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As exportações baianas atingiram US$ 579 milhões em 
setembro o que representa queda de 35,2% em relação 
ao mesmo mês do ano passado e de 10,5% na compa-
ração com o resultado de agosto deste ano. As causas 
do recuo expressivo das exportações em setembro, são 
atribuídas à valorização do real frente ao dólar nos 
últimos meses, que vem minando a competitividade 
nas vendas de produtos industrializados; a redução dos 
embarques de produtos agrícolas, cuja produção vem 
sendo fortemente afetada pela seca; além dos baixos 
preços de commodities e da demanda internacional, 
que segue fraca.

As vendas de produtos industrializados caíram 29,3% 
em setembro e 8,1% no acumulado do ano. A valori-
zação do real em quase 18% no ano, o recuo de 8,1% 
em média nos preços de exportação e a alta em torno 
dos 10% dos custos de produção, contribuíram para a 
perda de margem dos exportadores, comprometendo 
o desempenho do agregado. Até as vendas do setor 
automotivo, que vinham ganhando fôlego, registraram 
queda de 26,2% em setembro, enquanto que as do setor 
petroquímico recuaram 19,2%.

Os produtos básicos, sobretudo as commodities agrícolas, 
porém são os principais responsáveis pela retração das 
exportações estaduais, registrando as maiores quedas 
em setembro comparadas a igual período de 2015. O 
agregado recuou 48,8%, enquanto que só os produtos 
agropecuários caíram 44,3%. A seca que reduziu a 
produção agrícola da Bahia, a menor demanda global 
por commodities e a consequente queda dos seus preços, 
foram determinantes para o desempenho negativo.

Só a soja e seus derivados, principal produto agrícola do 
estado, teve redução de 56,8% nas vendas em setembro 
e de 55% no volume embarcado. No acumulado do ano, 
a queda nas receitas do segmento chega a 34%. Com 
o recuo dos embarques de soja devido à seca e aos 
estoques baixos, além da queda de preços da celulose, 
da soja, do algodão, café e milho, as exportações do 

agronegócio no ano acusam uma redução de 22% em 
valor comparadas a jan.-set. de 2015.

As importações que tiveram um crescimento vigoroso 
em agosto, recuaram em setembro para US$ 469,7 
milhões, uma queda de 20,2%, comparadas ao mesmo 
mês do ano passado. 

Mesmo com a reversão em setembro, o recuo das 
importações em menor intensidade, quando compa-
rado ao início do ano, é uma possível indicação de 
recuperação da economia, embora o efeito câmbio não 
deva ser desprezado.

Outro indicador positivo, é que as compras de bens 
de capital (que incluem máquinas e equipamentos) 
apresentaram crescimento pelo quinto mês consecu-
tivo (59%), indicando que a crise não arrefeceu inves-
timentos privados no estado principalmente na área 
de energia eólica e infraestrutura. O produto com 
maior incremento da pauta de importação em setembro 
foram as células solares em módulos ou painéis, com 
crescimento de 1.028%.

Com os resultados apurados até o mês de setembro, 
a Bahia acumula um superávit de US$ 176,3 milhões 
em sua balança comercial. As exportações alcançaram 
US$ 5,2 bilhões e são 12,7% inferiores a igual período 
de 2015, enquanto que as importações foram de US$ 5 
bilhões, estando também 22,5% menores se comparadas 
a jan-set. do ano passado.

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 5.937.853 5.186.352 -12,66
Importações 6.462.581 5.010.004 -22,48
Saldo -524.728 176.349 -
Corrente de comércio 12.400.435 10.196.356 -17,77

Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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O comércio mundial cresce neste ano em ritmo pior 
do que as previsões mais pessimistas feitas até agora. 
Agora foi a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
que reestimou para baixo as previsões de cresci-
mento.  O comércio global irá crescer apenas 1,7 % 
em 2016, bem abaixo da projeção de 2,8% publicada 
em abril. Trata- se da menor expansão do comércio e 
da produção mundial desde a crise financeira global 
de 2009. A OMC atribui esse fiasco à contração do 
Produto Interno Bruto (PIB) e das trocas externas 
em países emergentes, como China e Brasil. Além 
disso, a América do Norte, que tinha registrado o 
maior aumento de importações em 2014/2015, agora 
desacelerou as compras externas. O comércio inter-
nacional afundou no primeiro trimestre de 2016, com 
contração de 1,1%. No segundo trimestre, alguns 
indicadores melhoraram, incluindo o de encomendas 
e o referente à utilização de contêineres nos portos, 
mas a OMC constata que, como um todo, as trocas 
globais continuam fracas. O crescimento do comér-
cio mundial, que chegou a ser três vezes superior ao 
ritmo de expansão da economia global, agora tem 
uma relação abaixo de 1 por 1, refletindo problemas 
estruturais e conjunturais nas trocas internacionais. 
A projeção da OMC para 2017 também foi revisada 
para baixo, para algo entre 1,8% e 3,1%, comparada a 
3,6% em abril, refletindo a dimensão das incertezas 
atuais, como por exemplo a volatilidade financeira 
provocada pelas mudanças que afetam a política 
monetária dos países desenvolvidos, a possibilidade 
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.

Crescimento econômico no longo prazo é fruto de 
investimento em capital humano, novas ideias, produ-
tos e processos e a alocação eficiente de recursos, 
majoritariamente educação e ganhos de produtividade. 
O risco agora é que política, economia e finanças se 
combinem de forma a criar um movimento inverso ao 
da globalização, ameaçando a economia mundial. 
Anos de crescimento lento, salários estagnados e 
aumento da desigualdade estão impulsionando o 
fortalecimento de uma repercussão política nega-
tiva em países desenvolvidos do que dizem ser uma 

concorrência injusta com empresas e trabalhadores 
estrangeiros. Isso é visto de forma mais clara na 
campanha eleitoral americana e no Brexit, a decisão 
dos britânicos de deixar a União Europeia. Isso, por 
sua vez, amplia os temores entre as empresas de que 
novas barreiras comerciais entre fronteiras poderão 
surgir, não apenas entre o Reino Unidos e a União 
Europeia. A instabilidade política está tornando mais 
difícil para os governos promoverem as reformas 
estruturais necessárias para incentivar investimentos 
e impulsionar crescimento e produtividade.

Embora a convicção majoritária seja de que a tendência 
antiglobalizante não deve prevalecer no longo prazo, 
num mundo cada vez mais conectado por transportes 
e comunicações. 

No momento atual, entretanto, não se deve apostar 
muito na expansão comercial global no curto e médio 
prazo para recuperar a economia brasileira. Mais do 
que nunca, ante essa tendência, é preciso olhar com 
atenção para o enorme mercado interno brasileiro. Ou 
seja, para superar sua crise atual, o Brasil terá que, 
o mais rapidamente possível, pensar em medidas 
para estimular o consumo interno. E o incentivo ao 
crédito e a redução de taxa de juros são ingredientes 
obrigatórios nessa receita.

O acompanhamento de preços dos produtos exporta-
dos pelo estado indica que em setembro eles ficaram 
2,4% inferiores aos praticados em setembro de 2015 e 
19,5% acima dos preços médios apurados em agosto.

A apreciação do real nos últimos meses tirou do 
exportador a flexibilidade para baixar preços e ganhar 
mercado.  A estratégia pressiona para baixo a ren-
tabilidade, mas possibilita aumento no volume de 
exportação, muitas vezes compensador. Além disso, 
ajuda em um momento em que a demanda interna 
desaquecida torna difícil para a indústria manter um 
nível mínimo de produção e os estoques ajustados.

Em setembro, a redução de preços médios foi de 
apenas 2,4% em comparação com 8,1% no acu-
mulado do ano. A apreciação também prejudica a 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Set. 2015-set. 2016 
Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

margem de ganho e a competitividade da exportação 
da indústria de transformação. No acumulado até 
setembro, período que inclui meses de forte depre-
ciação do real no início do ano, o dólar apresenta 
desvalorização de 16,9%. 

A perspectiva é que o câmbio não continue a impul-
sionar as exportações daqui para frente. 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 devem contribuir para valorizar o real. 

Essa tendência não deixa de ser preocupante, na 
medida em que o câmbio é crucial para a compe-
titividade do embarque de manufaturados no curto 
prazo. A valorização do real frente ao dólar nos últimos 
meses, já minou boa parte dessa competitividade, o 
que pode comprometer ainda mais o desempenho 
das exportações. Nos produtos básicos, a exportação 
depende do comportamento de preços de commodities 
e da demanda internacional, que segue fraca. É bom 
ressaltar que o aumento das exportações como um 
todo, deve tornar-se cada vez mais importante para o 
ajuste do setor externo à medida que as importações 
mostram recuperação. 

O setor químico/petroquímico permanece na liderança 
da pauta de exportações baianas até setembro com 
vendas de US$ 879,9 milhões (queda de 11,8%) e 
embarques de 1,03 milhão toneladas, acima 12% a 
igual período do ano anterior. A redução média de 

preços dos produtos chegou a 21,3% no período, 
afetados pelo petróleo e pela nafta petroquímica. 

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2015 2016

Químicos e 
petroquímicos 997.714 879.897 -11,81 16,97 -21,29

Papel e celulose 1.068.256 820.973 -23,15 15,83 -18,56
Metalúrgicos 659.423 684.452 3,80 13,20 -27,40
Soja e derivados 1.031.573 682.109 -33,88 13,15 -12,57
Automotivo 337.969 346.603 2,55 6,68 -11,48
Petróleo e derivados 412.239 344.683 -16,39 6,65 -29,16
Metais preciosos 205.739 266.784 29,67 5,14 61,55
Cacau e derivados 181.906 220.852 21,41 4,26 8,66
Algodão e seus 
subprodutos 180.559 197.582 9,43 3,81 -5,84

Borracha e suas 
obras 153.827 159.957 3,98 3,08 -16,23

Minerais 128.933 89.951 -30,23 1,73 -28,05
Sisal e derivados 80.696 81.291 0,74 1,57 9,80
Couros e peles 97.790 70.339 -28,07 1,36 -45,66
Frutas e suas 
preparações 91.555 69.315 -24,29 1,34 -14,15

Café e especiarias 87.296 57.256 -34,41 1,10 2,27
Calçados e suas 
partes 34.413 50.463 46,64 0,97 -9,67

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

38.579 36.111 -6,40 0,70 -2,01

Fumo e derivados 21.957 21.602 -1,62 0,42 6,18
Carne e miudezas 
de aves 7.212 6.022 -16,49 0,12 8,30

Milho e derivados 18.462 4.010 -78,28 0,08 -3,99
Demais segmentos 101.756 96.100 -5,56 1,85 -25,24
Total 5.937.853 5.186.352 -12,66 100,00 -8,12
Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
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EUA e Índia, respondem pelo crescimento do volume 
exportado até setembro.

O setor de papel e celulose registrou vendas de US$ 
821 milhões, 15,8% inferiores a jan-set. de 2015. Os 
embarques físicos acusaram queda de 5,6% no perí-
odo, enquanto que os preços médios ficaram 18,6% 
menores comparados a igual período do ano passado. 
Os preços da celulose de fibra chegaram em 2016 aos 
níveis mais baixos em 20 anos, apesar do crescimento 
da demanda na China. 

A manutenção da trajetória de alta da demanda glo-
bal de celulose e a forte desvalorização da matéria 
 prima desde a segunda metade do ano passado deram 
argumentos suficientes para que os produtores tentem 
emplacar uma nova rodada de reajustes, válida a partir 
de outubro. O aumento elevará a US$ 530/tonelada o 
preço da fibra curta vendida para a Ásia. 

Mas analistas não estão muito otimistas quanto ao 
fôlego dessa recuperação dos preços. Incertezas quanto 
a oferta adicional de matéria  prima neste ano geram 
preocupações quanto a um potencial cenário prolon-
gado de sobreoferta. Desde maio, os preços da celulose 
de fibra curta caíram, em parte por causa do cenário de 
excesso de oferta e também por causa do período de 
férias no Hemisfério Norte, que reduz as encomendas 
da matéria  prima.

As exportações do agronegócio baiano continuam 
a definhar na esteira da apreciação do real e da seca 
que reduziu a produção agrícola no estado atingindo 
quase 200 municípios. 

As receitas até setembro recuaram 22%, enquanto que 
o volume embarcado caiu 19,7%. O “complexo soja” 
(que inclui grão, farelo e óleo), que geralmente lidera 
o ranking das exportações de produtos agrícolas na 
Bahia, as vendas externas tiveram queda de 56,8%, para 
US$ 76,8 milhões no nono mês deste ano, no mesmo 
intervalo de comparação. 

Dentre os itens que tiveram resultado mensal positivo, 
as exportações de cacau e derivados foram positivas 
e registraram crescimento de 22,2%, para US$ 36 
milhões. As vendas externas de fumo cresceram 
bastante, para US$ 751 mil, e as de couros e peles 
também tiveram incremento: de 27,4%, para US$ 5,9 
milhões. Outros importantes itens da pauta de expor-
tação do setor encolheram em receita: as exportações 
de algodão caíram 49,2%, para US$ 29,5 milhões em 
setembro — e o café contabilizou recuo de 33,2%, 
para US$ 5,9 milhões.

Com poucas mudanças no cenário mundial, a China 
permaneceu como principal mercado para os produtos 
exportados pelo estado, com 23,2% de participação 
e crescimento negativo de 28,9%. EUA e Argentina, 
maiores mercados para os produtos manufaturados, 
ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente, 
com 14% e 11% de participação e crescimento de 22,6% 
para o mercado americano e queda de 7,5% para o 
mercado argentino, redução que já foi maior esse ano 
como consequência direta das menores vendas de auto-
móveis, derivados de cacau e cobre. A Ásia permanece, 
em 2016, como principal destino para as exportações 
baianas, com 35% de participação, mas com uma queda 
de 20,3% no valor de suas compras.
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As importações baianas tiveram nova queda em setem-
bro de 20,2%, o sexto em nove meses, depois do sur-
preendente aumento verificado em agosto, mesmo 
que concentrado na rubrica combustível. As compras 
do estado no mês atingiram US$ 469,7 milhões, o que 
elevou o acumulado do ano a US$ 5 bilhões, também 
22,5% inferior a igual período do ano passado.

A queda das importações no ano é encabeçada pelos 
bens intermediários que ficaram 21,8% menores em 
relação a  igual período de 2015, o que reflete a baixa 
taxa de crescimento da economia e a queda da demanda, 
que ficou clara no PIB do segundo trimestre. Há uma 
queda da renda real e da atividade econômica, o que 
vem pautando o ritmo das importações durante todo 
o ano. Na realidade, abstraindo os combustíveis, que 
também registram queda até setembro de 18,6%, as 
importações têm um recuo ainda maior: 24,4% com-
paradas com igual período de 2015.

O fato bom em relação ao desempenho das importações 
em setembro é que os bens de capital (que incluem 
máquinas e equipamentos) apresentaram crescimento 
pelo quinto mês consecutivo, indicando que a crise 
não arrefeceu investimentos privados no Estado prin-
cipalmente na área de energia eólica e infraestrutura. 
A categoria teve crescimento de 59% no mês, puxado 
por células solares em módulos ou painéis, veículos de 
carga, moldes para borracha ou plástico, dentre outros. 

Com a valorização do real, as compras de bens de con-
sumo não duráveis registraram crescimento de 15,8% 

e tendem a crescer, tanto pela tendência do câmbio 
como pelas encomendas de fim de ano.

Tanto nos primeiros nove meses de 2015, quanto no 
mesmo período de 2016, os argentinos, mesmo com a 
crise por que passa o Mercosul, conseguiram ocupar 
entre 12% e 10% das compras baianas. Esse desem-
penho é reflexo do intenso comércio de commodities 
beneficiadas pelo livre comércio no Mercosul, como 
malte, trigo, nafta, frutas, mas, principalmente, resul-
tado da estratégia regional das grandes montadoras 
de automóveis, responsável pelo vigoroso comércio de 
veículos e autopeças, que representam entre 75% e 80% 
das compras baianas no mercado argentino.

Com os resultados de setembro, a China permanece 
como o país com o maior intercâmbio comercial com 
a Bahia no mundo, responsável por um fluxo de US$ 
1,64 bilhão no período, seguido pelos EUA com US$ 
1,24 bilhão e pela Argentina com US$ 1,07 bilhão.

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

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2015 2016 Var. % Part. %

Bens intermediários 2.500.839 1.956.528 -21,77 39,05
Combustíveis e lubrificantes 2.150.754 1.750.025 -18,63 34,93
Bens de capital 1.119.034 966.760 -13,61 19,30
Bens de consumo duráveis 608.526 265.369 -56,39 5,30
Bens de consumo não 
duráveis 83.429 71.322 -14,51 1,42

Total 6.462.581 5.010.004 -22,48 100,00
Fonte: mdic/Secex, dados coletados em 5/10/2016.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.




