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Apesar da onda protecionista no cenário internacional, 
as exportações baianas alcançaram US$ 756,3 milhões 
em outubro, terceiro melhor resultado mensal do ano. 
O valor é 3,5% maior do que o registrado em outubro 
do ano passado.  Nos dez meses do ano, as exportações 
do Estado chegaram a US$ 6,95 bilhões -- um aumento 
de 3,2% na comparação com o mesmo período de 
um ano atrás. Já as importações foram a US$ 669,6 
milhões no mês passado, ficando 18,2% menores que 
em outubro/2017. No ano, entretanto, o crescimento 
das importações supera o das exportações, alcançando 
6,6%, o que corresponde a US$ 6,40 bilhões. 

O crescimento nas exportações baianas em outubro 
foi puxado pelo aumento nas vendas de derivados de 
petróleo, soja, petroquímicos e celulose. As vendas 
externas de derivados de petróleo, principalmente óleo 
diesel, aumentaram 780% em outubro, alavancadas pelo 
aumento de 60% nos preços do produto, comparados 
a outubro do ano passado.

Embora a soja esteja no final do escoamento da safra, os 
embarques ainda têm sido fortes -- 469,5 mil toneladas 
em outubro – com receitas de 182,1 milhões, 2,2% 
acima de outubro do ano passado. No ano, as vendas 
do setor (soja e derivados), alcançaram US$ 1,49 bilhão, 
com 12,4% de crescimento e a liderança da pauta de 
exportações do estado. O bom desempenho no ano 
deve-se tanto pelo crescimento no volume exportado 
(5,2%), que teve safra recorde, bem como a preços 
melhores no mercado internacional (7% maiores 
comparados a jan/outubro de 2017). 

Por outro lado, houve queda nas exportações 
de automóveis de passageiros (7,2%) e produtos 
metalúrgicos (38,7%). Isso ocorreu principalmente 

Depois de três meses de alta consecutiva, as importações 
registraram queda de 18,2% em outubro quando 
comparada ao mesmo mês de 2017. Foi determinante 
para queda as compras menores de combustíveis (gás 
e nafta) em 61,7% e de bens intermediários (-17,5%), 
principalmente de minério de cobre, fertilizantes e 
borracha.

No acumulado do ano, as importações atingiram US$ 
6,40 bilhões com crescimento de 6,6%. Por conta da lenta 
recuperação da economia e do pouco dinamismo na 
produção da indústria (crescimento de apenas 0,2% até 
setembro) as compras externas de insumos e matérias 
primas estão estáveis em relação ao mesmo período 
do ano passado, registrando avanço de 0,3%, enquanto 
que as importações de combustíveis e de bens de 
capital são as responsáveis pelo crescimento no ano 
com incrementos de 42,3 e 27,2%, esse último sendo 
positivo por representar investimento das empresas 
em capacidade produtiva (máquinas e equipamentos). 

Mesmo crescendo o dobro das exportações no ano, 
as compras externas ainda estão longe de recuperar 
o tombo registrado nos dois anos de recessão, reflexo 
ainda da baixa atividade econômica. 

Com os resultados apurados até outubro, a Bahia 
acumula um superávit de US$ 553 milhões em sua 
balança comercial, 24,8% menor que no mesmo período 
do ano passado, enquanto que a corrente de comércio 
exterior (soma das exportações e importações) atingiu 
US$ 13,35 bilhões, 4,8% acima do mesmo período de 
2017.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 6.736.795 6.950.355 3,17
Importações 6.001.669 6.397.328 6,59
Saldo 735.126 553.027 -24,77

Corrente de comércio 12.738.464 13.347.683 4,78
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/11/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

pela crise por que passa a Argentina, país que recebe 
mais de 80% das exportações baianas de veículos e 
da desaceleração já em curso na China, por conta das 
tensões com os EUA, destino de 45% das vendas de 
metalúrgicos.
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O crescimento combinado das principais economias 
do mundo nos últimos dois anos foi celebrado depois 
da pálida recuperação na sequência da crise financeira 
de 2008. Poucos economistas acreditavam que esse 
crescimento acelerado seria sustentável - ou mesmo 
desejável - ao longo de muitos anos. 

Eis que, depois do forte ritmo de crescimento dos 
últimos dois anos, a economia mundial começa a dar 
sinais de enfraquecimento, diante da ameaça cada 
vez maior de uma desaceleração simultânea nos EUA, 
China e na Europa. Poucos prevêem uma recessão 
mundial propriamente dita no próximo ano. Mas o 
crescimento sincronizado que vinha impulsionando 
a maioria das principais economias do mundo desde 
2017 parece estar perdendo força. Os riscos têm sido 
amplificados pela guerra comercial travada entre EUA 
e China, pela disputa que divide o Reino Unido sobre 
sua saída da União Europeia (UE) e pela continuidade 
do ciclo de alta de juros do Federal Reserve Banks (Fed, 
o banco central americano).

A principal razão por trás dessa desaceleração é o 
crescimento menor do que o esperado de alguns países, 
o que levou a um esfriamento da demanda externa. O 
crescimento global não está mais sincronizado como 
estava no ano passado. Em 2017 cresciam por igual 
Estados Unidos, Europa, China e Japão, e neste ano 
há uma desincronização do crescimento, que faz a 
demanda global ser menor. 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Out. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/09/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

Enquanto os Estados Unidos estão crescendo com força 
por causa do corte de impostos e condições financeiras 
frouxas, há sinais de enfraquecimento na zona do euro 
e Japão. A China também está mostrando sinais de 
moderação no crescimento, uma tendência que será 
exacerbada pelas disputas comerciais com os Estados 
Unidos, que impôs tarifas sobre 250 bilhões de dólares 
em produtos importados do país e está ameaçando 
com mais taxas sobre outros 267 bilhões de dólares.

A Organização Mundial do Comércio (OMC), também 
apontou para “perda de impulso” no crescimento 
do comércio internacional no quarto trimestre, em 
meio à escalada de tensões e incertezas na economia 
global. O Indicador sobre as Perspectivas do Comércio 
Mundial, que busca fornecer informações em tempo 
real sobre a tendência de exportações e importações 
globais, caiu para 98,6 pontos, ante 100,3 na estimativa 
anterior. O aprofundamento do que a OMC chama de 
‘’moderação’’ atingiu todos os índices que a entidade 
utiliza. Em particular, o índice de encomendas de 
exportações está agora em 96,6 pontos, em declínio 
constante ao longo do ano, numa indicação de crescente 
do protecionismo entre as principais economias e das 
incertezas decorrentes de tensões comerciais entre EUA 
e China, que estão freando o dinamismo do comércio 
mundial.

A turbulência no mercado de commodities, que tem 
afetado as cotações do petróleo, dos minérios e dos 

grãos, já começa a ser percebida nos preços médios 
dos produtos exportados pelo estado em outubro que 
registrou queda de 2% em relação a outubro de 2017. 
Minerais, café e metais puxam a queda no mês. No 

ano, os preços médios ainda estão 11,5% acima dos 
praticados em igual período do ano passado. Indicando 
que o crescimento das exportações esperado para 
2018 se dará mais pelos preços do que por volume 
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-out. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Soja e Derivados 1.325.380 1.489.836 12,41 21,44 6,91
Papel e Celulose 1.047.919 1.244.896 18,80 17,91 18,66
Químicos e 
Petroquímicos 1.278.506 1.237.148 -3,23 17,80 35,34

Metalúrgicos 449.588 544.847 21,19 7,84 16,93
Petróleo e Derivados 495.430 516.895 4,33 7,44 37,91
Automotivo 479.839 490.121 2,14 7,05 3,95
Metais Preciosos 333.557 331.789 -0,53 4,77 90,15
Cacau e Derivados 222.977 169.662 -23,91 2,44 -8,89
Algodão e Seus 
Subprodutos 216.906 160.773 -25,88 2,31 10,97

Minerais 133.259 130.039 -2,42 1,87 36,04
Borracha e Suas 
Obras 139.071 128.646 -7,50 1,85 7,96

Frutas e Suas 
Preparações 126.267 111.820 -11,44 1,61 -0,01

Couros e Peles 104.444 80.206 -23,21 1,15 1,63
Sisal e Derivados 63.125 60.720 -3,81 0,87 2,55
Café e Especiarias 67.741 58.047 -14,31 0,84 -10,43
Calçados e Suas 
Partes 70.355 45.255 -35,68 0,65 -4,49

Fumo e Derivados 22.246 25.226 13,40 0,36 -0,04
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

35.687 21.877 -38,70 0,31 -37,37

Carne e Miudezas 
de Aves 11.991 18.335 52,91 0,26 -1,46

Demais Segmentos 112.508 84.219 -25,14 1,21 23,58
Total 6.736.795 6.950.355 3,17 100,00 11,55
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/11/2018.
Elaboração: SEI.

exportado. Isso não é de todo ruim, mas mostra que 
continuamos com o problema de sempre: exportando 
recursos com pouco valor agregado e sem integração 
de cadeias produtivas.

A queda dos preços de matérias-primas emite um 
sinal de maior ceticismo para a perspectiva econômica, 
sendo uma das evidências de maior receio sobre a 
fortaleza da atividade global. Embora esse segmento 
seja bastante suscetível a questões geopolíticas - 
especialmente o petróleo, analistas concordam que 
os mercados atualmente vêem o tombo nos preços das 
commodities como um sinal de que a economia global 
está desacelerando.

O crescimento nas exportações baianas em outubro, 
quando alcançou o terceiro maior valor do ano, foi 
puxado, principalmente, pelo aumento nas vendas de 
derivados de petróleo, petroquímicos, celulose e soja. 

As vendas de derivados de petróleo subiram 780%, 
com aumento principalmente no preço do produto e 
foi determinante para o crescimento. Os petroquímicos 
também se beneficiaram do aumento dos preços do 
petróleo e também registraram crescimento nas receitas 
de exportação em 16,8%, mesmo com a queda de 1,6% 
no volume embarcado.

Já as exportações de soja aumentaram 2,2%, liderando 
a pauta no mês com vendas de US$ 182,1 milhões. 
Embora a soja esteja no final do escoamento da safra, 
os embarques continuam fortes com 469,5 mil toneladas 
embarcadas em outubro. No ano, as exportações do 
setor, que teve safra recorde, alcançam US$ 1,49 bilhão 
com crescimento de 12,4% sobre igual período do ano 
anterior. 

Preços domésticos e internacionais em alta demanda 
robusta, custo de produção em queda e câmbio 
desvalorizado garantiram resultados operacionais 
recorde para o setor de papel e celulose . As vendas 
no mês alcançaram US$ 93,7 milhões, 16% acima de 
outubro/2017, enquanto que no ano atingem US$ 1,24 
bilhão e crescimento de 18,8%, mesmo com embarques 
estáveis em relação ao ano passado.

As cotações da celulose, que não sofreram reajuste 
no último trimestre, permanecem em níveis elevados 
e vão garantindo aos exportadores retorno superior 
ao verificado nos últimos anos. No trimestre, o preço 
médio da celulose vendida pela Fibria, em dólares, 
subiu 22% na comparação anual, para US$ 749 por 
tonelada (no mercado externo). Os preços médios do 
setor acusam valorização de 18,7% até outubro.

Com os resultados de outubro, as exportações do 
agronegócio alcançaram US$ 3,42 bilhões no acumulado 
do ano, 5,2% acima do mesmo período de 2017, e com 
uma participação de 49,2% do total exportado pela 
Bahia no ano. O volume embarcado entretanto está 
4,3% inferior ao ano passado por conta da queda no 
volume de cacau e algodão.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-out. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 4.608.684 4.622.588 0,30 72,26
Combustíveis e 
lubrificantes 480.262 683.502 42,32 10,68

Bens de capital 566.714 721.130 27,25 11,27
Bens de consumo 
duráveis 278.825 282.954 1,48 4,42

Bens de consumo 
não duráveis 67.184 87.100 29,64 1,36

Bens não 
especificados - 54 -

Total 6.001.669 6.397.328 6,59 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 08/11/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

Depois de três meses com crescimento, as importações 
baianas registraram queda de 18,2% em outubro 
alcançando US$ 669,6 milhões. Com exceção dos bens de 
capital, que permanecem em crescimento (31,4%), todas 
as demais categorias registraram reduções, inclusive 
combustíveis (-61,7%), que vinha sendo responsável 
pelos últimos incrementos.  

Mesmo com a frágil recuperação da atividade, as 
importações no ano até outubro acusam crescimento 
de 6,6% alcançando US$ 6,4 bilhões. O aumento é 
concentrado nos combustíveis, principalmente Gás 
(GNL) que subiu 218,7%. Os bens de capital também 
registraram crescimento de 27,2%, o que sinaliza 
o investimento das empresas aqui instaladas em 
capacidade produtiva. As compras no setor foram 
puxados pelos investimentos em energia (eólica e 
solar), e equipamentos de transporte de uso industrial.  

As compras de bens intermediários, que formam 
o grosso das importações estaduais com 72,3% de 
participação, permaneceram estáveis, com crescimento 
de apenas 0,3%, reflexo da falta de dinamismo do setor 
industrial que registrou até setembro crescimento 
quase nulo: 0,2%.

É bom também registrar que o crescimento das 
importações em 2018 ocorre, sobre uma base bastante 
deprimida e ainda estão longe de recuperar o tombo 
registrado nos dois anos de recessão, reflexo ainda da 
baixa atividade econômica. 

Os EUA permaneceram na liderança como principal 
fornecedor de produtos ao estado até outubro, com 
US$ 725,9 milhões, com 11% de crescimento. Por bloco 
econômico, a União Européia lidera as compras com 
US$ 1,24 bilhão e 41,2% de incremento no período. 




