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Com CresCimento de 0,9% no quarto 
trimestre, eConomia baiana enCerra 2013 Com 
alta de 3,0%

a atividade econômica baiana registrou expansão de 0,9% no quarto trimestre de 2013, em comparação com o mesmo perí-
odo do ano anterior, segundo cálculos realizados pela superintendência de estudos econômicos e sociais da bahia (sei). o 
Valor adicionado a preços básicos (Va) cresceu 0,5%, e o imposto sobre Produtos líquidos de subsídios, 3,7%. na comparação 
do quarto trimestre de 2013 com o terceiro trimestre do mesmo ano, houve estabilidade (0,0%), levando-se em consideração a 
série com ajuste sazonal. no acumulado do ano, a economia baiana expandiu-se 3,0%, e o imposto registrou alta de 6,7%.  

Foram fundamentais para o crescimento de 0,9% do quarto trimestre o setor de serviços e o industrial, com alta de 1,0% 
e 1,5%, respectivamente. os dois setores têm grande peso na composição do Pib estadual. em serviços, o destaque ficou por 
conta do comércio, que cresceu 3,0%, seguido de transportes (3,3%) e alojamento e alimentação, com alta de 2,9%.

os destaques na indústria foram a atividade eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (8,3%), favorecida principal-
mente pelo consumo industrial de energia elétrica, e a recuperação da construção civil (0,9%), após ter registrado três trimes-
tres consecutivos de queda. em contrapartida, destaca-se a retração da indústria de transformação (-2,0%), determinada pela 
paralisação da atividade no final do ano e pela elevada base de comparação do ano anterior (12,8%). 
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Tabela 1 - Variação do quarto trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2013

Atividades
Variação 4º tri 2013/4º tri 2012 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -4,1 2,4

Indústria 1,5 1,5

   Ind. transformação -2,0 1,3

   Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 8,3 3,4

   Extrativa mineral 0,5 -0,9

   Construção civil 0,9 2,4

Serviços 1,0 1,8

   Comércio 3,0 2,9

   Transportes 3,3 2,2

   Alojamento e alimentação 2,9 n.d. 

   Administração pública (APU) -0,8 2,4

Valor Adicionado básico 0,5 1,7

Imposto sobre o produto 3,7 3,1

PIB 0,9 1,9

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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em relação ao Pib trimestral nacional, segundo o ibGe, foi registrada expansão de 1,9% no quarto trimestre. no ajuste 
sazonal, a taxa é de 0,7%. Contribuiu para tal resultado o aumento de 1,7% do Valor adicionado a preços básicos e o incre-
mento de 3,1% no imposto sobre Produtos líquidos de subsídios.

na ótica dos grandes setores, no quarto trimestre de 2013 em relação ao mesmo período do ano anterior, a agropecuária 
brasileira apresentou alta de 2,4%. Concorreu para este desfecho o crescimento de alguns produtos da lavoura, como cana-de-
-açúcar (10,0%), trigo (30,4%) e fumo (5,5%). a indústria cresceu 1,5%, apresentando resultados positivos no trimestre, com 
destaque para eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana e indústria de transformação, com expansão de 3,4% e 2,4%, 
respectivamente. o setor de serviços registrou alta de 1,8%. as principais variações foram serviço de informação, que cresceu 
7,6%, comércio (2,9%) e administração pública (2,4%).

no gráfico abaixo, observa-se a variação nos trimestres da economia baiana em relação ao mesmo período do ano anterior 
e se constata que a agropecuária registrou retração em todo o período de 2013. a atividade econômica (Pib) do estado apre-
sentou uma dinâmica muito similar à do setor industrial. dessa forma, a performance da indústria foi positiva e decisiva para 
a evolução do Pib nesse período. Percebe-se que o desempenho no segundo trimestre foi extremamente importante para o 
estado fechar o ano com crescimento de 3,0%. nesse período, a alta da indústria de transformação, o crescimento do comércio 
e a expansão da administração pública colaboraram para a boa atuação da atividade econômica no estado.

no acumulado do ano de 2013, a atividade econômica baiana teve alta de 3,0%. essa taxa de crescimento foi determinada, 
em particular, por dois setores. o primeiro foi o industrial, que se expandiu 4,2%, devido ao bom desempenho da indústria 
de transformação (5,8%) e da atividade de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (4,7%). o outro setor foi serviços, 
com crescimento de 2,5%. essa alta está atrelada ao incremento de 3,6% do comércio e de 5,2% de transportes. na contramão, 
apresenta-se o setor de agropecuária, com retração de 3,9% em 2013. além da seca, esse fraco desempenho está atrelado à 
proliferação da praga Helicoverpa Armigera, que afetou as principais culturas do estado (soja e algodão). 

Já a administração pública, mais importante setor do Pib, apesar de ter registrado queda de 0,8% no quarto trimestre, 
fechou 2013 com expansão 1,6%. esse crescimento só não foi maior devido às necessidades de adequação das despesas 
governamentais, o que demandou um determinado nível de contingenciamento, influenciando diretamente o desempenho 
da atividade no Pib. 
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Gráfico 1 – Variação nos trimestres em relação ao mesmo período do ano anterior – 2013

Fontes: SEI, IBGE.
Nota: Dados sujeitos a retificação.
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em âmbito nacional, o crescimento em 2013 foi de 2,3%, influenciado principalmente pelos setores da agropecuária (7,0%) 
e serviços (2,0%). o Valor adicionado a preços básicos cresceu 2,1%, e o imposto sobre Produtos líquidos de subsídios, 3,3%.

anÁlise setorial, seGundo as Pesquisas reFerentes a Cada setor de 

atiVidade

aGriCultura

de acordo com o último levantamento sistemático da Produção agrícola (lsPa/ibGe) de 2013, a safra de baiana de 
grãos foi estimada em 6,1 milhões de toneladas, apontando recuo de 6,0% em relação à colheita do ano anterior. Pode-se 
creditar essa perda na produção física dos grãos à retração de 26,4% do algodão e de 13,9% da soja. no caso do algodão, esta 
inclinação está associada à diminuição de 31,7% em sua área plantada e de 25,7% na área colhida, com consequente perda de 
0,9% no rendimento. os destaques, dessa vez, ficaram por conta da mandioca, que, no ajustado do ano, saiu de uma queda de 
-39,7% para -15,8%, e para o crescimento bastante significativo (133,2%) do feijão.

além dessas culturas, o milho, com alta de 12,3% em sua safra de inverno, amenizou a queda na colheita de grãos. o café 
finalizou o ano com incremento de produção em relação a novembro, encerrando 2013 com 13,5% de expansão. Contribuíram 
para tal feito o melhor rendimento e o bom clima no desenvolvimento da cultura. mesmo com o crescimento da atividade, 
os agricultores ainda sofrem no mercado por conta dos baixos preços praticados, concorrência internacional e arrefecimento 
da demanda.

Tabela 2 - Variação acumulada no ano de 2013 em comparação com igual período do ano anterior – Bahia e Brasil

Atividades
Acumulado no ano 2013

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -3,9 7,0

Indústria 4,2 1,3

   Ind. transformação 5,8 1,9

   Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 4,7 2,9

   Extrativa mineral -0,4 -2,8

   Construção civil -1,0 1,9

Serviços 2,5 2,0

   Comércio 3,6 2,5

   Transportes 5,2 2,9

   Alojamento e alimentação 1,0 n.d. 

   Administração pública (APU) -0,8 2,1

PIB 3,0 2,3

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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segundo a estimativa feita pelo ibGe, além do algodão e da soja, outras culturas também apresentaram queda. entre 
elas, o cacau, que aponta uma suave tendência de retração de 0,8% em sua produção física para o ano de 2013. entretanto, 
bons preços e certo aquecimento no mercado internacional abrem boas perspectivas aos produtores para 2014. no caso da 
cana-de-açúcar, que até o penúltimo levantamento feito pela pesquisa apontava alta, as boas condições climáticas não foram 
suficientes para evitar a queda em relação ao ano anterior. assim, a cultura encerrou o ano com retração de 2,0%. a esperança 
é que tudo isso venha a ser amenizado com o retorno das chuvas em boa parte das regiões. 

indÚstria

os resultados da Pesquisa industrial mensal (Pim-PF), divulgados pelo ibGe, sinalizam queda de 1,9% da indústria 
geral no quarto trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e expansão de 3,7% no acumulado do ano.

de acordo com a pesquisa, no acumulado do ano, de um total de oito segmentos da indústria de transformação baiana, seis 
tiveram acréscimos. as principais contribuições positivas foram registradas por metalurgia básica (21,9%); veículos (19,5%); e 
refino de petróleo e produção de álcool (13,2%), ainda em função do aumento da fabricação de óleo diesel e outros óleos com-
bustíveis e gasolina. destacou-se também o crescimento de borracha e plástico (4,9%) e celulose e papel (1,3%).

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 1.854 -15,8 387 285 -26,3 222 177 -20,4 9.920 10.493 5,8

Cana-de-
açúcar

6.894 6.760 -2,0 121 125 3,1 118 118 -0,2 58.471 57.454 -1,7

Cacau 159 158 -0,8 540 551 1,9 532 533 0,2 300 297 -1,0

Café 143 162 13,5 171 179 5,0 160 160 0,3 897 1.015 13,2

Grãos 6.490 6.102 -6,0 2.543 2.745 7,9 2.176 2.544 16,9 2.982 2.399 -19,6

Algodão 1.256 925 -26,4 433 296 -31,7 396 294 -25,7 3.171 3.141 -0,9

Feijão 107 249 133,2 319 460 44,1 209 374 78,7 509 664 30,5

Milho 1.883 2.115 12,3 590 678 15,0 404 571 41,3 4.662 3.708 -20,5

Soja 3.213 2.766 -13,9 1.113 1.211 8,9 1.113 1.211 8,9 2.888 2.283 -20,9

Sorgo 32 47 48,1 88 99 12,6 54 93 72,0 591 509 -13,9

Total - - - 3.762 3.885 3,3 3.208 3.531 10,1 - - -

Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–PAM 2012.
(2) IBGE–LSPA previsão de safra 2013 (dez. 2013).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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Gráfico 2 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – jan.-dez. 2013/jan.-dez. 2012

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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o principal impacto negativo foi registrado por alimentos e bebidas (-8,1%), em razão da queda na produção de refrigeran-
tes e tortas, bagaços e farelos de soja. outra contribuição negativa veio de produtos químicos (-0,4%).

no brasil, o setor industrial retraiu-se 0,3% no quarto trimestre do ano. no indicador acumulado para o período janeiro–
dezembro 2013, o setor mostrou expansão de 1,2%. os principais fatores para tal expansão estão relacionados ao avanço em 
todos os seus grupamentos, com destaque para a maior fabricação de bens de capital para equipamentos de transporte (espe-
cialmente os caminhões).

serViÇos

Com base nos indicadores de desempenho do comércio varejista segundo grupos de atividade, divulgados recentemente 
pela Pesquisa mensal do Comércio (PmC) do ibGe, o volume das vendas no segmento cresceu 2,7%.

essa pequena expansão do comércio varejista está atrelada, em parte, à queda no setor de combustíveis e lubrificantes (8,4%); 
à retração no segmento equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-15,3%); e ao encolhimento de 
1,8% na atividade de veículos, motos, partes e peças. 

os destaques ficam por conta dos segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (18,8%), devido ao aumento na 
massa de rendimentos e às facilidades de crédito (este segmento engloba as lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos 
esportivos, brinquedos etc.); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com expansão de 15,0%; livros, jor-
nais, revistas e papelaria (16,1%); e móveis e eletrodomésticos, com alta de 10,0%, devido à política de incentivo ao consumo 
com manutenção das alíquotas de iPi.

de acordo com as informações do Cadastro Geral de empregados e desempregados (Caged), a bahia gerou mais de 51 mil 
empregos formais no acumulado do ano de 2013. este resultado fez com que o estado continuasse na liderança de geração de 
empregos na região nordeste e ficasse na oitava posição em âmbito nacional. 

no interior do estado da bahia, surgiram 33.701 novos empregos, enquanto na região metropolitana de salvador (rms) 
foram gerados 17.569 postos de trabalho, o que representa uma variação no estado na ordem de 2,94%. dessa forma, é possível 

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

Atividades
Acumulado no ano de 2013 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 2,7

1 - Combustíveis e lubrificantes -8,4

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 1,3

     2.1 - Hipermercado e supermercado 3,8

3 - Tecidos, vestuário e calçados 4,3

4 - Móveis e eletrodomésticos 10,0

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 15,0

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -15,3

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 16,1

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 18,8

9 - Veículos e motos, partes e peças -1,8

10 - Material de construção 8,1

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 atividades numeradas de 1 a 8.
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perceber que o dinamismo na criação de empregos no interior vem sendo maior do que na rms. as exceções encontram-se 
nos meses de março de 2012 e fevereiro de 2013, quando a rms apresentou uma maior criação de postos de trabalho, fenô-
meno relacionado ao dinamismo proporcionado pelo Carnaval.

no que diz respeito ao comportamento do emprego formal por setor de atividade, no acumulado do ano, serviços res-
pondeu pelo maior saldo, com mais de 18 mil postos de trabalho (319.301 admissões e 300.398 desligamentos), seguido por 
construção civil, que contabilizou um saldo acima de 15 mil postos de trabalho e uma variação superior a 8%. em terceiro lugar 
ficou comércio, com a geração de 12 mil postos de trabalho (187.628 admissões e 175.541 desligamentos).

os setores que apuraram os menores saldos no período de janeiro a dezembro de 2013 foram agropecuária (-277 postos, 
sendo 82.188 admitidos e 82.465 desligados); extrativa mineral (198 postos); administração pública (669 postos, sendo 3.854 
admitidos e 3.185 desligados); e serviços industriais de utilidade pública (1.192 postos).

ComÉrCio eXterior

a balança comercial baiana, no acumulado de 2013, apresentou um montante na corrente de comércio na ordem de, 
aproximadamente, us$ 19 bilhões e registrou uma variação inferior em -0,26% com relação ao ano anterior. as exportações 
somaram us$ 10 bilhões, o que representa queda de 10,4% (pior resultado desde 2009), e as importações, com valor recorde 
da série histórica desde 1993, alcançaram um montante de us$ 8,9 bilhões, o que representa um ganho de 14,5% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. assim, o saldo da balança comercial apresentou queda de 65,7% em relação ao ano 
anterior. 

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

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 856.967 805.697 51.270 2,94

RMS 444.694 427.125 17.569 1,94

Interior 412.273 378.572 33.701 ...

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.-dez. 2013

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Extrativa mineral 2.767 2.569 198 1,58

Indústria de transformação 88.937 86.004 2.933 1,27

Serv. industriais de utilidade pública 5.404 4.212 1.192 8,69

Construção civil 166.888 151.323 15.565 8,50

Comércio 187.628 175.541 12.087 2,90

Serviços 319.301 300.398 18.903 2,59

Administração pública 3.854 3.185 669 1,31

Agropecuária, ext. vegetal, caça e pesca 82.188 82.465 -277 -0,27

Total 856.967 805.697 51.270 2,94

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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o comportamento das principais exportações baianas realizadas no acumulado de janeiro a dezembro apresentou retra-
ção de 10,4%. essa queda está associada em parte ao fraco desempenho da economia internacional, visto que os principais 
segmentos da pauta exportadora baiana registraram variações inferiores às observadas em 2012. são eles petróleo e derivados 
(-29,0%), em função da menor produtividade de alguns poços e da parada programada para manutenção de diversas platafor-
mas; químicos e petroquímicos (-12,6%), devido a problemas estruturais e à diminuição da demanda externa; e soja e derivados 
(-14,9%), reflexo da queda dos preços e de problemas climáticos. Cabe frisar que o algodão (-56,3%) apresentou a maior retra-
ção dentre os principais segmentos no acumulado do ano de 2013. 

Por outro lado, o setor de papel e celulose lidera as exportações baianas, com montante de us$ 1,69 bilhão e variação de 
0,5% em relação a 2012. este fato deve-se ao aumento de quase 1% no volume embarcado, tendo em vista que o preço médio 
de 2012 apresentou variação negativa. os outros destaques em variação foram os setores metalúrgicos (59,6%), derivado dos 
investimentos praticados pela Paranapanema na planta de dias d’Ávila, e automotivo (72,3%), estimulado pelo aumento da 
demanda na argentina.

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

Discriminação 2012 2013 Var. %

Exportações 11.267.769 10.091.660 -10,44

Importações 7.764.509 8.891.206 14,51

Saldo 3.503.260 1.200.454 -65,73

Corrente de comércio 19.032.279 18.982.866 -0,26

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 10/1/2014.
Elaboração: SEI.
Nota: Importações efetivas, dados preliminares.

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

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Papel e celulose 1.678.618 1.686.912 0,49 16,72

Químicos e petroquímicos 1.788.467 1.562.786 -12,62 15,49

Petróleo e derivados 2.134.776 1.515.787 -29,00 15,02

Soja e derivados 1.429.714 1.217.422 -14,85 12,06

Metalúrgicos 609.545 973.002 59,63 9,64

Automotivo 426.071 734.239 72,33 7,28

Embarcações e est. flutuantes 381.773 380.462 -0,34 3,77

Metais preciosos 430.297 349.850 -18,70 3,47

Algodão e seus subprodutos 718.045 313.623 -56,32 3,11

Borracha e suas obras 340.949 275.893 -19,08 2,73

Cacau e derivados 242.851 181.613 -25,22 1,80

Frutas e suas preparações 132.800 147.497 11,07 1,46

Couros e peles 133.174 131.726 -1,09 1,31

Café e especiarias 155.426 99.080 -36,25 0,98

Sisal e derivados 85.412 74.788 -12,44 0,74

Calçados e suas partes 82.841 71.905 -13,20 0,71

Máqs., apars. e mat. elétricos 67.657 63.943 -5,49 0,63

Minerais 154.703 60.733 -60,74 0,60

(continua)
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segundo o boletim do Comércio exterior da bahia (dez. 2013), é natural que as importações cresçam acima da média, 
por conta do aumento da atividade produtiva, conjugado com um maior nível de competitividade interna via aumento do 
investimento e da produtividade.

reFerÊnCias

boletim do CaGed. salvador: superintendência de estudos econômicos e sociais da bahia. disponível em: 
<http://www.sei.ba.gov.br/images/releases_mensais/pdf/caged/rel_CaGed_dez13.pdf>.  acesso em: 4 fev. 2013.

boletim do ComÉrCio eXterior da baHia. salvador: superintendência de estudos econômicos e sociais 

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

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Milho e derivados 61.179 40.616 -33,61 0,40

Fumo e derivados 38.943 25.363 -33,61 0,25 

Móveis e semelhantes 7.829 624 -33,61 0 

Demais segmentos 166.700 183.795 10,26 1,82

Total 11.267.769 10.091.660 -10,4 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

(conclusão)

da bahia. disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/images/releases_mensais/pdf/bce/bce_
dez_2013.pdf.> acesso em: 4 fev 2013.

leVantamento sistemÁtiCo da ProduÇÃo aGrÍCola. rio de Janeiro: 
ibGe, . disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. acesso em: 9 jan. 2013.

ministÉrio do desenVolVimento, indÚstria e ComÉrio 
eXterior. estatísticas do comércio exterior. disponível em: http://www.desenvolvi-
mento.gov.br. acesso em: 4 fev. 2013.

Pesquisa industrial mensal ProduÇÃo FÍsiCa – reGional. rio de 
Janeiro: ibGe. disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. acesso em: 7 fev. 2014.

Pesquisa mensal do ComÉrCio. rio de Janeiro: ibGe. disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. acesso em: 13 fev. 2013.

Pib trimestral do brasil. rio de Janeiro: ibGe. disponível em: <http;//www.
ibge.gov.br>. acesso em: 3 mar. 2013.
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