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Economia baiana aprEsEnta alta dE 1,5% no 
primEiro trimEstrE dE 2013, Em rElação ao 
mEsmo pEríodo do ano antErior

o recente dado do produto interno bruto a preços de mercado (pibpm) divulgado pela superintendência de Estudos 
Econômicos e sociais da bahia (sEi), referente ao primeiro trimestre do ano de 2013, sinaliza expansão na economia baiana 
de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. observa-se também crescimento de 1,8% no Valor adicionado a 
preço básico (Va) e de 4,6% no imposto sobre produtos líquidos de subsídios. na comparação do primeiro trimestre de 
2013 com o quarto trimestre de 2012, o pib estadual apresentou crescimento de 1,48%, levando-se em consideração a série 
com ajuste sazonal. 

Em âmbito nacional, quando comparado a igual período do ano anterior, houve incremento de 1,9% no primeiro trimes-
tre de 2013. o Valor adicionado a preços básicos cresceu 1,8%, e o imposto sobre produtos líquidos de subsídios, 2,4%. Já 
na série com ajuste sazonal (primeiro trimestre 2013/quarto trimestre 2012), a taxa verificada foi de 0,6%, segundo os dados 
divulgados pelo ibGE. 
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Tabela 1 - Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades – Bahia e Brasil – 2013

Atividades
Variação 1º tri 2013/1º tri 2012 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -4,3 17,0

Indústria 3,2 -1,4

   Ind. transformação 6,4 -0,7

   SIUP 2,1 2,6

   Extrativa mineral 2,0 -6,6

   Construção civil -3,8 -1,3

Serviços 0,9 1,9

   Comércio -1,5 1,2

   Transportes 6,2 0,3

   Alojamento e alimentação 2,4 n.d

   Administração pública (APU) 1,3 2,2

Valor adicionado básico 1,0 1,8

Imposto sobre o produto 4,6 2,4

PIB 1,5 1,9

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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o destaque brasil foi o setor da agropecuária, com alta de 17,0%, por conta do bom desempenho de alguns produtos 
relevante no primeiro trimestre e do crescimento na produtividade. Entre os produtos com safras significativas estão soja 
(23,3%), milho (9,1%), fumo (5,7%) e arroz (5,1%). o setor de serviços cresceu 1,9%, sendo impulsionado pelas atividades 
de comércio (1,2%) e administração pública (2,2%). Já a indústria nacional apresentou queda de 1,4%, devido aos declives na 
indústria extrativa mineral (6,6%) – afetada pela queda na extração de petróleo –, na construção civil (1,3%) e na indústria de 
transformação (0,7%) – resultado influenciado principalmente pelo declínio da metalurgia, químicos inorgânicos, produtos 
farmacêuticos, têxtil e artigos do vestuário. o que amenizou a queda da indústria foi o aumento de 2,6% nos serviços indus-
triais de utilidade pública (siUp).

ao tomar como referência as informações da bahia de forma desagregada, vistas na tabela 1, observa-se que os melhores 
resultados, em termos absolutos, foram a alta de 3,2% do setor industrial e o leve incremento de 0,9% no setor de serviços. por 
outro lado, a agropecuária apresentou queda de 4,3%, em razão dos desdobramentos da continuidade do cenário de seca no 
estado, que continua sendo o principal contribuidor desta situação. 

no setor industrial baiano, a importância ficou por conta do Valor adicionado (Va) da indústria de transformação, com 
expansão de 6,4%, mantendo, dessa forma, a série positiva desde o terceiro trimestre do ano passado. outras atividades que 
impulsionaram a alta do setor foram siUp e extrativa mineral, com 2,1% e 2,0%, respectivamente. na contramão ficou o Va 
da construção civil, com retração de 3,8% no primeiro trimestre do ano. a última vez que essa atividade apresentou queda foi 
no quarto trimestre de 2005, ou seja, essa retração quebrou uma sequência de 28 trimestres com taxas positivas. Esse desa-
quecimento está associado à relação entre unidades lançadas x unidades vendidas. Enquanto o número de unidades lançadas 
era bem superior ao de unidades vendidas, essas taxas eram positivas, porém, desde o ano passado, esse quadro já apresentava 
alteração. com isso, essa retração na atividade já era esperada para este ano.

no setor de serviços, o Va do comércio baiano retraiu-se em 1,5%, taxa bem abaixo das observadas nos trimestres de 
2012. a atividade de transporte de passageiros e cargas apresentou alta de 6,2%, mantendo taxas positivas desde 2010. Já o 
segmento de alojamento e alimentação, muito associado ao turismo, registrou expansão de 2,4%. por fim, a administração 
pública, principal segmento na estrutura do pib baiano, representando quase 20,0% da atividade econômica do estado, apre-
sentou aumento de 1,3% no primeiro trimestre. 

anÁlisE sEtorial, sEGUndo as pEsQUisas rEFErEntEs a cada sEtor dE 

atiVidadE

aGropEcUÁria

a terceira avaliação do levantamento sistemático da produção agrícola (lspa) do ibGE demonstrou variação negativa de 
6,3% na produção baiana de grãos em relação à safra do ano anterior, sendo estimada em 6,1 milhões de toneladas. Em contra-
partida, observou-se recuperação de 1,7% na área plantada e de 9,6% na área colhida, na comparação com 2012.

a justificativa, em boa parte, da perda da produção na safra de grãos está na intensificação da queda da soja: 17,7%. sua 
estimativa era positiva devido à grande área reservada para plantio (8,9%) e aos bons preços encontrados no mercado. porém, 
esses fatores não foram suficientes perante a seca e a praga da lagarta do milho.

outro motivo marcante é a baixa de 17,3% na produção do algodão, cultura notável para o estado, que também foi afetada pela 
praga. cabe sublinhar que essas informações ainda podem sofrer modificações por conta da probabilidade de chuva para os meses 
de maio a julho. isso influi muito nos dados de plantio da segunda safra de milho e feijão, que terá início no decorrer de maio. 
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as estimativas de cana-de-açúcar e cacau são pessimistas para a safra de 2013, apresentando declive de 1,3% e 8,3%, res-
pectivamente, em sua produção. Já a mandioca manteve sua previsão de produzir 2,3 milhões de toneladas na safra 2013. o 
incremento de 7,6% é ocasionado pelo bom rendimento da cultura e pela base depreciada de 2012, ano em que a safra caiu 22,7%.

INDÚSTRIA

de acordo com os dados da pesquisa industrial mensal regional (pim-pF), realizada pelo ibGE, a produção da indústria de 
transformação baiana registrou, no primeiro trimestre 2013, em relação ao mesmo período do ano anterior, crescimento de 2,3%.

segundo a pesquisa, a principal influência negativa no período de janeiro a março de 2013 decorreu das atividades de ali-
mentos e bebidas, com retração de 11,6%; produtos químicos (-6,1%), pressionada especialmente pelo recuo na produção de sul-
fato de amônio, etileno não saturado e amoníaco; e minerais não metálicos (-4,1%). Em evidência encontram-se os setores de 
veículos automotores, com expansão de 25,7%; refino de petróleo e álcool (20,2%), impulsionado em grande parte pelo aumento 
na produção de óleo diesel e óleos combustíveis; e borracha e plástico (16,0%).
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Gráfico 1 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – jan.-mar. 2013/jan.-mar. 2012

Fonte: PIM-PF/ IBGE.

Tabela 2 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2012/2013

Produtos/
safras

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

2012 (1) 2013 (2) Var. (%) 2012 (1) 2013 (2)
Var. 
(%) 2012 (1) 2013 (2)

Var. 
(%) 2012 (1) 2013 (2) Var. (%)

Mandioca 2.202 2.370 7,6 387 342 -11,5 224 220 -2,0 9.827 10.795 9,9

Cana-de-
açúcar

6.894 6.806 -1,3 121 118 -2,5 138 113 -17,9 50.040 60.196 20,3

Cacau 159 146 -8,3 540 540 0 534 532 -0,4 299 275 8,0

Café 143 147 2,8 171 167 -2,1 157 157 -0,2 909 936 3,0

Grãos 6.490 6.083 -6,3 2.543 2.586 1,7 2.176 2.384 9,6 2.982 2.551 14,5

Algodão 1.256 1.039 -17,3 433 304 -29,2 396 304 -22,8 3.172 3.501 10,4

Feijão 107 176 65,4 319 350 0,6 209 295 8,0 559 489 12,5

Milho 1.883 2.190 16,3 590 628 7,7 404 489 31,2 4.638 4.197 9,5

Soja 3.213 2.645 -17,7 1.113 1.211 8,9 1.113 1.211 8,9 2.888 2.183 24,4

Sorgo 32 32 -0,6 88 93 5,1 54 85 56,8 591 375 36,6

Total - - - 3.762 3.754 -0,2 3.229 3.406 5,5 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2010.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2013 (mar. 2013).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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no foco trimestral, a indústria geral baiana cresceu 2,2% no primeiro trimestre de 2013, ritmo bem abaixo do verificado 
no quarto trimestre de 2012 (9,5%), ambas as comparações contra igual período do ano anterior. Esse decréscimo no dina-
mismo entre os dois períodos ocorreu em sete das nove atividades pesquisadas, com notoriedade para produtos químicos, que 
passou de 7,7% no quarto trimestre de 2012 para -6,1% no primeiro trimestre de 2013; alimentos e bebidas (de -3,0% para 
-11,6%) e celulose, papel e produtos de papel (de 9,2% para 1,2%).

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 apenas 0,2% no 
período de janeiro a março.  Esse comportamento demonstra que o setor passa por um momento de acomodação, comparado 
a igual período do ano anterior, quando se verificou uma expansão de 10,0%.

pode-se observar que o comportamento das vendas no primeiro trimestre do ano foi determinado pelo segmento outros 
artigos de uso pessoal e doméstico, que se expandiu em 33%. Esse bom desempenho é atribuído às promoções e liquidações rea-
lizadas pelos lojistas para escoar os estoques no período. outra atividade que merece destaque pelo seu grau de importância 
é hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com leve expansão de 0,7%. Esse suave dinamismo é 
justificado pela elevação dos preços dos produtos da cesta básica e in natura.

conforme as informações do cadastro Geral de Empregados e desempregados (caged), no acumulado dos três primeiros 
meses de 2013, o estado contabilizou um saldo de 1.508 postos de trabalho com carteira assinada (tabela 4). o saldo é resultado 
da diferença entre o total de empregados admitidos (197.106 vagas) e empregados desligados (195.598 vagas). diante desse resul-
tado, a bahia se manteve em primeiro lugar em relação ao nordeste e foi o único estado a apresentar saldo positivo na região. 

o desempenho do emprego formal por setor de atividade econômica mostra que serviços apresentou o maior saldo no 
acumulado do ano (jan.-mar. de 2013), com 3.405 vagas, seguido pela construção civil, com 2.882. Já o comércio, principal 
atividade no setor de serviços, contabilizou um saldo negativo de 4.239 vagas de emprego, reflexo da eliminação de 4.624 

Tabela 3 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-mar. 2013

Atividades
Acumulado no ano de 2013 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 0,2

1 - Combustíveis e lubrificantes -14,89

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 0,7

     2.1 - Hipermercado e supermercado 3,01

3 - Tecidos, vestuário e calçados 8,1

4 - Móveis e eletrodomésticos 2,79

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 3,9

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -12,76

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 9,0

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 32,98

9 - Veículos e motos, partes e peças 2,5

10 - Material de construção 4,3

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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postos no comércio varejista, contribuindo também, dessa forma, para a queda de 1,5% no Va da atividade comércio. a admi-
nistração pública contou com 44 postos de trabalho desativados no primeiro trimestre, e os serviços industriais de utilidade 
pública, com 49 postos eliminados. a indústria de transformação teve 811 postos de trabalho fechados. Este setor foi afetado, 
principalmente, pela destruição de 899 postos no subsetor da indústria de calçados. 

Tabela 4 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – jan.-mar. 2013

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 197.106 -195.598 1.508 0,09

RMS 102.881 -101.991 890 -0,61

Interior 94.225 -93.607 618 ...

Fonte: MTE–Caged. Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes.
(...) Dados não disponíveis

Tabela 5 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – jan.-mar. 2013

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 77.819 -74.414 3.405 2,87

Agropecuária 17.866 -17.635 231 5,40

Construção Civil 37.232 -34.350 2.882 5,04

Indústria de Transformação 20.566 -21.377 -811 2,19

Comércio 40.885 -45.124 -4.239 1,60

Extrativa Mineral 787 -654 133 3,45

Administração Pública 603 -647 -44 0,78

Serviços Ind. de Utilid. Pública 1.348 -1.397 -49 -2,96

Total 197.106 -195.598 1.508 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.

Tabela 6 – Balança comercial – Bahia – jan.-mar. 2012/2013
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2012 2013 Var. %

Exportações 2.555.931 2.028.027 -20,7

Importações 1.969.483 1.842.232 -6,5

Saldo 586.448 185.795 -68,3

Corrente de comércio 4.525.414 3.870.259 -14,5

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 17/4/2013.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

COMÉRCIO EXTERIOR

no primeiro trimestre do ano, o comércio exterior baiano apresentou um saldo inferior em 68,3%, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. as exportações somaram Us$ 2,03 bilhões, o que representa queda de 20,7%, e, embora melhores, 
mas no mesmo caminho, as importações caíram 6,5%, com Us$ 1,84 bilhão. 

o setor de petróleo e derivados foi o principal responsável pelo baixo desempenho das exportações estaduais. no trimestre 
registrou uma redução de 65,7%, principalmente devido à alta demanda no mercado interno e à queda de 6,2% nos preços 
médios do segmento.
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no período de janeiro a março, as exportações dos principais segmentos baianos foram lideradas pelo setor químico/
petroquímico, com vendas de Us$ 440 milhões e incremento de 9,1%, seguido por papel e celulose, com Us$ 418,5 milhões e 
crescimento de 6%. conforme se verifica na tabela 7, o bom desempenho de soja e derivados, com variação positiva de 17,3%, 
e de couros e peles (11,9%) deve-se, em parte, aos preços praticados no primeiro trimestre de 2013.  

Tabela 7 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-mar. 2012/2013

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Químicos e petroquímicos 403.219 440.003 9,1 21,7

Papel e celulose 395.000 418.510 6,0 20,6

Petróleo e derivados 671.413 230.261 -65,7 11,4

Metalúrgicos 210.773 203.674 -3,4 10,0

Automotivo 143.246 164.524 14,9 8,1

Metais preciosos 148.981 122.111 -18,0 6,0

Soja e derivados 65.607 76.983 17,3 3,8

Borracha e suas obras 86.565 69.600 -19,6 3,4

Algodão e seus subprodutos 117.301 60.589 -48,3 3,0

Cacau e derivados 63.543 44.124 -30,6 2,2

Couros e peles 27.792 31.087 11,9 1,5

Café e especiarias 47.784 26.967 -43,6 1,3

Sisal e derivados 27.219 20.761 -23,7 1,0

Calçados e suas partes 17.041 19.696 15,6 1,0

Minerais 39.800 19.226 -51,7 0,9

Máqs., apars. e mat. elétricos 19.464 14.945 -23,2 0,7

Frutas e suas preparações 14.978 12.759 -14,8 0,6

Fumo e derivados 10.156 7.859 -22,6 0,4

Móveis e semelhantes 2.802 123 -95,6 0,0

Milho e derivados - 14 - -

Embarcações e est. flutuantes - - - -

Demais segmentos 43.248 44.210 2,2 2,2

Total 2.555.931 2.028.027 -20,7 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

a expansão econômica baiana do primeiro trimestre foi caracterizada principalmente pela dinâmica do setor industrial, 
mais especificamente a indústria de transformação. porém, a taxa de crescimento do pib foi mais uma vez determinada pelo 
setor de serviços, dado o seu peso na estrutura do pib estadual (62,1%). diante de alguns fatos já elucidados e da projeção da 
inflação acima da meta, do aumento da taxa de desemprego na rms e da queda na intenção do consumo das famílias, a sEi 
trabalha com a taxa de crescimento em torno de 2,5% para o encerramento do ano. 

o cenário da economia brasileira, de uma forma geral, será inquietante, porém espera-se uma taxa acima da divulgada para 
2012, de 0,9%. Fatores internos e externos explicam o crescimento de 1,9% no primeiro trimestre. Entretanto, tudo indica que, 
no decorrer desse ano, o mais provável será uma leve recuperação do panorama de crescimento do país, algo próximo de 3,0%.
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