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AtividAde econômicA bAiAnA cresce 2,0% no 
primeiro trimestre de 2014

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 2014, sinaliza expansão na economia baiana 
de 2,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. observa-se também crescimento de 2,0% no valor Adicionado a preço 
básico (vA) e de 1,9% no imposto sobre produtos Líquidos de subsídios. na comparação do primeiro trimestre de 2014 com o 
quarto trimestre de 2013, o pib estadual apresentou crescimento de 0,7%, 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 2014. o valor Adicionado a preço básico cresceu 1,8%, e o imposto sobre produtos Líquidos de subsídios, 2,4%. Já 
na série com ajuste sazonal (primeiro trimestre 2014/quarto trimestre 2013), a taxa verificada foi de 0,2%, segundo os dados 
divulgados pelo ibGe. 

Ao tomar como referência as informações da bahia de forma desagregada, vistas na tabela 1, observa-se que o melhor 
resultado, em termos absolutos, foi a alta de 17,0% do setor agropecuário, proveniente da recuperação dos grãos, mais 
especificamente milho, soja e algodão. o setor de serviços cresceu 2,6%, com altas no comércio (8,5%) e alojamento e 
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Tabela 1 - Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades – Bahia e Brasil – 2014

Atividades
Variação 1º tri 2014/1º tri 2013 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 17,0 2,8 

Indústria -0,8 0,8 

   Ind. transformação -1,9 -0,5 

   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e 
limp. urbana -3,1 5,2 

   Extrativa mineral 5,1 5,4 

   Construção civil 2,2 -0,9 

Serviços 2,6 2,0 

   Comércio 8,5 2,2 

   Transportes -1,9 4,0 

   Alojamento e alimentação 3,6 n.d 

   Administração pública (APU) -0,2 1,9 

Valor adicionado básico 2,0 1,8 

Imposto sobre o produto 1,9 2,4 

PIB 2,0 1,9 

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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alimentação (3,6%).  por outro lado, a indústria apresentou queda de 0,8%, puxada pela retração da indústria de transformação 
(-1,9%) e da produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-3,1%).

no setor de serviços, o vA do comércio baiano cresceu 8,5%, taxa acima da dos últimos cinco trimestres. o segmento de 
alojamento e alimentação, muito associado ao turismo, registrou expansão de 3,6%. por fim, a administração pública, princi-
pal segmento na estrutura do pib baiano, representando quase 20,0% da atividade econômica do estado, apresentou queda 
de 0,2% no primeiro trimestre.

segundo ibGe, dentre os setores do pib trimestral do brasil, a agropecuária obteve a maior alta (2,8%), por conta do bom 
desempenho de alguns produtos relevantes no primeiro trimestre e do crescimento na produtividade. entre os produtos agrí-
colas cujas safras foram significativas no primeiro trimestre e que registraram crescimento na estimativa de produção anual 
de 2014, destacam-se soja (6,3%), arroz (7,7%), algodão (23,5%) e fumo (0,4%). por outro lado, o milho em grão apresentou 
variação negativa de 7,2% na estimativa da produção anual. ressalta-se que, com exceção dos produtos arroz e algodão, as 
demais culturas com safra relevante no período apontaram queda de produtividade. 

no caso da indústria, a expansão foi de apenas 0,8%. este leve crescimento é justificado pela retração de 0,5% da indús-
tria de transformação. o resultado foi influenciado pelo decréscimo da produção de produtos de metal; máquinas e aparelhos 
elétricos; veículos automotores; produtos têxteis; mobiliário e artefatos de couro; e produtos do fumo, seguidos da construção civil, 
com redução no volume do valor Adicionado de 0,9% . em contrapartida, a atividade eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
urbana apresentou crescimento de 5,2%, puxado pelo consumo residencial de energia elétrica. e, por fim, extrativa mineral, 
com alta de 5,4% em relação ao primeiro trimestre de 2013.

o valor Adicionado de serviços cresceu 2,0% na comparação com o mesmo período do ano anterior. todas as ativida-
des do setor apresentaram alta no primeiro trimestre de 2014, tais como transporte, armazenagem e correio (4,0%), comércio 
(2,2%), e administração, saúde e educação pública (1,9%). 

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 positiva 
de 39,4% na produção baiana de grãos em relação à safra do ano anterior, sendo estimada em 8,5 milhões de toneladas e 
superando em 2,4 milhões de toneladas a do ano anterior. Além disso, observou-se crescimento de 7,5% na área plantada e de 
14,4% na área colhida, na comparação com 2013.

A safra de 2014 vive um grande otimismo em relação ao ano anterior. o destaque ficou por conta do milho, que teve sua 
safra revisada para cima, alcançando a produção física estimada de 3,1 milhões de toneladas, com crescimento de 50,3%. 
outros destaques foram soja, com crescimento de 35,9%, e o cultivo do algodão (aumento devido à revisão dos dados do pro-
duto), com alta de 34,8% ante 2013. esses três produtos podem ser considerados como os principais responsáveis pela melhora 
na safra de grãos do estado.

o destaque negativo nos grãos ficou por conta do feijão, que até o último levantamento realizado pelo LspA apresentava 
uma taxa de crescimento positiva e otimista. Agora, a produção estimada de feijão está 7,8% menor na comparação com a safra 
anterior. esse decréscimo pode ser atribuído à redução de 19,5% da área plantada, resultando em retração em relação a 2013.



Inform. PIB trimestral, Salvador, jan.-mar. 2014 3

Já o cacau, que nas estimativas anteriores exibia um resultado igual ao da safra passada, nesse levantamento assinalou um 
ganho de 3,5% em sua produção física. essa previsão é decorrente das chuvas que ocorreram na região produtora e também do 
crescimento do rendimento da produção, com alta de 3,2%.

outro produto que também registrou mudança quanto ao seus dados foi a mandioca. saiu de uma estimativa positiva para 
uma previsão de queda de 26,2%. essa baixa é decorrente do aumento na retração de sua área plantada, que agora é de 31,6%. 
pode-se dizer o mesmo para a cana-de-açúcar, que registrou taxa negativa para sua produção, apresentando queda de 11,9%, 
enquanto que no levantamento passado a perspectiva era alta de 5%.

indÚstriA

no primeiro trimestre do ano, de acordo com a nova série de índices mensais da pesquisa industrial mensal regional 
(pim-pF)1, realizada pelo ibGe, a produção da indústria de transformação baiana registrou, em relação ao mesmo período do 
ano anterior, queda de 3,0%, e a indústria geral, retração de 2,5%. 

segundo a pesquisa, a principal influência negativa no período de janeiro a março de 2014 decorreu das atividades de 
equipamentos de informática, com retração de 47,0%, motivada pela menor produção de desktops e notebooks; e veículos 
automotores (-39,8%). em evidência encontram-se os setores de outros produtos químicos (10,2%), por conta da maior fabrica-
ção de amoníaco, ureia, adubos ou fertilizantes naturais ou químico fosfatado; e coque de produtos derivados do petróleo e dos 
biocombustíveis (7,7%). 

1 pesquisa industrial mensal de produção Física (pim-pF) reformulada. essa reformulação cumpre os seguintes objetivos: adotar a classificação nacional de 
Atividades econômicas (cnAe), versão 2.0; atualizar a amostra intencional de setores, produtos e informantes; atualizar a estrutura de ponderação dos índices 
com base em estatísticas industriais mais recentes, de forma a integrar-se às necessidades do projeto de implantação da série de contas nacionais – referência 
2010; e atualizar a infraestrutura tecnológica dos instrumentos de coleta, apuração e análise dos indicadores. 

Tabela 2 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2013/2014

Produtos/
safras

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

2013 (1) 2014 (2) Var. (%) 2013 (1) 2014 (2)
Var. 
(%) 2013 (1) 2014 (2)

Var. 
(%) 2013 (1) 2014 (2) Var. (%)

Mandioca 1.854 1.369 -26,2 285 195 -31,6 177 121 -31,3 10.493 11.273 7,4

Cana-de-
açúcar

6.760 5.955 -11,9 125 105 -15,5 118 99 -15,5 57.454 59.882 4,2

Cacau 158 164 3,5 551 545 -1,1 533 534 0,2 297 306 3,2

Café 162 176 8,3 179 175 -2,4 160 176 9,9 1.015 1.000 -1,4

Grãos 6.102 8.506 39,4 2.745 2.952 7,5 2.544 2.909 14,4 2.399 2.923 21,9

Algodão 925 1.247 34,8 296 358 21,1 294 357 21,3 3.141 3.489 11,1

Feijão 249 229 -7,8 460 371 -19,5 374 366 -2,1 664 625 -5,9

Milho 2.115 3.179 50,3 678 848 25,0 571 811 42,1 3.708 3.921 5,8

Soja 2.766 3.758 35,9 1.211 1.276 5,4 1.211 1.276 5,4 2.283 2.944 29,0

Sorgo 47 93 96,4 99 99 -0,7 93 99 5,9 509 944 85,4

Total - - - 3.885 3.972 2,2 3.531 3.841 8,8 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–LSPA previsão de safra 2013.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2014 (mar. 2014).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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no acumulado em 12 meses, comparado com o mesmo período do ano anterior, a taxa da produção industrial baiana 
assinalou crescimento de 4,0%, e a indústria de transformação, alta de 4,2%. dos 11 segmentos da indústria de transformação, 
seis apresentaram acréscimo no período, com destaque para coque, produtos do petróleo e biocombustíveis (10,8%), metalurgia 
(16,9%), veículos (1,9%), minerais não metálicos (4,2%), outros produtos químicos (0,6%), celulose e produtos de papel (0,2%) e 
produtos alimentícios (0,2%). por outro lado, as influências negativas vieram de equipamentos de informática, produtos eletrô-
nicos e ópticos (-18,5%), couro, artigos de viagem e calçados (-10,4%), bebidas (-5,8%) e borracha e plástico (-1,6%).

serviÇos

os indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividade, divulgados recentemente pela pesquisa 
mensal do comércio (pmc) do ibGe evidenciam que o volume das vendas no segmento no estado cresceu 9,6% no período 
de janeiro a março, e no acumulado em 12 meses, 4,9%. esse comportamento demonstra a recuperação do setor, se comparado 
a igual período do ano anterior, quando se verificou uma expansão de 0,2%. Assim, o ritmo de crescimento do varejo baiano 
se justifica em função da fraca base de comparação.

pode-se observar que o comportamento das vendas no primeiro trimestre do ano foi determinado pelo desempenho de 
diversos segmentos. entre os mais importantes tem-se artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(31,0%) – esse resultado deve-se à redução nos preços dos produtos do ramo –; livros e jornais (27,4%); combustíveis e lubrifi-
cantes (16,3%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (15,8%) – em parte, devido a promoções e liquidações realizadas pelos 
lojistas para escoar os estoques. outra atividade que merece destaque pelo seu grau de importância é hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com expansão de 3,9%. 

conforme as informações do cadastro Geral de empregados e desempregados (caged), no acumulado dos três primeiros 
meses do ano, o estado contabilizou um saldo de 13.395 novos postos de trabalho com carteira assinada. este resultado leva 
em consideração a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo. A bahia, com este saldo, se afirmou 
na liderança de geração de empregos em relação aos outros estados do nordeste.

A participação do interior do estado no saldo de empregos foi bastante significativa, registrando mais que o dobro da 
criação de postos de trabalho em relação à rms, de janeiro a março de 2014. tal contribuição representou 68% de todos os 
postos gerados no primeiro trimestre na bahia, com um total de 9.108 empregos. Já a rms contribuiu para o saldo do estado 
com 4.287 novos postos de trabalho com carteira assinada.
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Gráfico 1 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – jan.-mar. 2014/jan.-mar. 2013

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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o desempenho do emprego formal na atividade econômica mostra que dos oito setores de atividade, seis registram saldos 
positivos. serviços, mais uma vez, apresentou o maior saldo no primeiro trimestre do ano, com 8.615 vagas, seguido da indústria 
de transformação (+2.029) e construção civil, com 1.961 postos de trabalho. no caso da agropecuária; administração pública; e 
extrativa mineral, foram registrados 1.368, 601 e 87 novos postos, respectivamente. os dois setores que apresentaram saldos 
negativos, no acumulado do ano, foram comércio (-1.171 postos) e serviços industriais de utilidade pública (-95 postos). 

Tabela 4 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – jan.-mar. 2014

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 209.117 195.722 13.395 0,75

RMS 104.053 99.766 4.287 0,46

Interior 105.064 95.956 9.108 -

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. 2014

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 730 643 87 0,57

Agropecuária 21.629 19.600 2.029 0,87

Construção Civil 1.116 1.211 -95 -0,52

Indústria de Transformação 38.634 36.673 1.961 1,04

Comércio 43.848 45.019 -1.171 -0,27

Extrativa Mineral 84.611 75.996 8.615 1,13

Administração Pública 1.351 750 601 1,36

Serviços Ind. de Utilid. Pública 17.198 15.830 1.368 1,37

Total 209.117 195.722 13.395 0,75

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 3 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-mar. 2014

Atividades
Acumulado no ano de 2014 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 9,6

1 - Combustíveis e lubrificantes 16,3

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 3,9

     2.1 - Hipermercado e supermercado 5,8

3 - Tecidos, vestuário e calçados 2,8

4 - Móveis e eletrodomésticos 6,6

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 31,0

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -2,3

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 27,4

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 15,8

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

10 - Material de construção 4,0

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

A balança comercial baiana, no período de janeiro a março, apresentou déficit. As exportações, no primeiro trimestre 
do ano, somaram Us$ 2 bilhões, enquanto no mesmo período de 2013 totalizaram Us$ 2,03 bilhões, o que representa uma 
queda de 1,34%. os principais motivos para a retração no volume das exportações estão relacionados, principalmente, à queda 
nos preços dos produtos exportados e à redução nos embarques dos setores petroquímico, metalúrgico e automotivo.

segundo o boletim do comércio exterior da bahia, o volume físico embarcado pelo estado cresceu 16,8% no trimestre, 
e as receitas caíram 1,3%, resultado da queda de 16% nos preços médios dos produtos exportados. o fator preço e a retração 
no embarque de manufaturados vêm impedindo uma recuperação consistente das exportações até aqui. pesa ainda a redução 
nas vendas para a Argentina, terceiro maior mercado para as exportações estaduais, que passa por uma crise cambial e impôs 
restrições às importações, principalmente de veículos (bceb, 2014, p. 03).

As importações ultrapassaram o montante de Us$ 2 bilhões e registraram variação superior em relação a 2013 em 13,75%. 
esse fato é atribuído, principalmente, ao crescimento de combustíveis e lubrificantes (37,8%); bens de capital (10,0%); e bens de 
consumo duráveis (49,2%). 

comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento inferior das exportações baianas nos três primeiros meses de 
2014 foi perceptível nos seus principais segmentos, conforme a tabela 7.  os resultados de químicos e petroquímicos (-14,39%), 
metalúrgicos (-22,35%) e de automotivos (-30,43%) contribuíram para o saldo negativo da balança comercial, por representarem 
32,45% da pauta das exportações do estado. em contrapartida, o pequeno aumento de 2,94% de papel e celulose, e o crescimento 
expressivo de petróleo e derivados (61,73%) e soja e derivados (22,82%) suavizou a queda das exportações (-1,34%). 

Tabela 7 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-mar. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Papel e celulose 418.510 430.814 2,94 21,53

Químicos e petroquímicos 440.003 376.708 -14,39 18,83

Petróleo e derivados 230.261 372.401 61,73 18,61

Metalúrgicos 203.674 158.144 -22,35 7,90

Automotivo 164.524 114.464 (30,43) 5,72

Soja e derivados 76.983 94.550 22,82 4,73

Metais preciosos 122.111 72.699 -40,46 3,63

Borracha e suas obras 69.600 59.355 -14,72 2,97

Café e especiarias 26.967 53.072 96,81 2,65

Tabela 6 – Balança comercial – Bahia – jan.-mar. 2013/2014
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2013 2014 Var. %

Exportações 2.028.027 2.000.802 -1,34

Importações 1.837.877 2.090.600 13,75

Saldo 190.150 -89.798 -

Corrente de comércio 3.865.904 4.091.403 5,83

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 9/4/2014.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

(continua)
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Tabela 7 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-mar. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Couros e peles 31.087 38.954 25,31 1,95

Algodão e seus subprodutos 60.589 37.214 (38,58) 1,86

Sisal e derivados 20.761 25.967 25,08 1,30

Máquinas, aparelhos e materiais 
mecânicos e elétricos 14.945 21.489 43,79 1,07

Frutas e suas preparações 12.879 17.154 33,19 0,86

Minerais 19.226 16.483 -14,27 0,82

Fumo e derivados 7.859 14.873 89,25 0,74

Calçados e suas partes 19.696 14.704 -25,35 0,73

Milho e derivados 14 1.221 8.428,65 0,06

Móveis e semelhantes 123 292 136,52 0,01 

Embarcações e est. flutuantes  -  - -  - 

Demais segmentos 44.090 36.707 -16,74 1,83

Total 2.028.027 2.000.802 -1,3 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

considerAÇÕes FinAis

A expansão econômica baiana do primeiro trimestre foi caracterizada, principalmente, pela dinâmica do setor agropecuá-
rio, mais especificamente pela alta na safra de grãos. 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%). segundo a sei, o cenário da economia baiana será de 
alta em torno de 3,2% para o fim de 2014.
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