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Dando sequência ao comportamento positivo visto 
nos últimos meses, as exportações baianas alcançaram 
US$ 766,2 milhões em setembro – crescimento de 32,3% 
ante igual período do ano passado. É o quinto mês 
consecutivo de alta nas vendas externas do estado e 
o segundo melhor do ano, após o recorde registrado 
em agosto. As informações foram analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de 
Planejamento (Seplan).

O aumento das exportações foi influenciado tanto 
pela melhora na quantidade exportada (crescimento 
de 12,5%) como pelos preços, que subiram em média 
17,6% em setembro, quando comparados a setembro de 
2016. O efeito do aumento sensível de preços no mês 
passado, resultado do maior dinamismo do comércio 
global, é visto principalmente nos produtos químicos, 
que se valorizou 40,2%, cobre (67,7%), derivados de 
petróleo (50,2%), celulose (17%), além das commodities 
agrícolas como soja, algodão e frutas.

Impulsionados por melhores preços e pela recupera-
ção da produção agrícola, os produtos básicos foram 
justamente os que puxaram os números de exportação 
em setembro, com crescimento de 85,8%, com destaque 
para a soja que registrou incremento de 100% tanto no 
volume, quanto nas receitas, que alcançaram US$ 154 
milhões. No acumulado do ano, o volume embarcado 
de soja e seus derivados, já alcança 3,14 milhões de 
toneladas, 57% a mais que no mesmo período do ano 
passado.

Mesmo com um real levemente mais valorizado em 
relação ao começo do ano, os produtos industrializados 

com destaque para automóveis e eletrodomésticos, que 
cresceram por conta do câmbio mais favorável.

As compras de bens de capital, relacionada a investi-
mentos, também interromperam sequencia de cinco 
meses de queda e tiveram crescimento de 6,4% em 
setembro, o que pode ser um indicativo positivo de 
recuperação da economia.

Com os resultados apurados até o mês de setembro, 
a Bahia acumula um superávit de US$ 823,4 milhões 
em sua balança comercial. As exportações alcançaram 
US$ 6 bilhões e estão 15,8% acima de igual período de 
2016, enquanto que as importações foram de US$ 5,2 
bilhões, estando também 3,5% maiores se comparadas 
a jan/setembro do ano passado.

A economia mundial deixou o pior nível anual de 
crescimento desde 2009, um ano após a crise financeira 
global, e deverá entrar em ritmo mais acelerado. De 
acordo com o FMI - Fundo Monetário Internacional, o 
PIB global deve fechar 2017 em alta de 3,6%, superando 
os 3,2% de crescimento de 2016, que foi a pior variação 
percentual do PIB mundial desde 2009.  Para o ano 
que vem, o crescimento deve ficar em 3,7 %. Os dois 
percentuais são 0,1 pontos mais alto do que a previsão 
feita em abril e mantida em julho pelo próprio Fundo. 
A recuperação das economias avançadas, em especial 
dos países da zona do euro, do Japão, e de emergentes, 
como China, está puxando os níveis de crescimento 
no mundo. O Fundo estimou que o PIB dos Estados 
Unidos vá alcançar crescimento de 2,2% ao fim deste 
ano, apesar das incertezas na condução das políticas 
de Trump. 

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

(Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 5.186.352 6.006.828 15,82
Importações 5.010.108 5.183.413 3,46
Saldo 176.244 823.415 367,20
Corrente de comércio 10.196.461 11.190.241 9,75

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/10/2017.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

também cresceram 14,6%, com destaque para os produ-
tos químico/petroquímicos com incremento de 51,4%, 
metalúrgicos (101,6%), e automotivo (3,3%).

Depois de dois meses de queda, as importações reagi-
ram em setembro e registraram crescimento de 12,7%, 
atingindo US$ 529,4 milhões. O crescimento, apesar de 
ainda em patamares baixos em valores, foi pautado na 
categoria combustível, que se elevou 36,7%, principal-
mente nafta e óleo diesel e nos bens de consumo (34,8%), 
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Para os países emergentes, o Fundo prevê 4,6% de cres-
cimento em 2017, percentual 0,3 pontos acima do ano 
passado. A China está puxando o crescimento nesse 
bloco, com 6,8%, 0,1 ponto acima da projeção feita em 
julho. No caso da Índia, a projeção baixou 0,5 pontos, 
saindo de 7,2% para 6,7 %. Apesar das sinalizações 
positivas à economia global, o FMI advertiu que a 
recuperação ainda não está sustentável. Nem todos os 
países estão participando do processo acentuado de 
crescimento econômico e há muitos casos de inflação 
abaixo da meta com níveis reduzidos de aumentos 
salariais.

Nos desafios para o crescimento ao longo do tempo, o 
FMI alertou que muitas economias terão avanços de PIB 
em níveis mais baixos do que no passado. As razões 
diferem de país para país. Nas economias avançadas, 
por exemplo, o envelhecimento da força de trabalho 
é um fator importante e que pesa negativamente no 
médio e longo prazo. Já a China enfrenta desaceleração 
natural do ritmo de expansão. 

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
continuam em trajetória ascendente, registrando em 
setembro crescimento de 17% frente a agosto e de 23,1% 

em relação a setembro de 2016. Dentre os principais 
segmentos, as maiores altas foram registradas no setor 
metalúrgico (+67,7%), químico (+40,2%) e de derivados 
de petróleo (+50,2%).

O setor químico/petroquímico permanece na lide-
rança da pauta de exportações até setembro com US$ 
1,16 bilhão em receitas e incremento de 31,8%. Com 
a melhora dos preços médios, na esteira do aumento 

dos preços do petróleo, 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 
se gerem empregos e renda de qualidade ao mesmo 
tempo possa garantir a competitividade do setor prin-
cipalmente no mercado externo.
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Set. 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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A valorização do real frente ao dólar nos últimos meses, 
já minou boa parte da competitividade na venda de 
manufaturados, o que pode comprometer o desempe-
nho das exportações. Nos produtos básicos, a expor-
tação depende do comportamento de preços de com-
modities e da demanda internacional, que pelo menos, 
está em recuperação. 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 devem voltar a crescer com 
a melhora das expectativas e pelo câmbio favorável. 

Com poucas mudanças no cenário mundial, a China 
permaneceu como principal mercado para os produtos 
exportados pelo estado, com 26,7% de participação 
e crescimento de 35,4%. EUA e Argentina, maiores 
mercados para os produtos manufaturados, ocupam 
a segunda e terceira posição, respectivamente, com 
13,3% e 11,7% de participação e crescimento de 11,4% 
para o mercado americano e de 26% para o mercado 
argentino, como consequência direta das maiores 
vendas de automóveis, derivados de cacau e cobre. 
A Ásia permanece como principal destino para as 
exportações baianas, com 34,7% de participação, com 
um incremento de 29,2% no valor de suas compras.

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

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2016 2017

Químicos e 
petroquímicos 879.897 1.159.619 31,79 19,31 28,10

Papel e celulose 682.114 1.147.171 68,18 19,10 9,17
Petróleo e derivados 820.973 967.095 17,80 16,10 10,86
Metalúrgicos 344.683 485.481 40,85 8,08 36,01
Automotivo 346.603 449.038 29,55 7,48 -0,91
Metais preciosos 684.452 380.975 -44,34 6,34 -6,51
Cacau e derivados 266.784 298.650 11,94 4,97 9,63
Soja e derivados 220.852 196.551  3,27 -7,08
Borracha e suas 
obras 159.957 124.935 -21,89 2,08 -6,83

Café e especiarias 89.951 116.462 29,47 1,94 -0,29
Couros e peles 70.339 92.629 31,69 1,54 10,04
Minerais 197.582 147.545 -25,32 2,46 8,44
Sisal e derivados 81.291 97.069 19,41 1,62 5,08
Calçados e suas 
partes 50.463 64.157 27,14 1,07 18,40

Frutas e suas 
preparações 57.256 60.719 6,05 1,01 11,25

Fumo e derivados 69.315 55.274 -20,26 0,92 -0,63
Algodão e seus 
subprodutos 36.043 33.866 -6,04 0,56 -33,74

Máquinas, aparelhos 
e materiais mecâni-
cos e elétricos

21.602 19.908 -7,84 0,33 24,98

Carne e miudezas 
de aves 10.262 10.198 -0,62 0,17 6,59

Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 91.924 99.486 8,23 1,66 30,66
Total 5.186.352 6.006.828 15,82 100,00 0,48
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/10/2017.
Elaboração: SEI.
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-set. 2016/2017                   

 (Valores em uS$ 1000 foB)

Discriminação 2016 2017 Var. % Part. %

Bens intermediários 1.956.526 2.286.170 16,85 44,11
Combustíveis e 
lubrificantes 1.750.025 1.764.121 0,81 34,03

Bens de capital 966.867 832.264 -13,92 16,06
Bens de consumo 
duráveis 265.369 232.459 -12,40 4,48

Bens de consumo 
não duráveis 71.322 68.399 -4,10 1,32

Total 5.010.108 5.183.413 3,46 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/10/2017.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Nenhum segmento, entretanto, se destacou tanto no ano 
como o do agronegócio, fruto da boa safra, do retorno de 
condições climáticas favoráveis em regiões produtoras 
do estado e da recuperação da produtividade. As ven-
das do setor alcançaram US$ 2,4 bilhões, 20,8% acima 
que igual período de 2016. Recém-saído de uma crise 
no ano passado, a agropecuária é agora o carro-chefe 
da expansão da economia e das exportações, graças 
à colheita excepcional de suas principais culturas. 
Segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a safra agrícola baiana 
deverá atingir 8,5 milhões de toneladas de grãos em 
2017, configurando crescimento de 43,8%.

Até agosto, o principal mercado para os produtos 
baianos no exterior continuou sendo a Ásia, com um 
crescimento de 16,7% e 37% de participação. O aumento 
das vendas para o continente deve-se ao maior apetite 
chinês, cujo volume de embarques cresceu 65,8%, 
enquanto que as receitas aumentaram 22%. Sustentaram 
positivamente as vendas externas baianas no período 
as vendas para os EUA, que cresceram 8,8%, da União 
Europeia em 17,2%, os países da América Latina, (23,5%) 
e o MERCOSUL, que se elevaram em 26,4%.

As importações baianas tiveram crescimento em 
setembro de 12,7%, depois de dois meses de quedas 
consecutivas. As compras do estado no mês atingiram 
US$ 529,4 milhões, o que elevou o acumulado do ano a 
US$ 5,18 bilhões, o que supera em  3,5% igual período 
do ano passado.

A recuperação das importações em setembro é encabe-
çada pelos combustíveis que ficaram 36,7% maiores em 
relação a  igual período de 2016, além de um pequeno 
aumento nas compras de bens intermediários (0,5%) . 
Há aindauma queda da renda real e da atividade eco-
nômica, o que vem pautando o ritmo das importações 
durante todo o ano. 

Com a valorização do real, as compras de bens de con-
sumo não duráveis registraram crescimento de 48,3% 
e tendem a crescer, tanto pela tendência do câmbio 
como pelas encomendas de fim de ano.

Embora existam casos de forte crescimento das expor-
tações por razões mais específicas, como petróleo, 
agrícolas e automóveis, de forma geral, o volume expor-
tado tem reagido à melhora da atividade global. Esses 
casos específicos têm peso importante no aumento das 
quantidades exportadas. 

Até agosto, o volume destinado ao exterior do setor 
automotivo cresceu 37,2% em relação ao mesmo perí-
odo de 2016, enquanto o do setor de petróleo e subiu 
14,6%. Esse aumento do quantum nesses dois segmentos 
é resultado do consumo interno anêmico e de uma 
expansão do que se produz, criando-se um excedente 
exportável maior. Demanda interna fraca e aumento 
de produção levam a uma maior canalização de bens 
para o exterior. 




