
Inform. PIB trimestral, Salvador, out.-dez. 2010 1

Economia baiana cresce 3,6% no quarto trimestre e fecha 2010 
com expansão de 7,5%

O produto interno bruto do estado da Bahia apresentou, no quarto trimestre de 2010, expansão de 3,6% 
na comparação com o mesmo período do ano anterior. Observando-se os resultados dos trimestres anteriores, 
constata-se que esta foi a menor taxa de 2010 e se deveu, basicamente, à acomodação da atividade econômica, 
bem como a uma base de comparação bastante elevada, visto que no quarto trimestre de 2009 a taxa de expansão 
foi de 7,2%. Com esse resultado, a economia baiana fechou 2010 com crescimento de 7,5% em relação a 2009, 
consistindo na segunda maior taxa de expansão da atividade econômica do estado, inferior apenas à de 2004.

Os dados do PIB trimestral para o ano de 2010 demonstram o processo de expansão da economia baiana em 
relação ao ano de 2009, quando o estado registrou crescimento de apenas 1,7%. Essa evolução se deu em todos os 
segmentos do PIB, conforme se observa na Tabela 1.

As informações setoriais do desempenho trimestral da Bahia, bem como a comparação Bahia/Brasil, podem ser 
observadas na Tabela 2.

A economia nacional também registrou taxa de crescimento de 7,5%, e, segundo o IBGE, “[...] beneficiado pela baixa base 
de comparação do ano anterior, o crescimento acumulado do PIB em 2010 é o mais elevado desde 1986 (também de 7,5%). 
Entre 2001 e 2010, o crescimento anual médio foi de 3,6%, acima do registrado na década anterior (1991-2000), quando o 
PIB a preços de mercado cresceu, em média, 2,6%” (IBGE, 2011).

Além do fator estatístico citado pelo IBGE, elementos de ordem macroeconômica também contribuíram para que a 
taxa de crescimento do PIB se expandisse em 7,5%. Conforme o Jornal do Comércio, “[...] as receitas no ano passado 
somaram R$ 826,065 bilhões, alta de 9,85% em relação a 2009, descontada a inflação oficial medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)” (Arrecadação...,2011). Ainda segundo o mesmo jornal, o “[...] fim das 
desonerações que vigoraram em 2009 e o reajuste do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para aplicações 
financeiras de estrangeiros no País também contribuíram para o aumento das receitas”. Além dos fatores citados 
acima, as eleições presidenciais e estaduais também favoreceram a expansão da atividade econômica em 2010.
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Tabela 1 – Crescimento trimestral dos setores do PIB: Bahia – 2010

Atividades 1º tri. 2010 2º tri. 2010 3º tri. 2010 4º tri. 2010 No ano

Agropecuária 14,6 9,2 9,9 2,2 8,5

Indústria 13,4 12,2 7,0 1,0 8,4

Serviços 7,7 8,8 6,1 5,1 6,9

PIB 9,5 10,4 6,4 3,5 7,5

Fonte: SEI/Coref.
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ANÁLISES SETORIAIS

Agropecuária

A Agropecuária apresentou no quarto trimestre de 2010 expansão de 2,2%, comparativamente ao mesmo período do 
ano anterior, fechando o ano com crescimento de 8,5% no valor agregado (VA). 

Observando-se o desempenho da produção física de grãos, a safra 2009/2010 registrou novo recorde de produção, 
alcançando 6,7 milhões de toneladas. Esta expansão está relacionada ao bom desempenho das safras das principais 
culturas cultivadas em solo baiano. 

Os principais destaques do ano ficaram por conta das lavouras de cacau, que se expandiu (8,2%), cana-de-açúcar 
(7,5%) e café (4,8%). Já a cultura da mandioca registrou retração de 6,6% no mesmo período. Entre os grãos, observam-se 
incrementos positivos em relação à safra anterior na produção de soja (28,3%), algodão (8,7%) e milho (3,0%). Por outro 
lado, o feijão, uma das mais importantes culturas de grãos produzidas na Bahia, registrou retração de 10,1%. A Tabela 3 
exibe as principais informações relativas à produção agrícola baiana em 2010.

A expansão da lavoura baiana também contribuiu para o crescimento da geração de empregos formais no setor. 
Entre janeiro e dezembro de 2010, a Bahia contabilizou saldo de 3.872 postos de trabalho formal no setor agropecuário, 
conforme informações do boletim mensal do Caged (2011).

Tabela 2 – Variação do quarto trimestre em relação a igual período do ano anterior

Atividades
3º tri. 2010/3º tri. 2009

Bahia Brasil

Agropecuária 2,2 1,1

Indústria 1,0 4,3

Ind. transformação -3 2,4

Construção Civil 9,4 6,2

Serviços 5,1 4,6

Comércio 11,0 7,5

Transportes 9,0 5,3

Alojamento e alimentação 2,7 nd

PIB 3,5 5,0

Fontes: SEI, IBGE.
nd – Não disponível.
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Indústria 

O setor industrial baiano fechou 2010 com expansão de 8,4%, sendo que, no quarto trimestre, a taxa de crescimento 
foi bastante modesta (1,0%), se a compararmos com as dos trimestres anteriores. A expansão da indústria baiana em 
2010 se deveu, dentre outros fatores, ao aumento da capacidade instalada da indústria brasileira, que ficou acima de 
82,0%. Este fato foi importante para o desempenho da indústria baiana de transformação, sobretudo no primeiro 
semestre do ano, quando o setor se expandiu em 11,9%. 

Analisando-se os resultados do segmento industrial1, constata-se perda de dinamismo no último trimestre do 
ano, em particular no segmento da Indústria de transformação. Conforme o boletim da produção física da indústria 
(SEI, 2011), “[...] a indústria baiana registrou no quarto trimestre decréscimo de 2,8%, revertendo trajetória de crescimento 

observada desde o último trimestre de 2009. O principal segmento que pressionou este indicador foi observado em produtos 

químicos (-18,3%), seguido por metalurgia básica (-2,1%) e veículos automotores (-2,5%).”

Entre janeiro e dezembro 2010, comparando-se com o mesmo período do ano anterior, a produção industrial baiana 
acumulou acréscimo de 7,1%. Dentre os setores da transformação baiana, sete apresentaram crescimento no período, 
com destaque para Refino de petróleo e produção de álcool (22,6%), Alimentos e bebidas (8,0%) e Metalurgia básica (9,3%). 
Já o segmento Produtos químicos registrou retração de 2,5% devido à queda na produção de produtos de polietileno de 
alta densidade e etileno. 

No que se refere aos demais segmentos industriais, a Indústria extrativa apresentou expansão de 7,1% no trimestre 
e de 7,5% no acumulado do ano, sendo o segundo setor de maior crescimento dentro do conjunto da indústria. Vale 
mencionar que parte desse resultado deve-se à expansão na produção física de gás natural em 8,5%.

1 Chamamos de segmento industrial o grupamento formado pela indústria de transformação, indústria extrativa mineral, indústria da construção civil e os serviços industriais de utilidade pública.

Tabela 3 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas 2009/2010 – Bahia

Produtos/
safras

Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Área colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha)

2009 (1) 2010 (2) Var. (%) 2009 (1) 2010 (2) Var. (%) 2009 (1) 2010 (2) Var. (%) 2009(3) 2010(3) Var. (%)

Mandioca 3.437 3.211 -6,6 272 514 89,2 272 262 -3,5 12.655 12.256 -3,2

Cana-de-
açúcar 4.630 4.976 7,5 82 91 11,1 82 84 2,1 56.435 59.415  5,3

Cacau 138 149 8,2 550 555 0,9 514 522 1,6 268 286 6,6

Café 177 185 4,8 155 175 13,0 155 156 0,4 1.141 1.191 4,4

Grãos 5.946 6.732 13,2 2.834 2.790 -1,6 2.633 2.648 0,6 2.259 2.542 12,6

Algodão 917 996 8,7 290 271 -6,5 289 270 -6,7 3.167 3.687 16,4

Feijão 342 307 -10,1 616 607 -1,4 554 552 -0,4 617 557 -9,7

Milho 2.158 2.223 3,0 890 810 -9,1 760 724 -4,7 2.841 3.070  8,1

Soja 2.426 3.113 28,3 951 1.017 7,0 951 1.017 7,0 2.552 3.060 19,9

Sorgo 103 92 -10,7 87 85 -2,8 78 84 7,9 1.320 1.092 -17,3

Total - - - 3.892 4.124 6,0 3.655 3.612 0,4 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1)     LSPA/IBGE safra 2010. 
(2)     LSPA/IBGE previsão de safra 2010 (Dez. 2010).
(3)     Rendimento = produção física/área colhida.
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Já o segmento da Construção civil foi o que registrou a maior taxa de expansão dentro da indústria (14,6%). Esse resul-
tado só não foi maior devido à redução no ritmo de crescimento no quarto trimestre, quando o segmento ampliou-se 
em 9,4%. Em 2010, o padrão de expansão da Construção civil propiciou a geração de 20.485 postos de trabalho formal, 
colocando o setor como a segunda atividade econômica mais importante para a geração de empregos no ano. 

Além dos segmentos destacados anteriormente, cabe mencionar a expansão nos serviços industriais de utilidade 
pública (SIUP). A ampliação desse segmento reflete, em grande medida, o crescimento da atividade econômica como 
um todo, visto que neste setor são contabilizados a produção e o consumo de energia elétrica e gás, assim como o 
consumo de água. Na medida em que a produção e o consumo de energia elétrica representam a maior parte do valor 
agregado deste segmento, pode-se inferir que a taxa de expansão no consumo de energia consiste numa proxy do cres-
cimento do setor como um todo.

Em 2010, o consumo de energia na Bahia registrou expansão de 5,2%, sendo determinante para esse resultado o 
crescimento de 12,0% no consumo residencial, seguido pelo industrial (2,0%) e comercial (6,0%). Dessa forma, a esti-
mativa é que o SUIP cresça, aproximadamente, 5,2%.

Comércio

No bojo dessa análise, merece especial destaque o setor do Comércio, que, conforme os dados do Caged, gerou 
aproximadamente 17.980 novos postos de trabalho no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2010 
(BOLETIM CAGED, 2010). No quarto trimestre de 2010, em relação a igual período do ano anterior, o comércio 
baiano apresentou uma expansão de 11,0% no valor agregado, acumulando no ano crescimento de 11,2%.
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Gráfico 1 – Evolução da indústria de transformação – Bahia – jan.- dez. 2010

Fonte: PIM-PF/IBGE.
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Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio para o ano de 2010, comparados com os de 2009, revelaram que a 
totalidade dos oito ramos de atividade que compõem o volume de vendas apresentou contribuições positivas. Esses 
ramos são os seguintes: Equipamentos e materiais para escritório informática e comunicação (11,7%), Móveis e eletrodomés-
ticos (23,1%), Livros, jornais, revistas e papelaria (5,6%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,9%), Tecidos, vestuário e 
calçados (8,4%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (12,4%), Hipermercados, supermerca-
dos, produtos alimentícios, bebidas e fumo (6,40%). No subgrupo Hipermercados e supermercados, a variação foi de 6,7%, 
Combustíveis e lubrificantes (5,4%), Veículos, motocicletas, partes e peças (15,0%) e Material de construção (14,6%). 

Comércio exterior

Em 2010, a exportações baianas bateram novo recorde, alcançando US$ 8,9 bilhões, com expansão de 26,8% em 
relação a 2009. Da mesma forma, as importações também registraram marca histórica, atingindo, em 2010, US$ 6,6 
bilhões. Segundo informações do boletim do comércio exterior (2011),

[...] o fator preço foi um dos determinantes para a ampliação das receitas das exportações, já que o câmbio não 

vem ajudando. A valorização dos produtos exportados pelo estado atingiu, no período, média de 16,7%, ante 

um incremento de 8,7% no volume físico embarcado. As maiores valorizações foram de cobre (55%), produtos 

químicos (35%), café (32%), petróleo e derivados (30%), celulose (28%) e algodão (25%). 

A expansão das exportações baianas caracteriza-se por um direcionamento para as vendas de produtos relacionados 
às commodities industriais, conforme foi destacado pelo boletim do comércio exterior.

Tabela 4 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – 2010

Atividades
Acumulado no ano de 2010 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista(3) 10,1

1 - Combustíveis e lubrificantes 5,4

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 6,4

     2.1 - Hipermercado e supermercado 6,7

3 - Tecidos, vestuário e calçados 8,4

4 - Móveis e eletrodomésticos 23,1

5 - Art. Farm. med. ort. e de perfum. 12,4

6 - Equip. mat. p/ esc. inf. comunicação 11,7

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria 5,6

8 - Outros art. de uso pess. e domest. 7,9

9 - Veículos e motos, partes e peças 15,0

10 - Material de construção 14,6

Fonte: IBGE–PMC.
(1) Compara a variação acumulada do período de referência com igual período do ano anterior.  
(2) Resulta do deflacionamento dos valores nominais de vendas por índices de preços específicos para cada grupo de atividade.  
(3) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8.
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Apesar das exportações baianas não passarem por um processo de reprimarização na intensidade ocorrida com 

as vendas externas brasileiras, observou-se que as “commodities industriais”, agrícolas e minerais, que dominam 

a pauta exportadora baiana, ampliaram sensivelmente a participação no total das vendas do estado. Assim é 

que, em 2010, as vendas de seis produtos com esse perfil – óleo combustível, celulose, complexo soja, cobre, 

algodão e ouro – responderam por 53,4% do valor total exportado pela Bahia, uma fatia bastante superior aos 

33,2% de 2005. O maior destaque é a celulose, cuja participação subiu de pouco mais de 7% para quase 19%. 

Outra alta considerável foi a da fatia da soja, de 6,3% em 2005 para 10,4% em 2010 (BOLETIM COMÉRCIO 

EXTERIOR, 2011).

Em 2010, as vendas baianas representaram 56,0% do total da Região Nordeste e 4,4% do total das exportações 
brasileiras. Os principais segmentos exportadores da Bahia foram Químicos e petroquímicos (19,68%), Papel e celulose 
(18,85%) e Petróleo e derivados (15,19%). Em relação ao segmento Petróleo e derivados, destaca-se a expansão, em 2010, de 
74,0%, na comparação com 2009.

Tabela 5 – Balança comercial – Bahia – Jan.-dez. 2009/2010

Discriminação 2009 2010 Var. (%) (US$ 1000 FOB)

Exportação 7.010.800 8.886.017 26,75

Importação (1) 4.612.736 6.609.775 41,46

Saldos 2.398.064 2.276.442 -

Corrente de comércio 11.623.536 15.495.792 32,63

Fonte: MDIC/Secex. Dados coletados em 11/1/2011.
(1) Importações efetivas, dados preliminares.

Continua

Tabela 6 – Exportações baianas – Principais segmentos – 2009/2010

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. Part.

2009 2010 % %

Químicos e petroquímicos 1.333.896 1.748.595 31,09 19,68

Papel e celulose 1.283.567 1.674.853 30,48 18,85

Petróleo e derivados 775.676 1.349.983 74,04 15,19

Soja e derivados 968.635 927.637 -4,23 10,44

Metalúrgicos 630.908 641.675 2,99 7,22

Automotivo 416.577 545.344 30,91 6,14

Minerais 271.443 340.897 25,57 3,84

Cacau e derivados 234.193 296.245 26,50 3,33

Algodão e seus subprodutos 216.223 291.886 35,00 3,28

Borracha e suas obras 186.362 223.645 20,01 2,52

Café e especiarias 116.626 133.587 14,54 1,50

Couros e peles 86.634 109.350 26,28 1,23

Calçados e suas partes 74.009 93.863 26,83 1,06
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Tabela 6 – Exportações baianas – Principais segmentos – 2009/2010

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. Part.

2009 2010 % %

Serviços

O setor de Serviços registrou, no quarto trimestre de 2010, expansão de 5,1%, acumulando, no ano, crescimento de 
6,9%. Destaca-se que esses dados contemplam também o segmento de Comércio, o qual já foi analisado anteriormente. 

O setor de Alojamento e alimentação, em resposta direta ao movimento de expansão da economia, cresceu 4,0%, 
como reflexo imediato do incremento turístico já característico de fim de ano e bastante ampliado pela recuperação 
econômica internacional. A análise do setor de Transporte aéreo, atrelado ao citado segmento, corrobora os resultados. 
Entre janeiro e dezembro de 2010, o fluxo de passageiros desembarcados na Bahia aumentou 9,1%.

As atividades de Transporte e armazenagem como um todo registraram a maior expansão dentro do setor de 
Serviços (12,3%). O segmento da Administração pública, importante componente na estrutura do PIB da Bahia, 
também apresentou forte expansão em 2010 (3,6%).

Perspectivas para 2011

Considerando-se o expressivo crescimento da economia baiana em 2010 e a nova política fiscal e monetária ado-
tada pelo governo federal, com o intuito de conter o avanço inflacionário, espera-se que em 2011 a economia baiana, 
assim como a brasileira, diminua o ritmo de crescimento econômico. As medidas anunciadas pelo governo federal 
trarão maiores impactos negativos sobre o segmento varejista, visto que elas visam reduzir o ritmo de expansão do 
consumo das famílias, e, como consequência, sobre o segmento da Indústria de transformação, o qual tem parte de sua 
produção associada à dinâmica das vendas do comércio. Outro segmento que deverá ser influenciado negativamente é 
a Administração pública, na medida em que o corte de R$ 50 bilhões incide sobre praticamente todas as pastas de atua-
ção da esfera pública, inclusive sobre parte dos investimentos programados para o corrente ano. 

Portanto, espera-se que em 2011 ocorra um arrefecimento da atividade econômica, com crescimento entre 3,5% e 
4,0%. No entanto, a precisão dessa taxa só poderá ser aferida com a divulgação dos primeiros resultados de 2011.

Frutas e suas preparações 114.766 132.349 15,32 1,49

Máqs., apars. e mat. elétricos 44.315 78.471 77,08 0,88

Sisal e derivados 69.748 65.671 -5,85 0,74

Fumo e derivados 20.973 26.332 25,55 0,30

Móveis e semelhantes 12.566 13.123 4,43 0,15

Demais segmentos 149.929 192.511 19,16 2,17

Total 7.010.800 8.886.017 26,75 100,00

Fonte: MDIC/Secex. Dados coletados em 11/1/2011.
Elaboração: SEI.

Conclusão
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