerais 114.873 108.083 -5,91 1,87 7,72
Sisal e derivados 139.095 100.826 -27,51 1,75 -29,67
Couros e peles 105.297 81.323 -22,77 1,41 -41,26
Frutas e suas 
preparações 98.347 75.199 -23,54 1,30 -14,60

Café e especiarias 99.501 63.591 -36,09 1,10 4,66
Calçados e suas 
partes 39.185 57.489 46,71 1,00 -7,12

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

46.614 38.179 -18,10 0,66 -15,27

Fumo e derivados 23.628 22.582 -4,43 0,39 2,12
Carne e miudezas 
de aves 7.351 6.271 -14,68 0,11 11,48

Milho e derivados 18.462 4.010 -78,28 0,07 -3,99
Demais segmentos 111.581 106.610 -4,46 1,85 -20,52
Total 6.684.635 5.774.746 -13,61 100,00 -5,17
Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
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Ásia permanece, em 2016, como principal destino 
para as exportações baianas, agora com 34,7% de 
participação, apesar da queda  de 23,5% no valor 
de suas compras.
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7

Importações

As importações totais do estado somaram US$ 456,3 
milhões em outubro, com queda de 26,8% em relação 
ao mesmo mês do ano passado. Na mesma comparação, 
bens intermediários, combustíveis e bens de consumo 
duráveis registraram variações negativas de 30,4%, 
49,5%, e 31,4%, respectivamente.  A exceção no mês 
foram osbens de capital, que registraram alta de 28,3% 
e crescimento pelo sexto mês consecutivo, e os bens de 
consumo não duráveis, com alta de 21,6%, motivadas 
pelo cambio favorável e pela perspectiva de melhor 
desempenho nas compras de fim de ano.

A redução na importação de bens intermediários e 
matérias-primas , principal agregado na pauta impor-
tadora do estado com 39% de participação, acompanha 
o movimento de queda da produção industrial, que 
atinge 4,7% até setembro. No ano a redução nas com-
pras de bens intermediários atinge 22,5%.

A boa notícia em relação ao desempenho das importa-
ções continua a ser o crescimento das compras de bens 
de capital (que incluem máquinas e equipamentos), 
indicando que a crise não arrefeceu investimentos 
privados no Estado, principalmente na área de energia 
eólica e infraestrutura. A categoria teve crescimento de 
28,3% no mês, puxado por células solares em módulos 
ou painéis, veículos de carga, motores e eletrogerado-
res, dentre outros. 

A continuidade de investimentos privados no estado, a 
forte competição entre os principais produtores mun-
diais de máquinas e equipamentos mecânicos, que 
veem no Brasil um mercado que segue com demanda 
atraente, a apreciação do dólar frente a outras moedas 

e o movimento chinês de aumento de produção de 
maquinário de maior valor agregado explicam o recente 
incremento no setor no ano.

Com exceção da Argélia, grande fornecedora de nafta 
para o estado, que praticamente manteve estável o 
volume de vendas, os maiores mercados fornecedores 
para o estado apresentaram quedas em suas transações 
no ano, em especial, Chile (49,1%) pela redução das 
compras de cobre e fertilizantes; Argentina (31,1%), 
automóveis e trigo,  EUA (0,1%), insumos para indústria 
química, fertilizantes e China (4,6%) bens de consumo e 
máquinas e aparelhos elétricos.  Destaque para o cres-
cimento robusto das compras do Peru (47,8%) minério 
de cobre, petróleo e nafta; Gana (403,4%) cacau em bruto 
e pasta de cacau; Indonésia (30,9%) óleo de palmiste, 
borracha natural e derivados de cacau e Itália (63%), 
máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos e 
borracha de butadieno.

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

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.747.636 2.128.209 -22,54 38,93
Combustíveis e lubrificantes 2.365.272 1.858.246 -21,44 33,99
Bens de capital 1.220.881 1.097.457 -10,11 20,08
Bens de consumo duráveis 660.678 301.160 -54,42 5,51
Bens de consumo não 
duráveis 91.558 81.204 -11,31 1,49

Total 7.086.025 5.466.276 -22,86 100,00
Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




