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PIB CRESCE 1,9% NO TERCEIRO TRIMESTRE, E 
ESTIMATIVA PARA 2012 É DE 3,0%

De acordo com a equipe de Contas Regionais da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), no que 
tange à dinâmica da economia baiana, houve um crescimento de 1,9% no Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) 
no terceiro trimestre de 2012, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O Valor Adicionado a preços básicos 
cresceu 1,6%, e o Imposto sobre Produtos Líquidos de Subsídios, 3,7%. Para o encerramento do ano, a estimativa da SEI é a de 
crescimento de 3,0%. Na comparação do terceiro trimestre de 2012 com o segundo trimestre do ano, o PIB estadual apresentou 
crescimento de 0,9%, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. 

No que se refere ao PIB nacional, quando comparado a igual período do ano anterior, houve incremento de 0,9% no 
terceiro trimestre de 2012. O Valor Adicionado a preços básicos cresceu 0,8%, e o Imposto sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios, 1,2%. Já na série com ajuste sazonal (terceiro trimestre 2012/segundo trimestre 2012), a taxa verificada foi de 0,6%, 
segundo os dados divulgados pelo IBGE.

Tomando como referencial a informação desagregada, exibida na Tabela 1, observa-se que os destaques, em termos absolu-
tos, ficaram com as atividades que compõem o setor serviços, em particular Comércio e Alojamento e alimentação, com 6,6% e 
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Tabela 1 – Variação do terceiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior Bahia e Brasil – 2012 

Atividades
Variação 3º tri 2012/3º tri 2011 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -8,9 3,6

Indústria 1,5 -0,9

   Ind. transformação 0,5 -1,8

   SIUP 1,9 2,1

   Extrativa mineral 0,4 -2,8

   Construção civil 4,9 1,2

Serviços 2,8 1,4

   Comércio 6,6 1,2

   Transportes 1,4 -0,7

   Alojamento e alimentação 6,5 n.d.

   Administração pública (APU) -0,03 2,7

Valor adicionado básico 1,6 0,8

Imposto sobre o produto 3,7 1,2

PIB 1,9 0,9

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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6,5%, respectivamente. A alta do Comércio é justificada pelo crescimento do consumo das famílias, o qual tem se abalizado na 
oferta de crédito e na estabilidade do mercado de trabalho, e também é uma resposta à política de estímulo à demanda interna 
implementada pelo governo federal.

No setor industrial, sobressai-se o crescimento do Valor Adicionado da Construção civil (4,9%), mantendo a tendência de 
crescimento, ainda que em bases menores. Já a Indústria de transformação, conforme mencionado anteriormente, ao contrário 
do que ocorreu no primeiro semestre, contribuiu positivamente para a expansão do PIB baiano no terceiro trimestre, com 
taxa de 0,5%.

No que se refere ao Imposto Sobre Produtos, a alta observada de 3,7%, na comparação com o terceiro trimestre do ano 
anterior, foi determinada basicamente pelo ganho de 1,9% no recolhimento do ICMS, o qual totalizou R$ 11 bilhões no 
acumulado do ano. 

Dentre os grandes setores econômicos do estado (Tabela 2), percebe-se que Serviços, com alta de 2,8%, e Indústria, com 
ganho de 1,5%, foram determinantes. Por outro lado, a queda de 8,9% da Agropecuária contribuiu decisivamente para que 
a expansão da atividade econômica ficasse abaixo dos 2,0%. A título de comparação, se a taxa de crescimento da Agricultura 
tivesse sido de 0,0%, então se teria crescimento de 2,5% na atividade econômica. 

Conforme Tabela 3, a taxa acumulada da Bahia nos últimos quatro trimestres (em relação ao mesmo período do ano ante-
rior) apresenta crescimento de 2,1%. O destaque é o setor de serviços (3,0%). O PIB nacional cresceu 0,9%. Esta taxa resultou 
da elevação de 0,8% do Valor Adicionado a preços básicos e do incremento de 1,4% no Imposto sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios.

O crescimento de 2,1% nos últimos quatro trimestres leva em consideração a taxa verificada no quarto trimestre de 2011, 
quando houve um incremento de 1,4%. Segundo os cálculos da SEI, o quarto trimestre de 2012 deverá apresentar crescimento 
de 3,0% a 3,5%. Diante dessa taxa, a estimativa para o encerramento do ano é a de 3,0%.

Tabela 2 – Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (1) – Bahia – 2012 

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

Agropecuária 11,5 2,6 -2,8  -8,9

Indústria -3,4 4,7 0,2 1,5 

Serviços 2,0 4,1 4,5 2,8 

PIB 1,4 4,8 2,6 1,9 

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

Tabela 3 – Taxa de crescimento setorial do PIB nos últimos quatro trimestres Bahia e Brasil – 2012 

Atividades

Variação no acumulado nos últimos quatro trimestres em comparação 
a igual período do ano anterior

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -1,3 0,8

Indústria 0,9 -0,9

Serviços 3,0 1,5

PIB 2,1 0,9

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



Inform. PIB trimestral, Salvador, jul.-set. 2012 3

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE
 

AGROPECUÁRIA

A nona avaliação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE demonstrou variação negativa de 
11% na produção baiana de grãos em relação à safra do ano anterior, sendo estimada em 6,7 milhões de toneladas. Além disso, 
observou-se redução de 12,2% na área a ser plantada em 2012 e de 11,7% na área colhida, na comparação com 2011.

Desde o primeiro trimestre de 2012, a estimativa de produção física da safra de grãos apresenta recuo. Contribuíram para 
tal feito as quedas observadas nas principais culturas do estado, como algodão (20,0%), feijão (-47,4%) e soja (-8,5%). Além 
disso, culturas tradicionais como mandioca, cana-de-açúcar e café também registraram quedas. Os únicos destaques positivos 
foram o ganho de 0,9% do milho (safra de grãos) e do cacau, com elevação de 1,7%. Assim, conforme os dados do LSPA, pode-
-se afirmar que o estado foi afetado pelo fator climático (seca).

Mesmo com o cenário contraproducente das principais culturas do estado, cabe sublinhar, a despeito das intempéries 

climáticas, que essas estimativas foram feitas tomando como base o ano de 2011, período no qual se observou recorde de 
produtividade. Nesse sentido, é importante citar que o emprego de avançadas tecnologias dentro do procedimento de plantio 
tende a suavizar os efeitos negativos do clima desfavorável.

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

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 (3) 2013 (3)

Var. 
(%)

Mandioca 2.977.190 2.678.767 -10,0 505.536 319.481 -36,8 252.770 248.776 -1,6 11.778 10.768 -8,6

Cana-de-
açúcar

6.981.289 6.836.998 -2,1 121.854 140.168 15,0 115.868 135.926 17,3 60.252 50.299 -16,5

Cacau 156.289 158.890 1,7 546.780 523.301 -4,3 533.315 523.301 -1,9 293 304 3,6

Café 151.742 141.979 -6,4 163.107 172.287 5,6 153.804 158.874 3,3 987 894 -9,4

Grãos 7.525.850 6.700.822 -11,0 2.921.779 2.565.906 -12,2 2.593.993 2.289.648 -11,7 2.901 2.927 0,9

Algodão 1.574.841 1.259.102 -20,0 415.806 432.892 4,1 415.700 396.533 -4,6 3.788 3.175 -16,2

Feijão 223.075 117.422 -47,4 551.237 313.068 -43,2 397.969 237.751 -40,3 561 494 -11,9

Milho 2.052.379 2.071.578 0,9 799.428 619.458 -22,5 625.363 488.702 -21,9 3.282 4.239 29,2

Soja 3.512.568 3.214.169 -8,5 1.045.240 1.112.467 6,4 1.045.240 1.112.467 6,4 3.361 2.889 -14,0

Sorgo 162.987 38.551 -76,3 110.068 88.021 -20,0 109.721 54.195 -50,6 1.485 711 -52,1

Total  -    -    -   4.674.862 4.154.035 -11,1 4.065.450 3.753.058 -7,7  -    -    -   

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2010.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2012 (set. 2012).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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INDÚSTRIA

De acordo com os dados da Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF), realizada pelo IBGE, a produção industrial 
baiana registrou, no terceiro trimestre 2012, em relação ao mesmo período do ano anterior, crescimento de 2,0%, com resul-
tados positivos em cinco das oito atividades pesquisadas, conforme gráfico abaixo.

Segundo a pesquisa, a principal influência negativa no período julho a setembro de 2012 decorreu das atividades de meta-
lurgia básica, com retração de 25,0%, e de veículos automotores (-7,6%). Em evidência encontra-se o setor de refino de petróleo e 

álcool, com expansão de 11,3%, e, logo em seguida, borracha e plástico (11,2%).

No que concerne aos dados da indústria de transformação apresentados pela PIM-PF, observa-se o distanciamento entre a 
taxa de crescimento do setor da Bahia e a do Brasil. Elas são divergentes tanto no terceiro trimestre quanto no acumulado do 
ano. Enquanto a Bahia registrou expansão de 2,0% no terceiro trimestre, o país teve queda de 2,8%. Já no acumulado do ano 
(jan./set.), a Indústria geral baiana expandiu 2,5%, enquanto que a nacional apresentou queda de 3,5%. Isso refletiu no PIB do 
segmento. Nesse caso, a Bahia registrou um VA na Indústria de 1,5% no terceiro trimestre, enquanto que no Brasil observou-
-se retração de 0,9%, conforme as contas trimestrais.

Cabe destacar a expansão de 4,9% da construção civil, que tem sido, há vários trimestres, um dos principais segmentos 
propulsores do crescimento econômico da indústria baiana.  Essa elevação pode ser associada, em parte, à continuidade dos 
investimentos públicos iniciados em anos anteriores. 

SERVIÇOS

Os indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupo de atividade, divulgados recentemente pela Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, evidenciam que o volume das vendas no segmento no estado cresceu 10,2% no perí-
odo de janeiro a setembro. Fatores como saldo positivo do número de postos de trabalho, manutenção da taxa básica de juros 
em 7,25% – sendo a mais baixa da história do Copom, criado em junho de 1996 – e expansão do crédito corroboraram o 
crescimento desse setor.

Os maiores incrementos ocorreram nas atividades de equipamentos e materiais para escritório (30,2%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (18,6%), móveis e eletrodomésticos (12,9%), veículos e motos, partes e peças (12,5%) e combustíveis e lubrifican-
tes (11,5%) – devido à permanência dos preços dos combustíveis para a Bahia.
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Gráfico 1 – Evolução da indústria de transformação – Bahia – jul.-set. 2012/2011

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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No terceiro trimestre de 2012, em comparação ao mesmo trimestre de 2011, o volume de vendas do comércio varejista 
baiano registrou elevação de 9,9%, enquanto no Brasil expandiu 8,6%. 

Conforme as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no acumulado dos nove primei-
ros meses de 2012, a Bahia contabilizou um saldo superior a 45 mil postos de trabalho com carteira assinada (Tabela 6). O 
saldo é resultado da diferença entre o total de empregados admitidos (642.337 vagas) e de empregados desligados (596.678 
vagas). Diante desse resultado, a Bahia se mantém em primeiro lugar em relação ao Nordeste e em nono no ranking entre as 
unidades da Federação (UF), no que se refere ao saldo de empregos. Neste período, o estado apresentou uma variação percen-
tual do estoque de empregos de 2,7%. 

O desempenho do emprego formal por setor de atividade econômica mostra que serviços apresentou o maior saldo no 
acumulado do ano (jan.-set. de 2012), com aproximadamente 20 mil vagas, seguido pela Construção civil, com 8.553. Já o 
Comércio, principal atividade no setor de Serviços, contabilizou um saldo de 6.323 vagas de emprego. O dado negativo ficou 
por conta, somente, de Serviços industriais de utilidade pública (SIUP), com -455 postos de trabalho e variação próxima de 
-3,0%. 

(continua)

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

Atividade econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Extrativa mineral  2.240 1.817 423 3,45

Indústria de transformação 74.921 69.814 5.107 2,19

Serviços industriais de utilidade 
pública 2.932 3.387 -455 -2,96

Construção civil 120.081 111.528 8.553 5,04

Comércio 131.700 125.377 6.323 1,60

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

Atividades
Acumulado no ano de 2012 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 10,2

1 - Combustíveis e lubrificantes 11,5

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 5,9

     2.1 - Hipermercado e supermercado 4,4

3 - Tecidos, vestuário e calçados 9,0

4 - Móveis e eletrodomésticos 12,9

5 - Art. farm.med.ort.e de perfum. 8,4

6 - Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação 30,2

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria -4,0

8 - Outros art.de uso pess. e domest. 18,6

9 - Veículos e motos, partes e peças 12,5

10 - Material de Construção 6,2

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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O comportamento do emprego formal no terceiro trimestre do ano em relação ao mesmo trimestre do ano anterior mos-
trou uma concentração de 64,4% no interior e 35,6% na Região Metropolitana de Salvador. No período de julho a setem-
bro, as atividades econômicas que obtiveram os principais saldos foram Serviços (5.211), Comércio (2.767) e Construção civil 
(1.108).

COMÉRCIO EXTERIOR

No acumulado do ano de 2012 (janeiro a setembro), o comércio exterior baiano apresentou um saldo de US$ 2,39 bilhões, 
superior em relação ao do ano de 2011 em 1,5%. As exportações somaram US$ 8,11 bilhões e apresentaram queda de 0,2% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. No mesmo caminho, as importações caíram 0,9%, com US$ 5,77 bilhões. 

A queda nas exportações está atrelada à desaceleração chinesa, tendo em vista que o país é o principal parceiro comercial 
do estado. Entretanto, a recessão na Europa e o crescimento lento nos Estados Unidos também provocaram uma perda de 
vitalidade do comércio exterior.

No terceiro trimestre de 2012 (julho a setembro), em relação ao mesmo período do ano anterior, a balança comercial da Bahia 

apresentou US$ 3 bilhões em exportações, US$ 1,7 bilhão em importações e um saldo positivo de US$ 2,3 bilhões. 

De acordo com a Tabela 8, os quatro principais segmentos das exportações baianas no acumulado no ano de 2012 – petró-
leo e derivados, químicos e petroquímicos, papel e celulose e soja e derivados – tiveram participação superior a 66% do total das 
vendas. Dentre os segmentos com maior participação, metalúrgicos manteve o pior desempenho, com queda na variação em 
relação ao ano anterior de 45,5%. 

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

Discriminação 2011 2012 Var. %

Exportações 8.126.865 8.111.829 -0,2

Importações 5.770.401 5.720.095 -0,9

Saldo 2.356.464 2.391.734 1,5

Corrente de comércio 13.897.267 13.831.924 -0,5

Fonte: MDIC/Secex. Dados coletados em 5/10/2012.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

(conclusão)

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

Atividade econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 236.382 216.491 19.891 2,87

Administração pública  2.392 2.058 334 0,78

Agropecuária  71.689 66.206 5.483 5,40

Total  642.337 596.678 45.659 2,74

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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Tratando-se do terceiro trimestre de 2012 em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, as exportações baianas tiveram 
uma queda de 7,6%. Os segmentos com destaque de julho a setembro foram calçados e suas partes (44,6%), petróleo e derivados 
(20,0%), automotivos (-82,3%) e metalúrgicos (-69,5%).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o resultado do terceiro trimestre, a estimativa preliminar da SEI é que a atividade econômica da Bahia finalize 2012 
com expansão de 3,0% em relação a 2011. Ainda conforme os cálculos realizados, a taxa de crescimento do PIB será mais uma 
vez determinada pelo setor de serviços, dado o seu peso na estrutura do PIB estadual – 63,0%. A perspectiva de crescimento 
de 3,0% em 2012 é sustentada tanto pelos dados contabilizados até o terceiro trimestre quanto pela perspectiva de cresci-
mento do quarto trimestre. Nesse aspecto, a SEI trabalha com crescimento maior no quarto trimestre, algo em torno de 3,5%, 
contribuindo, assim, para a taxa de expansão mencionada inicialmente.

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

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%
Part. 

%
Var. %  Preço 

médio2011 2012

Petróleo e derivados  1.341.387  1.544.621 15,2 19,0 7,3

Químicos e petroquímicos  1.354.193  1.346.029 -0,6 16,6 -12,5

Papel e celulose  1.355.013  1.248.916 -7,8 15,4 -7,7

Soja e derivados  1.096.738  1.248.143 13,8 15,4 9,2

Algodão e seus subprodutos  317.017  477.362 50,6 5,9 -6,9

Metalúrgicos  717.011  391.039 -45,5 4,8 -31,9

Metais preciosos  332.843  332.832 0,0 4,1 87,4

Automotivo  395.619  279.293 -29,4 3,4 2,7

Borracha e suas obras  216.281  259.720 20,1 3,2 12,6

Cacau e derivados  213.900  191.718 -10,4 2,4 -1,6

Minerais  103.730  123.190 18,8 1,5 36,4

Café e especiarias  134.389  110.469 -17,8 1,4 151,5

Couros e peles  98.301  100.259 2,0 1,2 14,0

Frutas e suas preparações  78.865  70.127 -11,1 0,9 -14,5

Calçados e suas partes  59.922  61.047 1,9 0,8 30,2

Sisal e derivados  57.785  59.224 2,5 0,7 11,6

Máqs., apars. e mat. elétricos  57.871  50.639 -12,5 0,6 18,6

Fumo e derivados  24.144  26.699 10,6 0,3 -3,4

Móveis e semelhantes  11.927  5.769 -51,6 0,1 14,3

Demais segmentos  159.930  184.733 15,5 2,3 -44,5

Total  8.126.865  8.111.829 -0,2 100,0 -6,58

Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 05/10/2012 
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
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