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Economia baiana crEscE 4,0% no sEgundo 
trimEstrE E acumula Expansão dE 3,3% no 
primEiro sEmEstrE do ano

de acordo com a equipe de contas regionais da superintendência de Estudos Econômicos e sociais da bahia (sEi), a 
economia baiana teve crescimento de 4,0% no segundo trimestre e alta de 3,3% no primeiro semestre do ano, em relação 
ao mesmo período do ano anterior. o bom desempenho deve-se principalmente ao setor industrial, com destaque para a 
taxa de crescimento da indústria de transformação (10,6%), e ao comércio, com elevação de 3,5%. na comparação entre o 
segundo trimestre e o primeiro trimestre de 2013, o pib estadual apresentou crescimento de 2,2%, levando-se em conside-
ração a série com ajuste sazonal. 

o Valor adicionado a preços básicos cresceu 3,8%, e no que se refere aos impostos sobre produto, a alta observada de 5,3%, 
na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, foi determinada basicamente pelo ganho de 4,4% no recolhimento 
do icms, o qual totalizou r$ 7,5 bilhões nos seis primeiros meses do ano. para o encerramento do ano, a estimativa da sEi 
é de crescimento de 2,5%. 
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Tabela 1 - Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades – Bahia e Brasil – 2013

Atividades
Variação 2º tri 2013/2º tri 2012 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -3,9  13,0

Indústria 6,5 2,8 

   Ind. transformação 10,6 4,6 

   SIUP 5,0 2,1 

   Extrativa mineral -7,1 -3,9 

   Construção civil -1,6  4,0

Serviços 3,1 2,4 

   Comércio 3,5 3,5 

   Transportes 3,3  2,7

   Alojamento e alimentação 5,1 n.d. 

   Administração pública (APU) 2,5  1,5

Valor adicionado básico 3,8  3,2

Imposto sobre o produto 5,3 4,1

PIB 4,0  3,3

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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ao observar os grandes setores econômicos (tabela 1), percebe-se que o setor industrial, com alta de 6,5%, e a expansão do 
comércio de 3,5% foram determinantes para o bom desempenho da economia baiana, tendo em vista a queda de 3,9% do setor 
agropecuário. assim como ocorreu no primeiro trimestre, a indústria de transformação se destacou como o principal impul-
sionador tanto do setor quanto do conjunto da economia. no segundo trimestre, a transformação baiana registrou expansão 
de 10,6%, favorecida pelo aumento de 14,3% no refino de petróleo, 11,2% em produtos químicos, 35,6% na metalurgia básica 
e 29,3% em veículos automotores.

a produção e comercialização de energia elétrica e gás também registraram impacto positivo na atividade, com cresci-
mento de 5,0%. por outro lado, a construção civil e a extrativa mineral contribuíram negativamente para o desempenho do 
setor, com taxas de -1,6% e -7,1%, respectivamente. com relação à construção civil, a redução no ritmo de novos lançamentos 
privados teve impacto negativo importante, enquanto que obras públicas de infraestrutura contribuíram para amenizar a 
retração no segmento. Já na extração mineral, o principal impacto negativo decorreu da queda na extração de petróleo, prin-
cipal atividade do segmento em termos de valor adicionado. 

os serviços baianos cresceram 3,1% no segundo trimestre de 2013, acumulando, no primeiro semestre, expansão de 2,5%. 
no segundo trimestre, o segmento de comércio, com alta de 3,5%, foi o grande destaque do setor de serviços. logo em seguida 
aparecem as atividades de transporte de cargas e passageiros, com 3,4%, e administração pública – principal atividade da eco-
nomia baiana –, com expansão de 2,5%.

no que concerne aos dados do brasil no segundo trimestre de 2013, na comparação com o mesmo período de 2012, os 
cálculos realizados pelo ibgE apontam crescimento de 3,3% no pib, 1,8% no Valor adicionado a preços básicos e 2,4% no 
imposto sobre produtos líquidos de subsídios. no acumulado do ano, houve expansão de 2,6%, e na comparação com o 
trimestre imediatamente anterior, eliminadas as influências sazonais, a economia nacional cresceu 1,5%.

no acumulado do ano, a economia baiana apresentou um crescimento de 3,3%. o destaque foi o setor industrial, com 
expansão de 5,5%, tendo na indústria de transformação (8,6%) e no siup (4,9%) suas principais contribuições. Já o setor de 
serviços cresceu 2,1%, e as maiores altas vieram das atividades de transporte (6,9%) e alojamento e alimentação (4,6%). Em 
contrapartida, o setor da agropecuária acumulou queda de 5,8%, ainda reflexo da seca em boa parte do estado.

Tabela 2 - Taxa de crescimento setorial do PIB  – Bahia e Brasil – 2013

Atividades
Variação no 1º semestre  2013

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -5,8  14,7

Indústria 5,5  0,8

   Ind. transformação 8,6 2,0

   SIUP 4,9 2,3

   Extrativa mineral -2,1 -5,3

   Construção civil -1,8 1,4

Serviços 2,5 2,1 

   Comércio 1,0 2,3

   Transportes 6,9 1,5

   Alojamento e alimentação 4,6 n.d.

   Administração pública (APU) 2,4 1,9

PIB 3,3 2,6

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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Em âmbito nacional, o pib cresceu 2,6% no primeiro semestre. o Valor adicionado a preços básicos aumentou 2,5%, e o 
imposto sobre produtos líquidos de subsídios, 3,2%. destaque para o setor agropecuário, com alta de 14,7%.

anÁlisE sEtorial, sEgundo as pEsQuisas rEFErEntEs a cada sEtor dE 

atiVidadE

agropEcuÁria

nos primeiros seis meses do ano, a avaliação do levantamento sistemático da produção agrícola (lspa) do ibgE demons-
trou variação negativa de 6,6% na produção baiana de grãos em relação à safra do ano anterior, sendo estimada em, aproxima-
damente, 6,1 milhões de toneladas. os desdobramentos do prosseguimento do cenário de seca continuam sendo os principais 
causadores desta situação, mesmo se verificando, em algumas áreas do estado, um arrefecimento desses efeitos negativos por 
conta de chuvas que caíram nos últimos meses. Em contrapartida, observou-se recuperação de 7,8% na área plantada e de 16,8% 
na área colhida, na comparação com 2012.

a previsão para os principais grãos do estado este ano segue em baixa, segundo o lspa. a soja aponta queda de 13,9% em rela-
ção à safra do ano anterior e retração no rendimento de 20,9%. o algodão também registra retração na produção, com variação 
negativa de 18,9% e uma produção física com 1 milhão de toneladas nesta safra. a diminuição da área colhida justifica a amplia-
ção da queda. os destaques nesse primeiro semestre ficaram por conta da recuperação da produção do feijão, com variação de 
99,9% em relação à safra passada; milho, com 7,6%; café, com 4,7%; e sorgo, com 12,7%. as estimativas de cana-de-açúcar, cacau e 
mandioca são pessimistas para a safra de 2013, apresentando declive de 4,3%, 14,7% e 42,9%, respectivamente, em sua produção.

Tabela 3 – 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 1.258 -42,9 387 211 -45,4 222 123 -44,7 9.920 10.241 3,2

Cana-de-
açúcar

6.894 6.600 -4,3 121 116 -3,8 118 108 -8,1 58.471 60.889 4,1

Cacau 159 136 -14,7 540 425 -21,3 532 425 -20,1 300 320 6,8

Café 143 150 4,7 171 147 -13,7 160 141 -11,8 897 1.065 18,7

Grãos 6.490 6.061 -6,6 2.545 2.744 7,8 2.174 2.539 16,8 2.986 2.387 -20,0

Algodão 1.256 1.019 -18,9 433 306 -29,2 396 305 -22,9 3.171 3.339 5,3

Feijão 107 213 99,9 319 459 43,6 207 396 91,6 516 538 4.3

Milho 1.883 2.026 7,6 592 678 14,5 404 544 34,7 4.661 3.723 -10,1

Soja 3.213 2.766 -13,9 1.113 1.211 8,9 1.113 1.211 8,9 2.888 2.284 -20,9

Sorgo 32 36 12,7 88 90 1,7 54 82 51,0 591 441 -25,4

TOTAL - - - 3.764 3.644 -3,2 3.205 3.336 4,1 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2011.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2013 (jun. 2013).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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indÚstria

de acordo com as informações da pesquisa industrial mensal (pim) do ibgE, no acumulado do ano, a taxa da produção 
industrial baiana (geral) registrou acréscimo de 5,9%, comparado com o mesmo período do ano anterior. Já a taxa da indústria 
de transformação apresentou alta de 6,3%.

as maiores contribuições para a indústria baiana nos seis primeiros meses de 2013 vieram de veículos automotores (27,6%). 
Vale mencionar a influência da baixa base de comparação, já que esse setor recuou 11,3% no primeiro semestre do ano pas-
sado. Em seguida vieram metalurgia básica (22,3%), impulsionada pela fabricação de barras, perfis e vergalhões de cobre; e 
refino de petróleo e álcool (17,1%), em razão do aumento na produção de óleo diesel, óleos combustíveis e gasolina automotiva. 
negativamente, figuraram os segmentos de alimentos e bebidas (-8,1%) e minerais não metálicos (-4,1%).

no brasil, a produção industrial cresceu 1,9%. os principais destaques foram nos segmentos de veículos automotores 
(14,9%), com maior fabricação de caminhão-trator para reboques e semirreboques, caminhões, automóveis e veículos para 
transporte de mercadorias, e refino de petróleo e álcool (8,7%).

na comparação do segundo trimestre com o mesmo período do ano anterior, a indústria geral baiana cresceu 9,6%, e a 
indústria de transformação, 10,3%. destacam-se os setores de produtos químicos, que passou de -6,0% para 11,2%, e metalur-
gia básica, de 11,2% para 35,6%

sErViÇos

os indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividade, divulgados recentemente pela pesquisa 
mensal do comércio (pmc) do ibgE, mostram que o volume das vendas no segmento no estado cresceu apenas 0,6% no 
primeiro semestre do ano.

dentre os segmentos do comércio varejista, apenas combustíveis e lubrificantes (15,1%); hipermercados (0,7%); e equipa-
mentos e materiais de escritório e informática (9,75%) registraram retração no primeiro semestre em relação ao mesmo trimes-
tre do ano anterior. É importante frisar que a leve expansão do comércio varejista tem-se mantido mesmo em um ambiente 
macroeconômico desfavorável, com elevadas taxas de juros.

no que diz respeito às informações do cadastro geral de Empregados e desempregados (caged), observa-se que o 
emprego no estado apresentou uma variação de 1,5%. o interior contribuiu com mais de 18 mil novos postos de trabalho, e a 
rms, com um pouco mais de 8 mil postos, gerando um saldo superior a 26 mil novos postos no estado. 
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Gráfico 1 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – jan.-jun. 2013/jan.-jun. 2012

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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desses novos postos criados, o setor de serviços apresentou o maior saldo, com 10.751 empregos formais, seguido pela 
construção civil, com 8.994 postos gerados, e pela agropecuária, com 5.206 postos. a única atividade que registrou saldo 
negativo no primeiro semestre foi o comércio, com 1.839 postos de trabalho eliminados.

Tabela 5 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – jan.-jun. 2013

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 427.465 400.825 26.640 1,53

RMS 219.092 211.069 8.023 0,88

Interior 208.373 189.756 18.617 --

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

Tabela 6 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – jan.-jun. 2013

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Extrativa mineral 1.426 1.258 168 1,34

Indústria de transformação 46.682 44.035 2.647 1,14

Serv. industriais de utilidade pública 2.575 2.168 407 2,97

Construção civil 82.025 73.031 8.994 4,91

Comércio 88.913 90.752 -1.839 -0,44

Serviços 159.980 149.229 10.751 1,47

Administração pública 1.591 1.285 306 0,60

Agropecuária, ext. vegetal, caça e pesca 44.273 39.067 5.206 5,06

Total 427.465 400.825 26.640 1,53

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 4 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-jun. 2013

Atividades
Acumulado no ano de 2013 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 0,6

1 - Combustíveis e lubrificantes -15,1

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

     2.1 - Hipermercado e supermercado 2,1

3 - Tecidos, vestuário e calçados 6,5

4 - Móveis e eletrodomésticos 6,3

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 12,5

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -9,7

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 10,4

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 31,3

9 - Veículos e motos, partes e peças 1,5

10 - Material de construção 4,8

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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comÉrcio ExtErior

no período janeiro a junho, a balança comercial baiana apresentou um saldo (superávit comercial) de apenas us$ 620 
milhões, inferior ao do ano anterior em 48,3%. as exportações somaram us$ 4,69 bilhões e apresentaram queda de 8,6% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Já as importações acumularam um incremento de 3,5%, com us$ 4,07 bilhões. 

a queda observada nas exportações no primeiro semestre deve-se, principalmente, à redução dos embarques de derivados 
de petróleo; à queda nos preços das commodities; ao menor volume de embarques de produtos agrícolas (afetados pela seca); e 
à redução da demanda em seus principais mercados – Estados unidos (-10,5%), argentina (-10,2%), mercosul (9,2%), união 
Europeia (-17,2%) e américa latina (-7,8%) –, com exceção da Ásia. Quanto às importações, o crescimento de 3,5% foi ala-
vancado pelo aumento da atividade produtiva e dos investimentos.

conforme a tabela abaixo, observa-se que os principais segmentos da pauta de exportação baiana no primeiro semestre 
foram o setor automotivo, com expansão de 45%, incitada pela crescente demanda de nossos vizinhos argentinos, que passa-
ram a investir na obtenção de veículos; e o setor metalúrgico, com alta de 40,4%, ditada pela normalização da produção de 
catodos de cobre. o segmento de petróleo e derivados vendeu menos ao exterior, tornando-se um dos principais responsáveis 
pelo desempenho negativo das exportações baianas  

o setor químico/petroquímico liderou as vendas no primeiro semestre, com us$ 876,8 milhões e crescimento de 3,2%. 
os embarques cresceram apenas 0,76%, mostrando a valorização de alguns produtos do segmento no mercado internacional

Tabela 8 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-jun. 2012/2013

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Químicos e petroquímicos               849.882               876.760 3,16 18,69

Papel e celulose               817.582               813.387 -0,51 17,34

Soja e derivados               664.968               681.546 2,49 14,53

Petróleo e derivados            1.018.483               588.476 -42,22 12,54

Metalúrgicos               312.617               438.781 40,36 9,35

Automotivo               255.194               370.900 45,34 7,91

Metais preciosos               236.310               189.154 -19,96 4,03

Borracha e suas obras               175.830               134.727 -23,38 2,87

Cacau e derivados               127.521                 93.350 -26,80 1,99

Algodão e seus subprodutos               180.803                 92.449 -48,87 1,97

Couros e peles                 69.525                 67.614 -2,75 1,44

Tabela 7 – Balança comercial – Bahia – jan.-jun. 2012/2013
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2012 2013 Var. %

Exportações 5.134.760 4.691.721 -8,63

Importações 3.934.811 4.071.306 3,47

Saldo 1.199.950 620.415 -48,30

Corrente de comércio 9.069.571 8.763.027 -3,38

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 17/7/2013.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

(continua)
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Tabela 8– Exportações baianas – principais segmentos – jan.-jun. 2012/2013

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Café e especiarias  71.019 47.090 -33,69 1,00

Calçados e suas partes 32.647 40.557 24,23 0,86

Minerais 86.392 39.487 -54,29 0,84

Sisal e derivados 44.671 38.411 -14,01 0,82

Frutas e suas preparações 30.866 31.842 3,16 0,68

Máqs., apars. e mat. elétricos 37.492 29.480 -21,37 0,63

Fumo e derivados 19.776 17.668 -10,66 0,38

Milho e derivados 13.761 6.873 -50,05 0,15

Móveis e semelhantes  5.287 135 -   -   

Embarcações e est. flutuantes -   -   -   -   

Demais segmentos 84.136 93.032 10,57 1,98

Total 5.134.760 4.691.721 -8,6 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

(conclusão)
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