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Economia baiana cresce 2,9% no segundo trimestre e fecha 
primeiro semestre com expansão de 2,8%

No segundo trimestre de 2011, a economia baiana registrou expansão de 2,9% na comparação com o segundo tri-
mestre de 2010. Na comparação com o primeiro trimestre de 2011, eliminando as influências sazonais, a atividade 
econômica da Bahia teve expansão de 2,4%. Com os dados relativos ao primeiro e segundo trimestres de 2011, a Bahia 
fechou o primeiro semestre com expansão de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2010.

Tabela 1 – Variação do segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2011                                                                                                                                         

%

Atividades
Variação no segundo trimestre do ano em comparação ao igual período do ano anterior (%)

Bahia* Brasil 

Agropecuária 14,4 0,0

Indústria 1,0 1,7

   Ind. Transformação 0,1 1,2

   SIUP -4,9 3,4

   Construção Civil 4,8 2,1

Serviços 1,6 3,4

   Comércio 7,3 4,9

   Transportes 5,7 3,5

   Alojamento e alimentação 8,1 nd

PIB 2,9 3,1

Fonte: SEI/IBGE.
* Dados sujeitos a retificação.

Todos os setores contribuíram positivamente para o crescimento da atividade econômica no segundo trimestre, com 
destaque para a agricultura, com expansão de 14,4%. A Tabela 2 exibe as informações relativas à expansão da ativi-
dade econômica baiana nos últimos quatro trimestres.

Tabela 2 – PIB Trimestral – Variação do Trimestre em Relação ao Mesmo Trimestre do Ano Anterior – Bahia – 2011

Atividades 2º tri.2010 3º tri.2010 4º tri.2010 1º tri.2011 2º tri.2011

Agropecuária 9,2 9,9 2,2 7,2 14,4

Indústria 12,2 7,0 1,0 -0,5 1,0

Serviços 8,8 6,1 5,1 3,4 1,6

PIB 10,4 6,4 3,5 2,5 2,9

Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.
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Refletindo o bom crescimento da economia baiana no primeiro semestre de 2011, as informações do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) apontou que no período foram criados mais de 60 mil postos de trabalho em 
todo o estado, sendo 35% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Fato esse que coloca a Bahia como a economia 
de maior geração de empregos na Região Nordeste.

AGROPECUÁRIA

A agropecuária apresentou, no 2º trimestre de 2011, expansão de 14,4%, na comparação com mesmo período do ano 
anterior. Esse crescimento foi determinado pela expansão de 22,9% na produção de grãos. A previsão para a safra de 
grão é de aproximadamente 8 milhões de toneladas, novo recorde na agricultura baiana.

Dentre os principais grãos cultivados na Bahia, destaca-se a expansão de 54% na produção de algodão, 40,6% na 
produção de feijão, 17,1% para o milho e 12,9% para a soja, conforme pode ser observado na Tabela 3. O café foi a 
única cultura que registrou queda no período (18,7%). Outros importantes produtos da agricultura baiana registraram 
expansão, a exemplo da cana-de-açúcar (7,2%) e cacau (1,8%). A mandioca, mesmo apresentando retração de 8% na 
área plantada, expandiu 12,1% na sua produção física.

Tabela 3 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas 2010/2011 
Bahia – jan.-jun. 2010/ jan.-jun. /2011

Produtos/safras

Produção física (mil t) Área Plantada (mil ha) Área Colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha)

2010 (1) 2011 (2) Var. (%) 2010 (1) 2011 (2) Var. (%) 2010 (1) 2011 (2)
Var. 
(%) 2010(3) 2011(3) Var. (%)

Mandioca 3.211.278 3.599.084 12,1 513.760 472.560 -8,0 262.025 280.172 6,9 12.256 12.846 4,8

Cana-de-açúcar 4.976.209 5.332.647 7,2 91.134 100.285 10,0 83.753 86.069 2,8 59.415 61.958 4,3

Cacau 149.303 151.964 1,8 554.713 555.296 0,1 522.044 509.453 -2,4 286 298 4,3

Café 185.378 150.721 -18,7 175.225 154.431 -11,9 155.620 148.442 -4,6 1.191 1.015 -14,8

Grãos 6.732.075 8.273.491 22,9 2.789.576 2.928.512 5,0 2.648.092 2.871.182 8,4 2.542 2.882 13,3

Algodão 996.220 1.529.412 53,5 270.895 393.776 45,4 270.173 393.776 45,7 3.687 3.884 5,3

Feijão 307.417 432.343 40,6 607.260 572.188 -5,8 552.113 554.773 0,5 557 779 40,0

Milho 2.223.302 2.604.548 17,1 809.537 807.238 -0,3 724.102 767.323 6,0 3.070 3.394 10,5

Soja 3.112.929 3.514.713 12,9 1.017.250 1.046.070 2,8 1.017.250 1.046.070 2,8 3.060 3.360 9,8

Sorgo 92.207 192.475 108,7 84.634 109.240 29,1 84.454 109.240 29,3 1.092 1.762 61,4

Total - - - 4.124.408 4.211.084 2,1 3.671.534 3.895.318 6,1 - - -

Fonte: IBGE - LSPA-BA.
(1)  PAM / IBGE 2010.
(2)  LSPA/IBGE previsão de safra 2011 (Junho/2011).
(3)  Rendimento = produção física/área colhida.

INDÚSTRIA

Após cair 0,5% no primeiro trimestre de 2011, a indústria baiana teve crescimento de 1% no segundo trimestre de 
2011, acumulando, no primeiro semestre, expansão de 0,3% na comparação com o mesmo período de 2010. Dentre 
os quatro segmentos que compõem o setor industrial, apenas os Serviços Industriais de Utilidade Pública   (SIUP) 
registraram retração no trimestre (-4,9%). Essa retração está diretamente associada à redução no ritmo de expansão da 
indústria de transformação baiana, em razão de este setor ser o maior demandante de energia elétrica.
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A indústria de transformação, principal segmento do setor, teve ligeira expansão de 0,1% no segundo trimestre, 
enquanto a construção civil cresceu 4,8% e a indústria extrativa mineral 1,7% no mesmo período.

Analisando-se os dados da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF) relativos à indústria de trans-
formação, observa-se que, no segundo trimestre, quatro segmentos registraram expansão: alimentos e bebidas (11,4%), 
minerais não-metálicos (9,9%), veículos automotores (8,5%) e borracha e plástico (6,1%). Por outro lado, os segmentos de 
produtos químicos, metalurgia básica, celulose tiveram quedas de 16,1%, 6,8%, e 3,0%, respectivamente. No acumulado do 
ano, primeiro semestre, a indústria de transformação baiana registrou retração de 5,1%.
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Gráfico1 – Produção física – Evolução da indústria de transformação – Bahia, jan.mar11/jan.mar10

Fonte: PIM-PF/IBGE.

O crescimento da indústria extrativa mineral é reflexo da expansão no aumento da extração de petróleo (6,4%) e gás 
natural (10,9%). No primeiro semestre de 2011 a extração mineral baiana teve crescimento de 4,2%.

No que se refere à indústria da construção civil, mesmo não mantendo o nível de expansão observado em trimestres 
posteriores, expandiu-se a uma taxa superior ao primeiro trimestre de 2011 (4,8% ante 4,2%). A favor da redução no 
ritmo de expansão da construção civil baiana tem-se a base de comparação extremamente elevada, a qual consistiu-se 
fator inibidor de maior expansão. 

SERVIÇOS

No segundo trimestre de 2011, o setor de serviços registrou expansão de 1,6%, acumulando, no primeiro semestre, 
crescimento de 2,6%. Dois segmentos contribuíram de forma oposta para a expansão do setor de serviços. A contri-
buição positiva veio mais uma vez do crescimento do comércio e alojamento/alimentação, o qual registrou variação de 
7,3% e 8,1%, respectivamente.

Dentre os segmentos do comércio varejista, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), apenas 
equipamentos e materiais para escritório e informática (39,5%) e materiais de construção (2,5%) tiveram retração no trimes-
tre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. É importante frisar que a expansão do comércio varejista tem-se 
mantido mesmo em um ambiente macroeconômico desfavorável, com taxas de juros elevadas, instabilidade na econo-
mia internacional e política de redução de gastos governamentais. 
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Já no acumulado do ano, as vendas do comércio varejista tiveram expansão de 8,6% em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. Quanto aos seguimentos, apenas o de equipamentos e materiais para escritório registra retração 
(29,5%). A Tabela 4 traz informações relativas ao desempenho das atividades do comércio varejista no primeiro  
semestre de 2011.

Tabela 4 – Indicadores de desempenho do comércio varejista baiano, segundo grupos de atividades – jan. - jun. – 2011

Atividades
Acumulado no ano de 2011 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio Varejista* 8,6

1 - Combustíveis e lubrificantes 7,3

2 - Hipermercados, supermer., Prods. Aliment., beb. e fumo 1,3

     2.1 - Hipermercado e supermercado 1,8

3 - Tecidos, vestuário e calçados 11,2

4 - Móveis e eletrodomésticos 23,4

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

6 - Equip. mat. p/ esc. inf. comunicação -29,5

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria 16,9

8 - Outros art. de uso pess. e domest. 9,6

9 - Veículos e motos, partes e peças 7,2

10 - Material de Construção 0,1

Fonte: IBGE/PMC
(*) O Indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das ativ. numeradas de 1 a 8.
(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.

COMÉRCIO EXTERIOR

Ainda no âmbito das vendas, cabe destacar o crescimento das vendas externas, representadas a partir da balança 
comercial. No primeiro semestre de 2011, as transações da Bahia com o resto do mundo registraram superávit de US$ 
1,2 bilhão, resultado do crescimento das exportações acima das importações (18,4% e 13,4%, respectivamente).

Tabela 5 – Balança comercial – Bahia – jan.-jun. – 2010/2011                                                                                                                                        (Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2010 2011 Var. %

Exportações 4.143.676 4.905.782 18,39

Importações 3.233.942 3.668.399 13,43

Saldo 909.733 1.237.383 36,02

Corrente de comércio 7.377.618 8.574.181 16,22

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011.
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
Nota: Importações efetivas, dados preliminares.

O crescimento das exportações baianas foi derivado, sobretudo, da expansão nas vendas de Papel e celulose (9,0%), 
Petróleo e derivados (25,9%) e Metalúrgicos (66,0%). A Tabela 6 exibe as informações das exportações baianas dos 
principais segmentos exportadores.
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Tabela 6 – Exportações principais segmentos – Bahia, jan.-jun. – 2010/2011

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

2010 2011 % %

Papel e celulose 834.893 909.971 8,99 18,55

Químicos e petroquímicos 897.783 839.041 -6,54 17,10

Petróleo e derivados 717.175 902.889 25,90 18,40

Metalúrgicos 276.874 459.608 66,00 9,37

Soja e derivados 370.893 483.174 30,27 9,85

Automotivo 232.760 259.643 11,55 5,29

Metais preciosos 118.618 223.458 88,38 4,55

Cacau e derivados 140.642 144.155 2,50 2,94

Borracha e suas obras 107.554 136.404 26,82 2,78

Café e especiarias 56.636 92.164 62,73 1,88

Couros e peles 55.812 66.690 19,49 1,36

Minerais 14.050 57.502 309,25 1,17

Algodão e seus subprodutos 57.868 45.315 -21,69 0,92

Sisal e derivados 32.287 43.707 35,37 0,89

Calçados e suas partes 45.547 40.277 -11,57 0,82

Máqs., apars. e mat. elétricos 38.000 35.973 -5,33 0,73

Frutas e suas preparações 31.251 34.031 8,89 0,69

Fumo e derivados 8.172 13.629 66,77 0,28

Móveis e semelhantes 6.410 7.239 12,93 0,15

Demais segmentos 100.450 110.913 10,42 2,26

Total 4.143.676 4.905.782 18,39 100,00

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011.
Elaboração: SEI.

Além do comércio varejista, também registraram expansão os setores de transporte (5,6%) e alojamento  
e alimentação (8,1%).

Em oposição à expansão dos setores citados, o setor da administração pública contribuiu negativamente para a deter-
minação da expansão dos serviços ao registrar retração de 4,2%. Essa queda da administração pública reflete medidas 
adotadas no âmbito governamental com vistas a conter a expansão da inflação.  No início do ano, o governo federal 
anunciou corte de R$ 50 bilhões no orçamento, em que R$ 15,8 referem-se à redução nos gastos com pessoal, encargos 
e benefícios. As despesas discricionárias caíram R$ 36,2 bilhões. O governo também fez vetos à Lei Orçamen   tária 
Anual (LOA) de 2011 que representam uma economia de R$ 1,62 bilhão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2011, a economia baiana tem apresentado, nos dois primeiros trimestres, um padrão de crescimento sustentável, ocor-
rendo de forma esparsa entre as atividades econômicas. À exceção da Administração Pública e do Serviço Industrial de 
Utilidade Pública (SIUP), os quais registraram retração no período em análise, os demais setores mantiveram tendência 
de expansão ou ainda se recuperaram de quedas em períodos anteriores, a exemplo da indústria de transformação. Com 
base nas informações econômicas apresentadas, a projeção da SEI para o ano de 2011 é de que a Bahia tenha expansão  
de 3,8% no PIB.
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