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As exportações baianas alcançaram US$ 728,7 milhões 
em setembro o que representa um recuo de 4,9% na 
comparação com igual mês de 2017. Apesar de ser o 
terceiro maior resultado do ano, os dados continuam 
mostrando uma desaceleração nos embarques desde 
julho após o represamento causado pela greve dos cami-
nhoneiros. Já as importações cresceram pelo terceiro 
mês consecutivo, alcançando em setembro US$ 714,1 
milhões, 34,9% acima do mesmo mês do ano passado. 

A queda nas exportações é motivada pela redução do 
volume embarcado, que no bimestre agosto/setembro 
apresentou redução de 11,2% em relação a igual período 
do ano passado. Essa redução no quantum têm como 
motivação os efeitos da crise argentina sobre as vendas 
de veículos, e a redução nas vendas de algodão, celulose 
e cobre para a China, cuja indústria já apresenta arrefe-
cimento em meio às disputas comerciais com os EUA. 

O efeito da crise argentina nos embarques de produtos 
manufaturados baianos vem pesando no desempenho 
das exportações. Até setembro, as vendas do agregado 
caíram 7%, sobretudo pelo recuo dos embarques de 
automóveis e de produtos químicos ao país. A inten-
sificação da crise no país vizinho castigou a venda de 
manufaturados baianos ao exterior nos últimos meses 
e ainda deverá ter impactos na balança comercial do 
estado até o fim do ano.

As importações em setembro foram puxadas mais 
uma vez pelas compras de combustíveis, que subiram 
214,6% sobre o mesmo mês do ano anterior, principal-
mente pela compra de gás e nafta. Também cresceram 
as importações de bens intermediários em 37%. Apesar 
da atividade da indústria de transformação ainda não 
ser consistente, localizada em alguns segmentos, a alta 

O crescimento das compras externas pelo terceiro 
mês consecutivo, já permite traçar uma tendência de 
recuperação e pode ser um indicativo de retomada da 
atividade econômica local e um alinhamento ao que 
já ocorre em âmbito nacional.

Os dados no acumulado do ano até setembro mos-
tram um crescimento mais forte das importações do 
que das exportações - 10,5% contra 2,3%. Apesar de 
o maior incremento estar concentrado na categoria 
combustível, a maior inflexão pode já estar refletindo 
alguma recuperação da atividade econômica, o que faz 
o estado demandar mais bens estrangeiros. 

Os principais produtos comprados no ano foram nafta, 
minério de cobre, gás, veículos, trigo, cacau, fertilizan-
tes e bens de capital, embora nesta última categoria, 
tenha sido registrado em setembro queda de 11,1%. 
Ainda assim, o agregado que significa investimento, 
registra um crescimento de 26,5% no ano. 

Com os resultados apurados até o mês de setembro, 
a Bahia acumula um superávit de US$ 417,8 milhões 
em sua balança comercial. As exportações alcançaram 
US$ 6,15 bilhões e estão 2,3% acima de igual período 
de 2017, enquanto que as importações foram de US$ 
5,73 bilhões, estando 10,5% maiores se comparadas ao 
mesmo período de 2017.

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

(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 6.006.122 6.146.900 2,34
Importações 5.182.710 5.729.076 10,54
Saldo 823.412 417.824 -49,26
Corrente de comércio 11.188.832 11.875.977 6,14

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/10/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

nas compras de insumos pelo terceiro mês consecutivo 
já configura uma crescimento de 2,8% no agregado no 
acumulado até setembro, embora deva ser observada 
a baixa base de comparação.  
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Como previsto, as disputas comerciais e tarifárias 
estão começando a prejudicar as perspectivas para o 
crescimento global, convocando os países a resolverem 
suas diferenças e reformar as regras comerciais globais.

O crescimento econômico mundial está em seu nível 
mais alto desde 2011, mas se estabilizou com menos 
países participando da expansão. Em julho, projetava-se 
3,9% de crescimento global para 2018 e 2019. A pers-
pectiva desde então se tornou menos intensa, como já 
indica algumas projeções atualizadas recentemente.

A OCDE – Organização para a Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento, revisou para 3,7% o crescimento 
mundial em 2018 ante 3,6% no ano passado.  Em sua 
previsão econômica anterior, de maio, a organização 
previa um crescimento de 3,8% neste ano e de 3,9% 
em 2019, mas revisou para baixo, admitindo que o 
crescimento chegou ao ritmo máximo desde que essas 
últimas projeções foram feitas.

A instituição considera que o crescimento do comércio, 
o motor por trás do avanço global nos anos recen-
tes, desacelerou neste ano para cerca de 3%, ante 5% 
em 2017, com tensões entre os Estados Unidos e seus 

maiores parceiros comerciais pesando sobre a confiança 
e investimentos.

A questão é que a retórica está se transformando numa 
nova realidade de barreiras comerciais reais. Isso está 
prejudicando não apenas o comércio em si, mas tam-
bém os investimentos e a produção com as incertezas 
continuando a crescer.

Enquanto os Estados Unidos estão crescendo com força 
por causa do corte de impostos e condições financei-
ras 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 da China e está ameaçando com mais taxas 
sobre outros 267 bilhões de dólares.

Se a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos 
e China pode, por um lado, refrear o crescimento 
econômico mundial e, consequentemente, arrefecer a 
demanda externa por nossos produtos, por outro lado, 
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Gráfico 1 − Evolução dos preços médios de exportação – Bahia – Set. 2017-2018 
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 05/09/2018.
Elaboração: SEI.
Obs.: Valores de outubro excluído valores da plataforma de petróleo.

esse efeito pode ser parcialmente contrabalançado 
pelo aumento das exportações de alguns setores para 
os quais devem valer as sobretaxas americanas, como 
carnes, vinhos e produtos químicos. 

Os preços médios dos produtos exportados pelo estado 
aumentaram 3,9% em setembro em relação a igual mês 
do ano passado. As maiores valorizações aconteceram 
no setor de petroquímicos (41%); petróleo e derivados 

(33,6%); carne de aves (16,4%) e algodão (11%). Em relação 
a agosto último, o crescimento dos preços foi de 10,1%.

A maior desvalorização do real em relação ao dólar e 
uma variação em ritmo mais aproximado entre custo 
de produção e preços médios devem contribuir para 
um ganho de rentabilidade aos exportadores em 2018. 
O avanço significa recuperação de margem de lucro 
após dois anos de recuo da rentabilidade do exportador.
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Tabela 2 – Exportações baianas
Principais segmentos – Jan.-set. 2017/2018

Segmentos

Valores (US$ 1000 
FOB) Var.

%
Part.

%

Var. %  
Preço 
médio2017 2018

Soja e Derivados 1.147.171 1.307.765 14,00 21,28 6,28
Papel e Celulose 967.078 1.129.336 16,78 18,37 19,37
Químicos e 
Petroquímicos 1.159.514 1.098.218 -5,29 17,87 36,54

Metalúrgicos 380.976 502.799 45,39 8,18 19,79
Automotivo 449.038 461.533 3,43 7,51 4,19
Petróleo e Derivados 485.481 429.311 -14,01 6,98 33,86
Metais Preciosos 298.650 299.194 0,18 4,87 102,88
Cacau e Derivados 196.551 155.492 -20,89 2,53 -8,17
Borracha e Suas 
Obras 124.793 115.084 -7,78 1,87 11,14

Algodão e Seus 
Subprodutos 148.345 105.887 -28,62 1,72 10,66

Minerais 116.462 101.391 -12,94 1,65 18,76
Frutas e Suas 
Preparações 97.024 85.139 -12,25 1,39 0,75

Couros e Peles 92.629 72.526 -21,70 1,18 1,38
Sisal e Derivados 55.274 54.458 -1,48 0,89 6,82
Café e Especiarias 60.719 51.634 -14,96 0,84 -8,03
Calçados e Suas 
Partes 64.153 40.149 -37,42 0,65 -2,73

Fumo e Derivados 19.908 23.328 17,18 0,38 3,57
Máquinas, 
Aparelhos e 
Materiais Mecânicos 
e Elétricos

33.917 18.269 -46,14 0,30 -31,50

Carne e Miudezas 
de Aves 9.904 16.619 67,80 0,27 -0,79

Demais Segmentos 98.536 78.767 -20,06 1,28 24,36
Total 6.006.122 6.146.900 2,34 100,00 12,99
Total 4.349.591 4.547.895 4,56 100,00 15,27
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/10/2018.
Elaboração: SEI.

A desvalorização do real deverá ajudar na competitivi-
dade, mas, o que não favorece é a redução da demanda 
global que já se reflete na redução dos embarques físicos 
(quantum) que alcança 9,4% até setembro. As maiores 
quedas no ano foram registrados nos segmentos petro-
químicos (-30,6%), petróleo e derivados (-33,9%), metais 
preciosos (-50,6%) e algodão (-35,5%).

A soja e seus derivados permanecem na liderança da 
pauta de exportações do estado, com US$ 1,31 bilhão e 
crescimento de 14%. O setor bateu recorde histórico de 
embarques com 3,4 milhões de toneladas exportadas 
até setembro, ancoradas na forte demanda chinesa e 
da redução da safra na Argentina. 

Outro destaque das exportações da agroindústria é 
o setor de papel e celulose, cujas receitas somaram 
US$1,13 bilhão no período, 16,8% mais do que em igual 
período do ano passado, apesar da queda de 2,2% no 
volume embarcado até setembro. O cenário para o setor 
continua positivo para 2018, com preços em elevado 
patamar e produção em crescimento.

Com os resultados de setembro, as exportações do 
agronegócio alcançaram US$ 3,02 bilhões no acumu-
lado do ano, 6,8% acima do mesmo período de 2017, 
e com uma participação de 49,1% do total exportado 
pela Bahia no ano.

A China permanece como maior mercado para as 
exportações baianas até setembro com 31,4% de parti-
cipação e crescimento de 19,6%. A União Europeia vem 
em seguida com 18,7% de participação, mas com queda 
de 8% em suas compras, resultado da desaceleração 
da atividade econômica na região. Os EUA, também 
registram queda de 17%, com 11% de participação. 
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Tabela 3 – Importações baianas por categorias de 
uso – Jan.-set. 2017/2018                   

 (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2017 2018 Var. % Part. %

Bens intermediários 4.046.955 4.160.773 2,81 72,63
Combustíveis e 
lubrificantes 361.712 638.046 76,40 11,14

Bens de capital 479.915 607.118 26,51 10,60
Bens de consumo 
duráveis 233.578 248.895 6,56 4,34

Bens de consumo 
não duráveis 60.549 74.191 22,53 1,29

Bens não 
especificados - 54 -

Total 5.182.710 5.729.076 10,54 100,00
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 03/10/2018.
Elaboração: SEI.
OBS.: importações efetivas, dados preliminares.

Importações

As importações permaneceram em crescimento em 
setembro pelo terceiro mês consecutivo alcançando 
US$ 714,1 milhões, 34,9% acima do mesmo mês do 
ano passado. O destaque novamente coube aos com-
bustíveis com 214,6% de incremento, principalmente o 
gás e a nafta e aos bens intermediários, que puxados 
por uma melhora localizada na atividade industrial 
registrou incremento em partes e peças para veículos, 
fertilizantes, produtos químicos e borracha.

A reação das importações no segmento de transforma-
ção que já registram alta no ano em relação ao mesmo 
período do ano passado (2,8%) é, em alguma medida, 
um bom sinal, por apontar aquecimento da atividade 
do setor, que depende da aquisição de insumos. 

Mesmo crescendo cinco vezes mais que as exportações, 
as compras externas, mesmo registrando sobre uma 
base bastante deprimida, 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 setembro, com 
US$ 665milhões, 12,1% de crescimento  e 11,6% de 
participação (combustíveis, produtos químicos, ferti-
lizantes, automóveis e suas partes e peças). Seguem-se 
a Argentina – US$ 579,1 milhões e 10,1% de participa-
ção (automóveis, químicos, malte, trigo, fios de nylon, 
frutas) e a China com US$ 549,6 milhões, 22,7% de 
crescimento e e 9,6% de participação (células sola-
res, equipamentos eletrônicos, bens de consumo, e 
automóveis).




