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Economia baiana crEscE 1,4% no quarto 
trimEstrE E EncErra 2011 com Expansão dE 2,0% 

o produto interno bruto (pib) do estado da bahia apresentou, no quarto trimestre de 2011, em comparação com o 
mesmo período do ano anterior, crescimento de 1,4%, segundo cálculos realizados pela superintendência de Estudos 
Econômicos e sociais da bahia (sEi). os destaques ficaram por conta dos setores da Agropecuária e Serviços, com cres-
cimento de 11,5% e 2,0%, respectivamente. 

o pib nacional, tomando como base esse mesmo corte analítico, registrou também expansão de 1,4%. Foram fun-
damentais para tais resultados os desempenhos nos segmentos da Agropecuária e Serviços, que expandiram 8,4% e 1,4%, 
respectivamente, em relação ao quarto trimestre de 2010. o crescimento do pib brasil só não apresentou maior fôlego 
devido ao setor industrial, que registrou retração de 0,4%, principalmente influenciado pelo desempenho de -3,1% da 
Indústria de transformação, no quarto trimestre de 2011. 

no mesmo período, o setor industrial1 baiano apresentou recuo de 3,4%, queda essa fortemente influenciada, 
sobretudo, pela Indústria de transformação – paralisações técnicas para manutenção ao longo de 2011 – e pela retração 
na Extrativa mineral. dentre os quatro segmentos do setor industrial, três apresentaram queda. são eles: Indústria de 
transformação (5,6%); Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (siup) (1,9%) e Extrativa 
mineral (9,3%) (esse resultado se deve à queda na produção de gás natural). a única atividade que demonstrou cresci-
mento no valor agregado (Va) foi Construção civil, com 4,9%.

as informações setoriais do quarto trimestre, bahia e brasil, podem ser observadas na tabela 1.

1 Formado por: Indústria de transformação; Construção civil; Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana e Extrativa mineral.

Informativo PIB Trimestral
v. 2 • n. 4 • out.-dez. 2011 ISSN 2178-8367

Tabela 1 – Variação no quarto trimestre do ano em comparação a igual período do ano anterior – Bahia e Brasil – 2011
(%)

Atividades Bahia (*) Brasil

Agropecuária 11,5 8,4

Indústria -3,4 -0,4

   Ind. Transformação -5,6 -3,1

   SIUP -1,9 3,0

   Extrativa mineral -9,3 3,8

   Construção civil 4,9 3,1

Serviços 2,0 1,4

   Comércio 1,3 1,3

   Transportes 0,8 1,4

   Alojamento e alimentação 1,9 nd

PIB 1,4 1,4

Fonte: SEI, IBGE.
(*) Dados sujeitos a retificação.
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no acumulado do ano, conforme se pode verificar na tabela 2, o pib da bahia registrou incremento de 2,0% em 
2011. Esse fato foi corroborado pelo bom cenário da Agropecuária (9,8%), em especial a produção de grãos no oeste, e 
do setor de Serviços (3,6%), que, concatenados, representam mais de 70% da estrutura produtiva de todo o estado.

o setor industrial apresentou taxas negativas nos quatro trimestres de 2011 e, como resultado, levou à queda de 
2,9%  no acumulado do ano. com maiores retrações destacaram-se negativamente a Indústria de transformação (5,7%) 
– devido à maior redução no segmento Refino de petróleo e produção de álcool – e Extrativa mineral (2,3%). 

Em 2011, o Va do setor de Serviços cresceu 3,6%, sendo impulsionado pelas atividades de Comércio (5,3%), Alojamento 
e alimentação (4,3%) e Transportes (4,9%). no entanto, é importante ressaltar a inserção de outras atividades na compo-
sição do cálculo do setor de Serviços, como Administração pública e Saúde/educação. 

Em âmbito nacional, o pib a preço de mercado apresentou crescimento de 2,7%. o valor adicionado a preços 
básicos cresceu 2,5%, e os impostos sobre produtos, 4,3%. das atividades que contribuíram para a geração do Va, 
no acumulado do ano, a Agropecuária foi a que apresentou o melhor desempenho. o volume do setor cresceu 3,9%, 
seguido de Serviços, com elevação de 2,7%. no setor industrial, observou-se uma ligeira recuperação, o que propiciou o 
fechamento do ano com tímida expansão de 1,6%.

considerando o volume do Va da Indústria, as maiores expansões ocorreram no SIUP (3,8%) e Construção civil 
(3,6%). além disso, houve aumento de 3,2% no Va da Extrativa mineral, seguida pela Indústria de transformação (0,1%).

no que se refere a Serviços, as atividades que compõem o setor registraram variações positivas, com destaque para 
Comércio e Transportes, com expansão de 3,4% e 2,8%, respectivamente, no acumulado do ano.

Voltando ao crescimento de 2,0% registrado no estado em 2011, cabe ressaltar que a economia baiana manteve a 
mesma tendência de expansão da economia brasileira, conforme se pode ver no Gráfico 1. no que concerne à diferença 
de crescimento – 2,0% para a bahia e 2,7% para o brasil –, ela pode ser creditada quase que exclusivamente à forte 
desaceleração do setor industrial baiano, mais especificamente da Indústria de transformação.

Tabela 2 – Variação no acumulado do ano em comparação ao ano anterior – Bahia e Brasil – 2011
(%)

Atividades Bahia (*) Brasil

Agropecuária 9,8 3,9

Indústria -2,9 1,6

   Ind. Transformação -5,7 0,1

   SIUP -1,4 3,8

   Extrativa mineral -2,3 3,2

   Construção civil 6,0 3,6

Serviços 3,6 2,7

   Comércio 5,3 3,4

   Transportes 4,9 2,8

   Alojamento e alimentação 4,3 nd

Valor adicionado 2,0 2,5

Imposto 1,5 4,3

PIB 2,0 2,7

Fonte: SEI, IBGE.
(*) Dados sujeitos a retificação.
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aGropEcuÁria
a Agropecuária apresentou, no acumulado do ano de 2011, uma expansão de 9,8% em relação a 2010. Esse compor-

tamento está relacionado ao ótimo desempenho das safras de um conjunto de produtos colhidos no ano. a produção 
física de 2011 bateu novo recorde e chegou à incrível marca dos 7,6 milhões toneladas de grãos, com uma variação de, 
aproximadamente, 13% em relação ao ano anterior. além disso, outro fator que pode justificar essa taxa é a estimativa 
do aumento da área plantada em 4,8%.

segundo as informações do Levantamento sistemático da produção agrícola (Lspa/ibGE), praticamente todas 
as lavouras da bahia, excetuando-se feijão e milho, com retrações de 23,9% e 5,3%, apresentaram crescimento. os 
destaques ficaram por conta da variação da cultura do algodão, soja e cana-de-açúcar, com 58,6%, 12,9% e 11,5%, 
respectivamente, conforme tabela a seguir.
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Gráfico 1 - Evolução do Produto Interno Bruto – Bahia  e Brasil – 2002-2011

Fonte: SEI, IBGE.
(*) Dados sujeitos a retificação.

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

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 3.359 4,6 262 472 80,0 262 261 -0,3 12.256 12.852 4,9

Cana-de-açúcar 5.869 6.543 11,5 97 115 18,7 97 100 3,2 60.663 65.529 8,0

Cacau 148 155 4,3 520 543 4,3 520 525 0,9 285 295 3,3

Café 153 160 4,4 152 168 10,8 152 155 1,9 1.008 1.033 2,4

Grãos 6.741 7.611 12,9 2.798 2.932 4,8 2.656 2.629 -1,0 2.538 2.895 14,1

Algodão 996 1.580 58,6 271 416 53,4 270 416 53,8 3.687 3.801 3,1

Feijão 316 241 -23,9 616 556 -9,7 560 424 -24,4 565 568 0,7

Milho 2.223 2.105 -5,3 810 806 -0,5 724 635 -12,3 3.070 3.312 7,9

Soja 3.113 3.515 12,9 1.017 1.046 2,8 1.017 1.046 2,8 3.060 3.360 9,8

Sorgo 92 171 85,6 85 109 28,5 84 109 28,6 1.092 1.575 44,3

Total - - - 3.829 4.230 10,5 3.687 3.670 -0,5 - - -

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM / IBGE 2010.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2011 (Dezembro/2011).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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indÚstria

no tocante ao segmento industrial, conforme a tabela 2 apresentada, merece destaque o resultado alcançado 
pela Construção civil, que apresentou expansão de 6,0% na produção de 2011. porém, suas taxas sinalizaram redução 
desde o fim de 2010, quando foi observado recuo tanto no número de empregos gerados –  informações referentes ao 
cadastro Geral de Empregados e desempregados (caged) – quanto no consumo de cimento no estado. no quarto tri-
mestre de 2011, a Construção civil cresceu 4,9%, levando-se em conta que a comparação é feita com relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

de acordo com as informações do relatório da pesquisa industrial mensal (pim/ibGE), exibidas no Gráfico 2, 
verificam-se, no acumulado do ano, retrações significativas, sobretudo nos principais segmentos da atividade de trans-
formação baiana, a exemplo da Metalurgia básica 10,7% (em função, principalmente, da redução na fabricação de alu-
mínio não ligado em formas brutas e de ouro em barras); do Refino de petróleo e álcool (9,6%) e Produtos químicos (7,5%) 
(ambos influenciados pela queda na produção de óleo diesel e naftas para petroquímica e ainda na produção de etileno 
não saturado, polipropileno e polietileno de alta e baixa densidade) e, por fim, as retrações nos segmentos de Veículos 
automotores (6,9%) e Celulose (1,1%). no caso desses segmentos, a retração pode ser associada à diminuição da demanda 
internacional, bem como aos desajustes causados pela crise financeira internacional.

segundo dados divulgados pela sEi, a retração de 5,7% no Va da Indústria de transformação, no ano de 2011, só 
não foi maior devido aos bons desempenhos das atividades Alimentos e bebidas (7,7%) – impulsionada principalmente 
pelos itens cervejas, chopes e refrigerantes –, Minerais não metálicos (5,1%) e Borracha e plástico (4,6%), conforme pode 
ser visualizado no gráfico a seguir. 

sErViÇos

Como é de costume, há de se dar destaque especial ao setor de Serviços, pois é a atividade de maior representatividade no 
estado, com mais de 60%. A taxa de crescimento desse setor em 2011 registrou alta de 3,6%, tendo como carro-chefe as ativi-
dades de Comércio – tradicionalmente uma das mais importantes para o crescimento e desenvolvimento, pois, além de ser o 
principal elo entre a produção e o consumo, também é um dos setores que mais geram empregos – e Alojamento/alimentação, 
com crescimento, em relação ao ano anterior, de 5,3% e 4,3%, respectivamente.

De acordo com os dados divulgados pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE), no acumulado de 2011, o comércio 
varejista baiano cresceu, no volume de vendas, 7,1%, evidenciando o fortalecimento da demanda interna. Ressaltam-se as maio-
res expansões para as atividades Livros, jornais revistas e papelaria (18,2%), Móveis e eletrodomésticos (17,6%), Artigos farma-
cêuticos e perfumaria (10,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (8,2%). Na composição do indicador do comércio varejista, apenas 
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Gráfico 2 – Produção física – Evolução da indústria de transformação – Bahia – jan.-dez. 2011/2010

Fonte: PIM-PF/IBGE.
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Equipamentos e materiais de escritório apresentou retração. No comércio ampliado, destaque para Material de construção, com 
alta de 1,1%, e para o pequeno recuo de 0,6% apresentado na atividade de Veículos e motos, partes e peças, conforme a Tabela 4.

na tabela 5, segundo as informações do caged, pode-se observar o comportamento do emprego formal no estado. 
Foi gerado, ao longo de 2011, um saldo total de 76 mil postos de trabalho com carteira assinada2. com esse resultado, 
a bahia figura em oitavo lugar no ranking nacional e em segundo em âmbito regional. 

ao se fazer uma análise setorial das atividades econômicas, no acumulado do ano, o setor de Serviços aparece em 
primeiro lugar, com um saldo de 36 mil empregos, seguido por Comércio, com quase 17 mil postos de trabalhos, e 
Construção civil, com 8.587 vagas. a maior variação ficou por conta da Extrativa mineral, com 9%.

2 Ainda sem considerar as declarações fora do prazo referentes a dezembro.

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

Atividades
Acumulado no ano de 2011 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 7,1

1 - Combustíveis e lubrificantes 6,5

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 1,9

     2.1 - Hipermercado e supermercado 1,8

3 - Tecidos, vestuário e calçados 8,2

4 - Móveis e eletrodomésticos 17,6

5 - Art. Farm. med. ort. e de perfum. 10,5

6 - Equip. mat. p/ esc. inf. comunicação -27,5

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria 18,2

8 - Outros art. de uso pess. e domest. 5,7

9 - Veículos e motos, partes e peças -0,6

10 - Material de construção 1,1

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 ativ. numeradas de 1 a 8.

Tabela 5 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – jan.-dez. 2011

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 311.009 274.562 36.447 5,71

Comércio 187.672 171.062 16.610 4,45

Construção Civil 168.437 159.850 8.587 5,20

Indústria de Transformação 97.272 91.587 5.685 2,52

Agropecuária 98.338 93.269 5.069 5,28

Serviços Ind. de Utilid. Pública 6.832 5.267 1.565 8,84

Extrativa Mineral 3.543 2.317 1.226 9,02

Administração Pública 3.380 2.528 852 1,61

Total 876.483 800.442 76.041 4,8

Fonte: MTE – Caged. Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes.
Nota: A variação no estoque de empregos é obtida mediante a divisão da variação absoluta sobre o estoque do primeiro dia do mês. No acumulado do ano, a variação é 
medida para o conjunto de meses, comparando o estoque no início do período com o estoque final.
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comÉrcio ExtErior

Em 2011, o estado registrou o melhor saldo comercial da história do comércio exterior baiano, com um montante 
de us$ 3,2 bilhões, sendo 49% superior ao do ano de 2010. as exportações apresentaram um incremento, com relação 
ao ano de 2010, de 24%, ultrapassando a incrível marca dos us$ 11 bilhões. cabe frisar que isso ocorreu mesmo com 
a crise financeira nas principais economias mundiais, além, é claro, do câmbio desfavorável por um bom período do 
ano. quanto às importações, elas apresentaram um ganho de, aproximadamente, 16%, e seu ritmo de crescimento só 
foi reduzido a partir do segundo semestre do ano, devido ao desaquecimento da economia baiana.

no que tange à pauta de exportações dos principais segmentos baianos (tabela 7), percebe-se que praticamente 
todos eles apresentaram variações positivas. destaques para Petróleo e derivados, Papel e celulose, Químicos e petroquímicos 
e Soja e seus derivados, cuja representatividade ficou acima dos 60%.  

ao se levar em consideração as maiores variações em 2011 – em relação ao ano anterior –, fica evidenciado o ganho 
dos segmentos de Algodão e seus subprodutos e Minerais. o algodão foi beneficiado principalmente pelo preço praticado 
no mercado internacional e pelo volume exportado, que foi de 316,3 mil toneladas, com variação de 128,8%. quanto 
ao setor mineral, esse apresentou uma receita de, aproximadamente, us$ 167 milhões e uma extraordinária variação 
de 374%, contribuindo para o recorde em 2011.

Tabela 6 – Balança comercial – Bahia – jan.-dez. 2010/2011

Discriminação 2010 2011 Var. (%)

Exportações 8.886.017 11.016.299 23,97

Importações 6.705.937 7.767.257 15,83

Saldo 2.180.080 3.249.043 49,03

Corrente de comércio 15.591.955 18.783.556 20,47

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 09/01/2012
Elaboração: SEI.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares

(continua)

Tabela 7 – Exportações baianas – Principais segmentos – Bahia – jan.-dez. 2010/2011

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

(%)
Part. 
(%)2010 2011

Petróleo e derivados 1.349.983 1.958.677 45,09 17,78

Papel e celulose 1.674.800 1.802.770 7,64 16,36

Químicos e petroquímicos 1.748.595 1.792.015 2,48 16,27

Soja e derivados 927.637 1.281.473 38,14 11,63

Metalúrgicos 649.419 891.007 37,20 8,09

Algodão e seus subprodutos 292.797 669.968 128,82 6,08

Automotivo 545.344 481.805 -11,65 4,37

Metais preciosos 304.406 412.396 35,48 3,74

Borracha e suas obras 223.645 318.097 42,23 2,89

Cacau e derivados 296.245 284.571 -3,94 2,58

Café e especiarias 133.587 187.268 40,18 1,70

Minerais 35.226 166.965 373,98 1,52

Frutas e suas preparações 132.398 140.391 6,04 1,27
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o fato negativo ficou por conta do setor automotivo, que registrou uma queda de 11,7% nas receitas de exportações. 
Esta queda foi reflexo de alguns fatores exógenos, a exemplo da valorização do real frente ao dólar, da alta de mais de 
40% no preço do aço – um dos principais insumos da atividade – e da redução na demanda internacional, por conta 
da crise na Europa. Esses fatores consistiram em inibidores para a expansão da atividade de produção de veículos, 
impactando diretamente o desempenho das exportações baianas e brasileiras. 

no cenário de 2011, os maiores destinos das exportações baianas foram argentina, com 13,25% de participação, 
seguida de perto pelos Eua, com 13,21%, e china, com 13,20%. bom ressaltar que o gigante asiático vem perdendo 
posições desde 2009, quando ocupava a primeira posição no mercado como principal destino de produtos baianos.

considEraÇÕEs Finais

a economia brasileira, de fato, consolida sua posição de destaque na economia internacional, lembrando apenas 
que, no final de 2011, o brasil superou o reino unido e passou a ocupar o posto de sexta maior economia mundial. no 
que diz respeito às previsões de crescimento do país para 2012, segundo o boletim Focus (banco central), o pib brasil 
deverá crescer 3,3%. 

o governo brasileiro ainda tem como prioridade para 2012 o crescimento do investimento em Formação bruta de 
capital Fixo (FbKF). Grande parte desses investimentos será direcionada para projetos em energia, programa minha 
casa, minha Vida e para o setor de transportes (mobilidade urbana, portos e aeroportos). 

a inflação fechou o ano em 6,5% e para 2012 a meta do governo é que fique em 4,5%, com tolerância de 2 p.p., 
segundo estimativas do boletim Focus. a taxa de desemprego atingiu o menor nível, segundo o ibGE, e, com esse 
ganho no trabalho formal, a renda do brasileiro também aumentou, passando de r$ 545 para r$ 622 (salário mínimo). 

Diante desse cenário brasileiro e a despeito da crise internacional das principais economias da Europa, EUA e Japão, a 
economia baiana novamente apresentará uma taxa de crescimento do PIB seguindo a tendência nacional. 

A perspectiva para a economia baiana, no que tange à previsão da safra de grãos em 2012, apresenta, em seus principais 
produtos agrícolas – algodão e soja –, retração de 0,6%, segundo o LSPA/IBGE de janeiro. Entretanto, isso não deve compro-
meter o ótimo momento da agricultura, pois a estimativa da produção física para 2012 das culturas de feijão e milho garantirá 
uma safra recorde de grãos, próxima a 7,9 milhões de toneladas, um ganho de 4%.

(conclusão)

Tabela 7 – Exportações baianas – Principais segmentos – Bahia – jan.-dez. 2010/2011

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

(%)
Part. 
(%)2010 2011

Couros e peles 109.818 129.336 17,77 1,17

Sisal e derivados 65.346 85.470 30,80 0,78

Máqs., apars. e mat. elétricos 78.471 81.183 3,46 0,74

Calçados e suas partes 93.863 80.961 -13,75 0,73

Fumo e derivados 26.332 31.554 19,83 0,29

Móveis e semelhantes 13.130 15.132 15,25 0,14

Demais segmentos 184.977 205.261 10,97 1,86

Total 8.886.017 11.016.299 23,97 100,00

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 09/01/2012.
Elaboração: SEI.
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No que concerne à Indústria de transformação baiana, a expectativa é a de que ocorra 
uma ligeira recuperação no desempenho na comparação com 2011. Essa recuperação 
está associada a dois fatores: o primeiro é estatístico e indica que as taxas em 2012 
vão consistir, quase que necessariamente, em crescimento na comparação com 2011; 
o segundo diz respeito à possibilidade de recuperação das principais economias mun-
diais, sobretudo as da Europa e, principalmente, dos Estados unidos. outra perspectiva 
positiva vem do segmento da Construção civil, o qual deve lograr resultados mais expres-
sivos em decorrência do aumento das obras de infraestrutura do pac, das concessões e 
dos investimentos para a copa de 2014. 

o desempenho do setor de Serviços, em linha com o dinamismo do mercado interno, 
refletirá na ocorrência de bons resultados para o aquecimento da economia local, tendo 
em vista o menor índice de desemprego registrado no estado, o aumento da renda da 
população e uma redução na taxa de inflação para 2012.

Em suma, com esse panorama do brasil e as boas perspectivas para a bahia –conti-
nuidade dos programas sociais de transferência de renda, reajuste do salário mínimo e 
os impactos da concretização de investimentos públicos e privados –, a estimativa ela-
borada pela equipe de contas regionais da sEi para o ano de 2012 é de viés de alta em 
torno de 3,7%, revelando a recuperação do pib do estado.
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