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ATIVIDADE ECONÔMICA BAIANA REGISTRA 
EXPANSÃO DE 4,8% NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012

A economia baiana, segundo cálculos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), encerrou o primeiro trimestre de 2012 com expansão real de 4,8% no Produto Interno Bruto a preços de mer-
cado (PIBpm) em relação a igual período do ano anterior. Esse índice é reflexo dos bons resultados apurados em todos 
os grandes setores da economia, em especial na Indústria.

Dentre as atividades que contribuem para a geração do valor adicionado com variação do trimestre em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior, a Indústria registrou o melhor desempenho (4,7%), seguida pelo setor de Serviços 
(4,1%) e pela Agropecuária, com expansão de 2,6%, contribuindo de forma positiva para o crescimento da atividade 
econômica do estado.

Ao considerar a série livre das influências sazonais (Tabela 2), na comparação com o último trimestre de 2011, o 
PIB baiano cresceu 1,7%, sinalizando uma recuperação no ritmo de expansão da atividade econômica no estado. Esse 
incremento pode estar associado à sua base de comparação, dado que, no quarto trimestre de 2011, a economia baiana 
expandiu apenas 0,8%. Para efeito de comparação, o PIB sazonal brasileiro cresceu 0,2%.
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Tabela 1 – Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia – 2012

Atividades 1º tri. 2011 2º tri. 2011 3º tri. 2011 4º tri. 2011 1º tri. 2012

Agropecuária 7,3 9,9 10,4 11,5 2,6

Indústria -5,0 -0,6 -1,7 -3,4 4,7

Serviços 3,9 2,0 4,3 2,0 4,1

PIB 1,3 2,5 2,6 1,4 4,8

Fonte: SEI, IBGE.
Dados sujeitos a retificação..
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Tabela 2 – PIB com ajuste sazonal – Bahia – 2012

Trimestres Taxa de crescimento

1º tri. 2011 -0,6

2º tri. 2011 2,4

3º tri. 2011 -1,2

4º tri. 2011 0,8

1º tri. 2012 1,7

Fonte: SEI, IBGE.
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Ao analisar as informações setoriais de forma desagregada, percebe-se a boa recuperação das atividades que com-
põem o setor industrial baiano. O destaque foi o crescimento em volume do valor adicionado da construção civil, que 
apresentou um incremento de 8,9%, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, beneficiada pelo aumento das 
operações de crédito do sistema financeiro direcionadas à habitação e pelo acréscimo de ocupações no setor.  A indús-
tria de transformação cresceu 6,1%, influenciada principalmente pelos segmentos de produtos químicos e alimentos 
e bebidas. O volume do valor adicionado de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (SIUP) aumentou 1,8%, 
beneficiado principalmente pelo consumo industrial de energia elétrica.

O setor de Serviços apontou uma variação positiva de 4,1% no primeiro trimestre do ano em relação ao ano ante-
rior. As atividades que se destacaram foram: comércio (4,6%), alojamento e alimentação (3,7%) e transportes (2,6%).

De acordo com o IBGE, com relação ao PIB brasileiro, tomando como referência o mesmo corte analítico, foi regis-
trada expansão de 0,8% na comparação com igual período do ano de 2011. A Agropecuária apresentou uma retração 
de 8,5%. A queda de safras de produtos relevantes da lavoura no primeiro trimestre contribuiu para este desfecho.

A Indústria, em desaceleração, manteve-se estável (0,1%). No desagregado, somente a atividade indústria de trans-
formação mostrou queda de 2,6%. As demais cresceram: eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (SIUP) 
(3,6%), construção civil (3,3%) e extrativa mineral (2,2%).

O setor que mais cresceu na variação do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior foi o de 
Serviços (1,6%), com expansão das atividades comércio (1,6%) e transporte, armazenagem e correio (1,2%).

AGROPECUÁRIA

A Bahia, mais precisamente o semiárido, vive a pior seca dos últimos anos. Atualmente, o fenômeno atinge 239 
municípios, segundo dados da Defesa Civil, o que corresponde a 57% dos municípios do estado. Os mais afetados são 
América Dourado, Antônio Cardoso, Barra do Mendes, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Boquira, Canápolis, Elísio 
Medrado, Ibitiara, Ibititá, Jussara, Rio de Contas, São Gabriel, Serra Preta e Tapiramutá. O conjunto desses municí-
pios representa 32% de todo valor agregado do setor agropecuário gerado pelo estado. 

Tabela 3 – Variação do primeiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2012

Trimestres
Variação 1º tri. 2012/1º tri. 2011 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 2,6 -8,5

Indústria 4,7 0,1

   Ind. Transformação 6,1 -2,6

   SIUP 1,8 3,6

   Extrativa mineral -3,4 2,2

   Construção Civil 8,9 3,3

Serviços 4,1 1,6

   Comércio 4,6 1,6

   Transportes 2,6 1,2

   Alojamento e alimentação 3,7 nd

PIB 4,8 0,8

Fonte: SEI, IBGE.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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Ao levar em consideração as informações da Tabela 4, observa-se que a estimativa da produção física das principais 
culturas do estado, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), ainda está 
sendo, em parte, baseada no comportamento das safras em anos anteriores, pois, por conta do calendário agrícola, 
informações sobre algumas culturas, como as segundas safras de milho e feijão, ainda não puderam ser verificadas. 
Dessa forma, essas culturas contribuíram de forma significativa para a variação positiva na safra de grãos em 6,1% 
quando comparada com o ano 2011.

Além desse crescimento na produção física de grãos, as informações geradas pelo LSPA de março apresentam uma 
área colhida superior em 7,8% em relação a 2011 e um rendimento (kg/área colhida) com retração de 1,6%, devido, 
principalmente, às quedas de produtividade do algodão (3,2%) e da soja (5,4%). 

Os destaques no primeiro trimestre ficam por conta da variação da cultura do feijão, milho e café, com 33,5%, 
21,2% e 8,6%, respectivamente. No caso do feijão, o ganho físico da produção está associado ao aumento na sua área 
colhida de 21,1%.

Entre as várias ações de apoio à agropecuária no estado que são beneficiadas pelo Plano Safra – ampliação em 
14,7% em relação à safra do ano passado – estão os programas de Crédito Assistido, Mais Alimentos, Seguro Safra, 
Desenvolvimento Regional Sustentável e o Programa de Aquisição de Alimentos. Esta é a terceira vez que o governo 
do estado lança o Plano Safra, disponibilizando recursos estaduais e federais, por intermédio dos ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Agricultura.

Segundo a Seagri/EBDA, o Plano Safra visa também à ampliação da utilização dos programas e políticas públicas 
destinados ao fortalecimento da agricultura familiar, segmento responsável por 70% dos alimentos que chegam às mesas 
dos consumidores, sem esquecer da agricultura empresarial. A Bahia é o estado com o maior número de agricultores 
familiares do Brasil, com 665.831 estabelecimentos, 87% do total de unidades produtivas. A produção familiar baiana é 
responsável por 83% do feijão produzido no estado, 91% da mandioca, 76% dos suínos, 60% das aves e 52% do leite. 

Tabela 4 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas 
Bahia – jan.-mar. 2012/2011

Produtos/
safras

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

2011 (1) 2012 (2) Var. (%) 2011 (1) 2012 (2) Var. (%) 2011 (1) 2012 (2) Var. (%) 2011 (1) 2012 (2) Var. (%)

Mandioca 2.977 3.069 3,1 506 311 -38,5 253 253 0,0 11.767 12.130 3,1

Cana-de-
açúcar 6.981 6.913 -1,0 122 117 -4,1 116 115 -0,9 60.181 60.113 -0,1

Cacau 156 140 -10,3 547 543 -0,7 533 525 -1,5 293 267 -8,9

Café 152 165 8,6 163 166 1,8 153 154 0,7 993 1.071 7,8

Grãos 7.528 7.986 6,1 2.921 2.901 -0,7 2.595 2.797 7,8 2.901 2.855 -1,6

Algodão 1575 1.601 1,7 416 437 5,0 416 437 5,0 3.786 3.664 -3,2

Feijão 224 299 33,5 551 512 -7,1 398 482 21,1 563 620 10,2

Milho 2.053 2.489 21,2 799 760 -4,9 626 688 9,9 3.280 3.618 10,3

Soja 3.513 3.501 -0,3 1.045 1.101 5,4 1.045 1.101 5,4 3.362 3.180 -5,4

Sorgo 163 96 -41,1 110 91 -17,3 110 89 -19,1 1.482 1.079 -27,2

Total  -    -    -   4.675 4.475 -4,3 4.066 4.281 5,3  -    -    -   

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2010.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2012 (mar. 2012).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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Por fim, há de se destacar que, conforme os dados do LSPA para o mês de abril/2012, a previsão da safra de grãos 
baiana recuou 2,8%, resultado bem abaixo daquele observado em março. Isso vem refletir os efeitos da seca tanto sobre 
as lavouras nas quais já foi finalizada a colheita (arroz, soja, feijão/primeira safra) quanto sobre as perspectivas naque-
las em que ainda ocorrerá o plantio ou das quais a colheita se aproxima.

INDÚSTRIA

De acordo com os resultados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), realizada pelo IBGE, a produção industrial 
baiana registrou no acumulado do ano (jan./mar.) expansão de 8,0%, com resultados positivos em quatro das nove ati-
vidades pesquisadas. Esse avanço interrompeu cinco trimestres consecutivos de retração na produção. Diferentemente 
do índice acumulado para a Bahia, o Brasil, nos três primeiros meses de 2012, frente a igual período do ano anterior, 
apresentou recuo de 3,0%.

O bom resultado alcançado pela indústria é reflexo do aumento, principalmente, no segmento de produtos quími-
cos (39,1%), motivado não apenas pelo acréscimo na produção de etileno, PVC e polietileno, mas também pela baixa 
base de comparação, por conta do desligamento do sistema elétrico ocorrido no Nordeste em fevereiro do ano passado. 
Além disso, pode-se creditar o resultado também ao bom desempenho de alimentos e bebidas (8,7%).

Em sentido oposto, as contribuições negativas foram assinaladas por refino de petróleo e produção de álcool (-6,5%) 
e celulose, papel e produtos de papel (-9,4%), principalmente pela redução na fabricação de óleo diesel e de naftas para 
petroquímica e de celulose e papel não revestido.

Já a indústria extrativa mineral registrou retração de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa 
queda foi determinada basicamente pelo recuo de 6,1% na extração mineral e de 3,7% na produção de gás natural.

SERVIÇOS

As vendas varejistas na Bahia cresceram 10% no primeiro trimestre do ano, segundo dados dessazonalizados da 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE.  Fatores como saldo positivo do número de postos de trabalho, queda 
da taxa Selic de 10,5% para 9,75% e expansão do crédito explicam o crescimento do setor de Serviços. 

Ocorreram, nos três primeiros meses do ano, maiores incrementos nas atividades móveis e eletrodomésticos 
(16,1%) – resultado que reflete a política do governo de incentivo ao consumo, através da redução de alíquotas de IPI 
para linha branca, e do crescimento do emprego e do rendimento –; outros artigos de uso pessoal e doméstico (13,8%) 
– resultado do Liquida Salvador, evento promovido durante a primeira metade do mês de março pela Câmara de 
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Gráfico 1 – Evolução da indústria de transformação – Bahia – jan.-mar. 2012/2011

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL) com a finalidade de aquecer o comércio varejista –; combustíveis e lubrificantes 
(10,8%) – devido à estabilização nos preços dos combustíveis para a Bahia –; e hipermercados, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e fumo (10,7%), crescimento maior devido ao subgrupo hipermercados e supermercados e às 
estratégias de vendas das grandes redes varejistas. 

Os resultados dos ramos outros artigos e hipermercados refletem o aumento da massa de rendimento dos ocupados 
e a estabilidade econômica. Em sentido contrário, a única atividade que apresentou retração em volume de vendas no 
acumulado de janeiro a março foi livros, jornais, revistas e papelaria (-20,3%).

De acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no acumulado dos 
três primeiros meses de 2012, o estado contabilizou um saldo aproximado de 12 mil postos de trabalho com carteira 
assinada (Tabela 5).  Diante desse resultado, a Bahia posiciona-se em primeiro lugar em relação ao Nordeste e em nono 
no ranking que classifica as unidades da Federação (UF) no que se refere à criação de vagas.

No que diz respeito ao comportamento do emprego formal por setor de atividade no acumulado do ano (jan.-mar. 
de 2012), o destaque fica por conta do setor de Serviços, com geração de 9 mil empregos, o que corresponde a 77% das 
vagas criadas no estado.  Cabe sublinhar que, no referido setor, os três subsetores mais dinâmicos foram Comércio 
e  administração de imóveis,  valores mobiliários, serviço técnico; Serviços de alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção, redação e Ensino, correspondendo a 82,6% de seu saldo final. Outra atividade que mereceu destaque foi 
à construção civil, que apurou, nesse mesmo período, um saldo de 3.188 postos de trabalho.

Tabela 5 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-mar. 2012

Atividades
Acumulado no ano de 2012 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 10,0

1 - Combustíveis e lubrificantes 10,8

2 - Hipermercados, supermercados, Prods. Aliment., bebidas e fumo 10,7

   2.1 - Hipermercado e supermercado 8,7

3 - Tecidos, vestuário e calçados 7,6

4 - Móveis e eletrodomésticos 16,1

5 - Art. Farm.med.ort.e de perfum. 3,4

6 - Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação 3,1

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria -20,3

8 - Outros art.de uso pess. e domest. 13,8

9 - Veículos e motos, partes e peças 4,8

10 - Material de Construção 7,1

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.
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COMÉRCIO EXTERIOR

No primeiro trimestre do ano, o estado apresentou um saldo na balança comercial da ordem de US$ 584,2 milhões, 
superior em relação ao do ano anterior em 2,7%. As exportações acumularam um incremento, com relação ao ano de 
2011, de 25,2%, puxado principalmente pelo número de volume embarcado, que cresceu 19,3%, e pelos preços (5%). 
Quanto às importações, apresentaram um ganho de, aproximadamente, 34%, influenciado pelo aumento no valor do 
desembarque de combustíveis, bens de capital e bens de consumo duráveis. Consequentemente, com as altas variações 
apresentadas nesse trimestre, a corrente de comércio (exportações somadas às importações) registrou crescimento de 
aproximadamente 29%.

No que tange à pauta de exportações dos principais segmentos baianos, quanto à sua participação (Tabela 8), os 
destaques ficaram por conta de petróleo e derivados, químicos e petroquímicos, papel e celulose e metalúrgicos, cuja 
representatividade ficou acima dos 66%. Cabe frisar que metais preciosos, no primeiro trimestre do ano, ultrapassou 
segmentos considerados relevantes, como automotivo e algodão e seus subprodutos. 

Ao levar em consideração as maiores variações no primeiro trimestre do ano de 2012 em relação ao ano anterior, 
fica evidenciado o ganho do segmento de algodão e seus subprodutos. O algodão obteve um aumento no ano anterior 
beneficiado, principalmente, pelo preço praticado no mercado internacional e por seu volume exportado. Esta grande 
variação ocorreu devido ao menor consumo da indústria têxtil nacional, o que resultou em uma procura maior dos 
produtores e tradings pelo comércio mundial.

Tabela 7 – Balança comercial – Bahia – jan.-mar. 2011/2012
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2010 2011 Var. (%) (US$ 1000 FOB)

Exportação 2.040.770 2.555.931 25,2

Importação 1.471.670 1.971.695 34,0

Saldos 569.100 584.237 2,7

Corrente de comércio 3.512.439 4.527.626 28,9

Fonte: MDIC/Secex. Dados coletados em 10/03/2011.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

Tabela 6 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica– Bahia – jan.-mar. 2012

Atividade econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 79.519 70.432 9.087 1,31

Construção Civil 37.787 34.599 3.188 1,88

Agropecuária 19.153 18.139 1.014 1,00

Extrativa Mineral 826 682 144 1,17

Administração Pública 717 629 88 0,21

Serviços Ind. de Utilid. Pública 1.056 1.033 23 0,15

Indústria de Transformação 23.808 23.974 -166 -0,07

Comércio 41.023 42.592 -1.569 -0,40

Total 203.889 192.080 11.809 0,71

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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INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

No tocante aos investimentos industriais previstos no período 2012–2014 (Tabela 9), o estado deverá atrair, no fim 
desse horizonte temporal, um volume da ordem de R$ 48,6 bilhões, com a implantação e/ou ampliação de 378 empre-
sas em diversos setores.  O destaque cabe ao complexo químico-petroquímico, com um volume de R$ 7,4 bilhões, o 
que representa 15,3% de todo o montante a ser investido no estado.  Existe a intenção de implantação de 98 projetos no 
setor, de um total de 378 previstos. Isso corresponde, aproximadamente, a 26% das intenções de projetos. É importante 
mencionar o complexo outros, cujas inversões serão da ordem de R$ 27,7 bilhões (57%), direcionadas à área de energia, 
mais precisamente à geração de energia eólica e em pequenas centrais hidrelétricas (PCH)1.

1 Toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e inferior a 30 MW. Além disso, a área do reservatório deve ser inferior a 3 km².

Tabela 8 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-mar. 2011/2012

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%
Part. 

%2011 2012

Petróleo e derivados  374.532 671.413 79,27 26,27

Químicos e petroquímicos  326.341 403.219 23,56 15,78

Papel e celulose  447.190 395.000 -11,67 15,45

Metalúrgicos  192.833  210.773 9,30 8,25

Metais preciosos  93.426  148.981 59,46 5,83

Automotivo  124.226  143.246 15,31 5,60

Algodão e seus subprodutos  33.479  117.301 250,38 4,59

Borracha e suas obras  66.702  86.565 29,78 3,39

Soja e derivados  65.858  65.607 -0,38 2,57

Cacau e derivados  71.107  63.543 -10,64 2,49

Café e especiarias  52.287  47.784 -8,61 1,87

Minerais  17.862  39.800 122,82 1,56

Couros e peles  29.821  27.792 -6,80 1,09

Sisal e derivados  22.516  27.219 20,89 1,06

Máqs., apars. e mat. elétricos  18.113  19.464 7,46 0,76

Calçados e suas partes  21.190  17.041 -19,58 0,67

Frutas e suas preparações  17.470  15.032 -13,96 0,59

Fumo e derivados  7.866  10.156 29,10 0,40

Móveis e semelhantes  2.729  2.802 2,70 0,11

Demais Segmentos  55.222  43.195 -21,78 1,69

Total  2.040.770  2.555.931 25,24 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.
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Tabela 9 – Investimentos industriais previstos para a Bahia – Volume de investimentos e números de 
empresas por complexo de atividades –  2012/2014

Complexo Volume 
(R$1.000,00) N° Projetos Volume  (%) Projeto (%)

Químico-petroquímico  7.414.786.000 98 15,3 25,9

Atividade mineral e beneficiamento  5.401.650.000 9 11,1 2,4

Agroalimentar  2.348.847.049 82 4,8 21,7

Metal-mecânico  4.948.810.000 48 10,2 12,7

Calçados/têxtil/confecções  140.361.896 36 0,3 9,5

Transformação petroquímica  427.100.000 22 0,9 5,8

Eletroeletrônico  159.593.955 25 0,3 6,6

Complexo madeireiro  90.182.800 14 0,2 3,7

Reciclagem  7.800.000 2 0,0 0,5

Outros  27.671.300.000 42 56,9 11,1

Total  48.610.431.700 378 100 100

Fonte: SICM. 
Elaboração: SICM/Coinc.
Nota: Dados preliminares, sujeitos a alterações. Coletados até 30/3/2012.


