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Pelo sexto mês consecutivo, as exportações baianas 
registraram crescimento em relação a 2016. Em outu-
bro, as receitas de exportação do estado atingiram US$ 
731,1 milhões, com incremento de 24,2% ante o mesmo 
mês do ano passado. 

Como vem acontecendo ao longo do ano, as vendas 
externas em outubro foram puxadas pelos produtos 
básicos, como consequência da recuperação da produ-
ção agrícola estimada em 41%. A soja, novamente foi o 
destaque do mês com vendas de US$ 178,2 milhões e um 
incremento de 256% sobre outubro/2016. Outros produ-
tos agrícolas também contribuíram para o bom desem-
penho como algodão (+186% para US$ 70,1 milhões), 
Frutas (+9%, a US$ 29,3 milhões), Sisal (+34% a US$ 7,9 
milhões), Café (+5% a US$ 4,9 milhões), Fumo (+138% 
a US$ 2,3 milhões) e Carnes de aves (203% a US$ 2,1 
milhões). Já os produtos industrializados, afetadas 
pela valorização cambial e pelo aumento dos custos de 
produção, registraram queda de 10,3% no mês.

Até outubro, as exportações baianas alcançaram US$ 
6,74 bilhões, superando em 16,7% as receitas de igual 
período do ano passado. O crescimento das vendas 
externas do estado em 2017 é resultado da expansão 
mais forte da atividade global, o que resultou em um 
aumento das importações principalmente da China, 
EUA e União Europeia, principais mercados para as 
exportações baianas; das melhores cotações das com-
modities, que interrompeu a desvalorização dos preços 
médios dos produtos exportados pelo estado; e da já 
citada recuperação da produção agrícola, hoje respon-
sável por 48% das exportações totais do estado.

De acordo com a melhora das expectativas para 

Com os resultados apurados até o mês de outubro, as 
importações acumulam US$ 6 bilhões, o que representa 
um crescimento de 9,8% sobre o mesmo período de 
2016. O incremento das compras externas no ano deve-
-se, além do aumento nas compras de combustíveis 
(+14,6%), ao incremento em 8% do quantum importado, 
principalmente de matérias primas como minério de 
cobre e insumos para a indústria química; do aumento 
das compras de peças e acessórios para indústria auto-
motiva na esteira da melhoria do seu desempenho; e 
da baixa base de comparação, já que 2016 foi marcado 
por forte retração da atividade econômica.

Enquanto o Brasil passa por uma das mais longas 
recessões da sua história, a economia global vem apre-
sentando expansão em torno de 3,3% nos últimos três 

anos. Há inclusive aceleração desse crescimento nos 
últimos trimestres. Os estímulos monetários nos EUA, 
na Área do Euro e em alguns países da América Latina 
ajudam a entender esse desempenho recente. Na China, 
estímulos creditícios e a retomada dos investimentos 
têm conseguido manter o crescimento econômico ao 
redor dos 6,5%.

O comércio global inclusive deverá se recuperar neste 
ano e atingir um aumento de 3,6%, prevê a Organização 
Mundial do Comércio (OMC). A recuperação é consi-
derada crucial para a retomada do comércio mundial, 
já que, em 2016, o crescimento foi de apenas 1,3%. 

Os ciclos econômicos se tornaram mais sincroniza-
dos no mundo, resultando em efeitos que reforçam 
a demanda de bens comercializáveis. Com isso, a 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 5.774.746 6.737.926 16,68
Importações 5.466.381 6.002.387 9,81
Saldo 308.365 735.539 138,53
Corrente de comércio 11.241.127 12.740.313 13,34

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/11/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

economia, as importações baianas registraram cres-
cimento de 79,5% em outubro, alcançando US$ 819,1 
milhões. O maior responsável pela forte elevação foram 
as compras de combustíveis (+237%), principalmente 
Nafta, Gás e Óleo Diesel. Em menor proporção, tam-
bém cresceram as compras de produtos intermediários 
(+56%) e de bens de capital (+2,3%), este último, pelo 
segundo mês consecutivo o que pode ser um indicativo 
positivo de recuperação da economia por se tratar de 
máquinas e equipamentos (investimento).
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demanda por importações está particularmente grande 
na China, nos Estados Unidos e na União Europeia. A 
expectativa da OMC é muito próxima da previsão de 
crescimento da economia global feita pelo FMI para 
2017: 3,6%. Na década passada, porém, a previsão ficava 
cerca de dois pontos percentuais acima das estimativas 
para o PIB global. 

A mudança ocorreu pela alteração dos modelos eco-
nômicos, particularmente na Ásia, que passou de um 
sistema de comércio intensivo para outro baseado no 
consumo. Essa proporção deve retornar à diferença 
de 1,4 pontos, prevê a OMC. Apesar da melhora nas 

perspectivas do comércio global, há eventuais riscos, 
como um aperto na política monetária nos países desen-
volvidos e a expansão fiscal nas grandes economias 
emergentes. A retórica protecionista também continua 
sendo uma ameaça, mas apenas se ela se traduzir em 
ações restritivas efetivas. 

Com o consumo doméstico enfraquecido, alguns 
segmentos estão sendo beneficiados pela retomada 
da economia global. As exportações vêm ganhando 
relevância cada vez maior para a indústria nacional e 
hoje respondem por 20% da produção doméstica, ante 
participação de 12% registrada três anos atrás.

Na Bahia, merecem destaque os segmentos de papel e 
celulose, metalúrgico, automotivo e de calçados, cujos 
desempenhos vêm melhorando nos últimos meses. 
Nem mesmo a apreciação do câmbio no último ano 
impediu o avanço das exportações, que se mantêm 
rentáveis em relação ao mercado local.

Os preços médios dos produtos exportados estão 
melhorando gradativamente, e desde o mês passado 
passaram a exibir variação positiva quando comparados 
a igual período de 2016. No acumulado até outubro os 
preços estão em média 0,7% acima do ano passado, 
reflexo da valorização dos derivados de petróleo (34%), 
produtos químicos (28,6%), metais preciosos (19,6%), 
calçados (17,7%), papel e celulose (10,1%) e soja (7,8%), 
dentre os mais importantes.

Em suma, 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 expansão global se intensificou e o comér-
cio global voltou a crescer. A expansão de 15,5% do 
volume exportado é a evidência maior desse movi-
mento. Apesar desse crescimento não acontecer ainda 
de forma generalizada setorialmente, os segmentos 
beneficiados respondem por parcela significativa das 
exportações baianas, sobretudo no que tange aos pro-
dutos industrializados, por isso sua relevância.

O setor automotivo, outro que registra crescimento 
expressivo em suas vendas externas até outubro (24,8%), 
aumentou substancialmente seus embarques para os 
países da América Latina, principalmente nos últimos 
meses. E apesar de o avanço das exportações de veículos 
estarem espraiado pelos nossos vizinhos, o mercado da 
Argentina ganha importância diante de seu volume. No 
setor de papel e celulose, o aumento das vendas teve 
como foco o mercado chinês, com 62,3% de participação.  
Enfim, todos esses setores de destaque respondem por 
54,4% do quantum exportado pela indústria e por 62,1% 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Out. 2016-2017 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/10/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.
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do valor da transformação industrial baiana com base 
na PIA – (pesquisa Industrial Anual –IBGE) de 2015. 

Com o volume do mês passado, as exportações baianas 
do complexo soja, (grão, farelo e óleo) atingiram 3,65 
milhões de toneladas, volume recorde para as expor-
tações do setor, que era de 3,60 milhões de toneladas 
para todo o ano de 2015.  O setor passou o segmento 
químico/petroquímico e passou a liderar a pauta do 
estado com receitas que alcançaram até outubro, US$ 
1,32 bilhão, 81% superior ao mesmo período de 2016. 
A China responde por 82% as compras de soja baiana, 
que cresce ano após ano, ancorada na urbanização e 
consolidação da pecuária, especialmente do segmento 
de produção de suínos.

O Agronegócio como um todo exportou até outubro 
US$ 3,26 bilhões até outubro, ou o equivalente a 48,4% 
das exportações baianas no período. O crescimento ante 
o mesmo período de 2016 chega a 27,4%. Já as vendas 
externas de produtos básicos, que incluem também os 
produtos de origem mineral, cresceram  48,1% no ano 
contra um incremento de apenas 6,7% dos produtos 
industrializados. 

Com o aumento dos embarques de produtos agrícolas 
e de mais commodities, a China consolidou-se como 
principal mercado para os produtos exportados pelo 
estado, com 26,7% de participação, e um crescimento 
de 35,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.  
Os EUA continuam na segunda posição, com cresci-
mento de 11,4% devido ao aumento dos embarques de 
petroquímicos, ouro, minérios e frutas. A Argentina 
é o terceiro maior mercado até outubro, com 11,7% de 
participação e crescimento de 26% nas vendas, basi-
camente em função de maiores embarques de auto-
móveis, fios de cobre, derivados de cacau e produtos 
químicos. A Ásia permanece, em 2017, como principal 
destino para as exportações baianas, agora com 38,4% 
de participação, e crescimento de 29,2% no valor de 
suas compras, ante jan/outubro de 2016. 

Ainda são poucos meses de recuperação mais sincro-
nizada para afirmar que há uma reversão da atitude 

excessivamente cautelosa dos empresários, mas existem 
motivos ao menos para especular-se sobre uma visão 
mais positiva para economia global neste momento. 
Entretanto, é importante reconhecer que há grandes 
incertezas adiante e não se deve perder de vista que 
os fundamentos de médio e longo prazo da economia 
global suportam análises ainda cautelosas para o cresci-
mento mundial em horizontes mais amplos, ancorando 
as atitudes mais conservadoras dos consumidores, das 
empresas e dos bancos nos últimos tempos. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 732.180 1.325.380 81,02 19,67 7,75

Papel e celulose 989.880 1.278.917 29,20 18,98 28,56
Petróleo e derivados 960.227 1.047.937 9,13 15,55 10,12
Metalúrgicos 380.648 495.430 30,15 7,35 33,93
Automotivo 384.377 479.839 24,84 7,12 -0,63
Metais preciosos 722.021 449.589 -37,73 6,67 -3,04
Cacau e derivados 295.301 333.560 12,96 4,95 19,64
Soja e derivados 250.083 222.977 -10,84 3,31 -7,83
Borracha e suas 
obras 222.122 217.632 -2,02 3,23 7,69

Café e especiarias 173.750 139.234 -19,87 2,07 -6,71
Couros e peles 100.826 133.259 32,17 1,98 2,77
Minerais 108.083 126.367 16,92 1,88 2,99
Sisal e derivados 81.323 104.445 28,43 1,55 4,30
Calçados e suas 
partes 57.489 70.360 22,39 1,04 17,67

Frutas e suas 
preparações 63.591 67.741 6,53 1,01 9,18

Fumo e derivados 75.199 63.160 -16,01 0,94 2,40
Algodão e seus 
subprodutos 38.179 35.687 -6,53 0,53 -30,62

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

22.582 22.246 -1,49 0,33 25,99

Carne e miudezas 
de aves 10.950 12.285 12,19 0,18 4,97

Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 101.926 111.884 9,77 1,66 26,46
Total 5.774.746 6.737.926 16,68 100,00 0,70
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/11/2017.
Elaboração: SEI.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-out. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.128.207 2.553.900 20,00 42,55
Combustíveis e 
lubrificantes 1.858.246 2.128.723 14,56 35,46

Bens de capital 1.097.564 965.994 -11,99 16,09
Bens de consumo 
duráveis 301.160 277.205 -7,95 4,62

Bens de consumo 
não duráveis 81.204 76.564 -5,71 1,28

Total 5.466.381 6.002.387 9,81 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/11/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

atividade econômica neste final do ano. As vendas 
ao varejo, principalmente as que incluem o setor de 
veículos, apontam uma intensidade da recuperação. É 
de se esperar, portanto, um aumento das importações 
nos próximos meses, considerando também a base 
baixa de comparação. 

Pelo segundo mês consecutivo, as importações baianas 
tiveram crescimento de 79,5% em outubro, depois de 
meses de quedas consecutivas. As compras do estado 
no mês atingiram US$ 819,1 milhões, o que elevou o 
acumulado do ano a US$ 6 bilhões, o que supera em 
9,8% igual período do ano passado.

A recuperação das importações em nos dois últimos 
meses é encabeçada pelos combustíveis que ficaram, só 
em outubro, 237% maiores em relação a igual período 
de 2016. No ano, o incremento é puxado pelas compras 
de bens intermediários (insumos e matérias primas), 
com crescimento de 20% e dos combustíveis, com incre-
mento de 14,6%. As compras de bens de capital, apesar 
da melhora em outubro, apresentam no ano queda de 
12%, reflexo da retração de investimentos, enquanto 
que os bens de consumo registram queda de 7,5%.

Os últimos indicadores econômicos relativos aos meses 
de setembro e outubro mostram uma aceleração da 




