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AtividAde econômicA bAiAnA cresce 0,6% no 
terceiro trimestre de 2014 e estimAtivA dA sei 
pArA o Ano é 1,5%

A atividade econômica baiana apresentou crescimento de 0,6% no terceiro trimestre de 2014, em comparação com o mesmo período 
do ano anterior, segundo cálculos realizados pela superintendência de estudos econômicos e sociais da bahia (sei). o valor adicionado 
a preços básicos (vA) cresceu 0,9%, e o imposto sobre produtos líquidos de subsídios teve retração de 1,0%. na comparação do terceiro 
com o segundo trimestre de 2014, houve queda de 1,7%, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. 

segundo os cálculos realizados, o baixo crescimento do terceiro trimestre foi determinado basicamente pela redução no 
ritmo de avanço da agropecuária, que teve expansão de 7,2%, e devido à queda de 3,1% da indústria. essa retração ocorreu por 
conta do mau desempenho da indústria de transformação (-5,6%) e da construção civil (-4,1%). Já o setor de serviços cresceu 
1,9%, impulsionado pela atividade de transportes.  do ponto de vista desagregado (tabela 1), merece destaque na indústria, 
em volume, apenas a atividade de produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. As demais apre-
sentaram queda. o vA da transformação foi influenciado negativamente pelo segmento automotivo, com retração de 40%.

 A construção civil apresentou queda de 4,1%, evidenciada pela redução do consumo de cimento e retração no indicador da 
pesquisa mensal de emprego (pme/ibGe). A extrativa mineral exibiu queda de 1,3%, devido à baixa produção de petróleo. 
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Tabela 1 - Variação do terceiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2014

Atividades
Variação 3º tri 2014/3º tri 2013 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 7,2 0,3

Indústria -3,1 -1,5

   Ind. transformação -5,6 -3,6

Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 7,5 0,6

   Extrativa mineral -1,3 8,2

   Construção civil -4,1 -5,3

Serviços 1,9 0,5

   Comércio 0,4 -1,8

   Transportes 5,8 1,8

   Alojamento e alimentação 2,6 n.d 

   Administração pública (APU) 1,9 1,0

Valor adicionado básico 0,88 -0,1

Imposto sobre o produto -1,03 -1,3

PIB 0,60 -0,2

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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segundo dados da Anp, a produção caiu 2,9% no trimestre. o volume do vA de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
urbana expandiu-se em 7,5%, favorecido principalmente pelo consumo industrial de energia elétrica no setor da metalurgia, 
no qual a base de comparação estava reprimida (efeito estatístico). no setor de serviços, além dos transportes (5,8%), os desta-
ques foram alojamento e alimentação, com alta de 2,6%, administração pública (1,9%) e comércio (0,4%).

segundo o instituto brasileiro de Geografia e estatística (ibGe), o pib do brasil apresentou queda de 0,2% no terceiro 
trimestre de 2014, comparado ao mesmo período do ano anterior. o valor adicionado a preços básicos variou negativamente 
em 0,1%, e o imposto sobre produtos líquidos de subsídios caiu 1,3%. dos grandes setores, a agropecuária mostrou variação 
positiva de 0,3% em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior. Já a indústria teve redução de 1,5%, e o valor adicio-
nado de serviços registrou aumento de 0,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

no setor industrial, a indústria de transformação caiu 3,6%. o resultado foi influenciado pelo decréscimo da produção do segmento auto-
motivo; produtos de metal; máquinas e equipamentos; metalurgia; máquinas e aparelhos elétricos; móveis e produtos de borracha e plástico. 

A construção civil também apresentou redução no volume do valor adicionado (-5,3%). Já a atividade eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza urbana teve crescimento de 0,6%, puxado pelo consumo residencial de energia elétrica e gás encanado. 
o melhor resultado foi da extrativa mineral, que cresceu 8,2% em relação ao terceiro trimestre de 2013, beneficiada pelo 
aumento tanto da extração de petróleo e gás natural quanto de minérios ferrosos. 

no setor de serviços, as principais variações foram de transporte, que cresceu 1,8%, e administração, saúde e educação 
pública (1,0%). no comércio (atacadista e varejista), houve queda de 1,8%. 

no acumulado dos últimos 12 meses (quatro trimestres), observa-se expansão de 0,59% na economia baiana. segundo os 
cálculos da sei, o quarto trimestre de 2014 deverá apresentar crescimento entre 1,0% e 2,0%. com o resultado do terceiro 
trimestre, a estimativa da sei é a de que o pib baiano feche o ano de 2014 com expansão de 1,5%. o pib do país acumulado 
nos quatro trimestres encerrados em setembro último mostrou crescimento de 0,7% em relação aos 12 meses imediatamente 
anteriores. esta taxa resultou da elevação de 0,7% do valor adicionado a preços básicos. 

Tabela 2 - Variação acumulada nos últimos 12 meses em comparação com igual período do ano anterior – Bahia e Brasil – 2014

Atividades
Variação nos últimos quatro trimestres de 2014

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 10,3 1,1

Indústria -2,9 -0,5

   Ind. transformação -4,7 -1,8

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

   Extrativa mineral 2,1 5,3

   Construção civil -0,2 -3,3

Serviços 2,0 1,2

   Comércio 4,6 0,3

   Transportes 2,5 2,2

   Alojamento e alimentação 0,2 n.d 

   Administração pública (APU) 0,4 1,7

PIB 0,59 0,7

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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o resultado do valor adicionado neste tipo de comparação decorreu dos seguintes desempenhos: agropecuária (1,1%), indústria 
(-0,5%) e serviços (1,2%). dentre as atividades industriais, extrativa mineral (5,3%) e eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 
(2,5%) registraram expansão. Já a indústria de transformação (-1,8%) e a construção civil (-3,3%) tiveram resultados negativos. 

AnÁLise setoriAL, seGUndo As pesQUisAs reFerentes A cAdA setor de 

AtividAde

AGropecUÁriA

o nono Levantamento sistemático da produção Agrícola (LspA/ibGe) exibiu uma estimativa da safra baiana de grãos 
de 7,8 milhões de toneladas, o que representa uma expansão de 28,6% em relação à safra do ano anterior. pode-se creditar 
essa alta na produção física de grãos ao crescimento de 49,3% do milho; 26,3% do feijão; 18,4% do algodão; e 16,4% da soja.o 
LspA de setembro é caracterizado por uma queda de 0,9 milhão de toneladas, registrando agora uma expectativa de produção na 
casa dos 7,8 milhões de toneladas, ante uma produção física de 8,7 milhões de toneladas registrada no LspA anterior. A cultura da 
soja mostrou queda em suas estimativas em 700 mil toneladas, saindo de quase 4 milhões de toneladas para 3,2 milhões de toneladas. 

isso ocorreu devido à revisão na estimativa de área plantada, que era de 1,4 milhão de hectares (no 
LspA de agosto) e passou a ser de 1,2 milhão de hectares no atual LspA. outro fator que impacta 
a queda de produção da soja é o rendimento, que era de 2,8 toneladas por hectare e agora está em 
2,5 toneladas por hectare. (Acompanhamento da safra baiana, out./2014)

Além da soja, outra cultura que teve queda foi o algodão, que apontava alta de 30% em comparação com sua produção do 
ano anterior e neste nono levantamento a projeção de crescimento foi de 18,4%. o recuo está relacionado com a redução de 
13 mil hectares de área plantada, bem como com a retração de 0,2 tonelada por hectare de rendimento. outra lavoura impor-
tante para o estado e que exibiu queda ante o mês de agosto em relação à produção física foi o milho.

Tabela 3 – 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 1.852 2.088 12,7 183 266 45,1 178 178 -0,1 10.404 11.743 12,9

Cana-de-
açúcar

6.754 6.690 -0,9 124 122 -2,3 118 114 -2,9 57.638 58.638 2,1

Cacau 158 163 2,8 551 568 3,1 533 547 2,6 297 297 0,3

Café 162 179 10,4 179 175 -2,3 160 166 3,4 1.015 1.083 6,8

Grãos 6.101 7.843 28.6 2.970 2.970 8,3 2.544 2.789 9,6 2.399 2.923 21,9

Algodão 925 1.095 18,4 323 323 9,1 294 322 9,4 3.141 3.401 8,3

Feijão 248 307 23,6 487 487 5,8 374 433 15,7 663 708 6,8

Milho 2.115 3.156 49,3 793 893 17,0 571 675 18,2 3.706 4.679 26,2

Soja 2.766 3.219 16,4 1.211 1.276 5,4 1.211 1.276 5,4 2.283 2.522 10,4

Sorgo 47 67 40,4 99 91 -8,8 93 82 -11,3 509 806 58,4

Total - - - 3.783 4.100 8,4 3.532 3.793 7,4 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–LSPA previsão de safra 2013.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2014 (set. 2014).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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o milho teve uma redução, em relação ao LspA de agosto, de 26 mil toneladas. essa diminuição 
está relacionada à retração de pouco mais de 90 mil ha de área colhida, o que acarretou queda de 
mais de meia tonelada por ha de rendimento. (Acompanhamento da safra baiana, out /2014).

no que concerne aos dados da safra de grãos do mês de setembro observa-se que as estimativas da produção física das 
principais culturas continuam em ascensão, porém com menos fôlego do que o mostrado nos levantamentos anteriores. 
entretanto, poderão ocorrer novos ajustes nesse levantamento até o fim do ano.

indÚstriA

os resultados da pesquisa industrial mensal (pim-pF), divulgados pelo ibGe, sinalizam retração de 7,4% da indústria 
geral no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e queda de 5,4% no período de janeiro a 
setembro. na análise setorial por atividade, o quadro é o seguinte:

entre janeiro e setembro de 2014, comparado com o mesmo período do ano anterior, a taxa da produção 
industrial baiana registrou decréscimo de 5,4%. oito dos 12 segmentos da indústria geral influencia-
ram o resultado no período, com destaque para veículos, que teve queda de 40,4%. importante ressaltar 
também os resultados negativos assinalados por equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos (-41,4%), metalurgia (-5,9%) e couros, artigos para viagem e calçados (-4,4%). positivamente, 
destacaram-se produtos químicos (4,6%), produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,3%), 
extrativa (2,5%) e produtos alimentícios (0,2%). (pesquisa industrial mensal, sei, set./2014)

tendo em conta os últimos 12 meses, taxa anualizada, o setor industrial recuou 5,3%, com nove das 12 atividades pesqui-
sadas mostrando redução na produção. A influência negativa com maior relevância veio da atividade veículos automotores 
(-45,5%), pressionada, pela menor fabricação de automóveis. cabe mencionar as retrações de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos (-46,4%), metalurgia (-10,1%), e indústrias extrativas (-9,0%). nesses ramos, destacaram-se, res-
pectivamente, as pressões negativas vindas de computadores pessoais de mesa (pc desktops); de barras, perfis e vergalhões de 
cobre e de ligas de cobre; e de minérios de cobre em bruto ou beneficiados, sulfato de bário natural e óleos brutos de petróleo. 
em contrapartida, o principal impacto positivo foi apontado pelo setor outros produtos químicos (14,2%), influenciado, em 
grande parte, pela maior produção de xilenos, benzeno e etileno não saturado.
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Gráfico 1 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – Jan.-set. 2014/jan.-set. 2013

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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no âmbito nacional, bases trimestrais, o setor industrial recuou 3,7% no terceiro trimestre de 2014, assinalando a segunda 
taxa negativa nesse tipo de confronto, mas com queda menos acentuada do que a verificada no período abril-junho (-5,3%). 
no acumulado do ano (nove meses), mostrou queda de 2,9%.

entre os setores, o principal impacto negativo foi observado em veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-18,1%), pressionado, em grande parte, pela redução na produção de aproximada-
mente 92% dos produtos investigados na atividade, com destaque para os recuos de automóveis, 
caminhões, caminhão-trator para reboques e semirreboques, veículos para transporte de merca-
dorias, reboques e semirreboques e autopeças. outras contribuições negativas relevantes sobre 
o total nacional vieram dos setores de produtos de metal (-11,0%), de metalurgia (-6,4%), de 
máquinas e equipamentos (-4,9%), de outros produtos químicos (-4,2%), de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos (-7,8%) e de produtos de borracha e de material plástico (-4,0%). (pesquisa 
industrial mensal – produção física, ibGe, set./2014)

serviÇos

o volume das vendas do comércio varejista para o acumulado do ano vigente teve um crescimento de 5,6%, de acordo com 
os indicadores de desempenho do segmento, segundo grupos de atividade, da pesquisa mensal do comércio (pmc) do ibGe. 

os maiores destaques ficaram por conta dos segmentos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com 
expansão de 18,3%; outros artigos de uso pessoal e doméstico (16,8%); livros, jornais, revistas e papelaria (12,3%); e combus-
tíveis e lubrificantes, com alta de 9,4%. 

em contrapartida, no período, houve uma retração de 17,7% no segmento equipamentos e materiais para escritório, infor-
mática e comunicação. As atividades veículos, motos, partes e peças (-6,0%) e material de construção (-2,0%) também regis-
traram queda no seu volume de vendas no acumulado de 2014.

Tabela 4 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – Jan.-set. 2014

Atividades
Acumulado no ano de 2014 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 5,6

1 - Combustíveis e lubrificantes 9,4

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 3,6

     2.1 - Hipermercado e supermercado 4,1

3 - Tecidos, vestuário e calçados -1,5

4 - Móveis e eletrodomésticos 1,8

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 18,3

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -17,7

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 12,3

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 16,8

9 - Veículos e motos, partes e peças -6,0

10 - Material de construção -2,0

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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com base nas informações disponíveis no cadastro Geral de empregados e desempregados (caged) para os nove meses 
de 2014, a bahia permanece em primeiro lugar em geração de novos postos de trabalho no nordeste e em oitavo no âmbito 
nacional.  com saldo de 39.469 empregos celetistas, o estado teve um aumento de 2,21% no seu estoque de empregos formais. 
esses dados já estão acrescidos dos números declarados fora do prazo.  

A criação de empregos no interior se manteve como responsável pelo saldo positivo do comportamento do mercado trabalhista na bahia. 
com resultado de 28.604 empregos (subtraindo os desligados dos admitidos), o interior do estado representou 72,5% do total de empregos 
formais.  Já a região metropolitana de salvador (rms) participou com somente 27,53% e gerou apenas 10.865 novos postos de trabalho.

Analisando-se os empregos gerados de janeiro a setembro em cada atividade econômica, percebe-se que o resultado da 
empregabilidade da bahia é decorrência dos saldos positivos de seis dos oitos setores estudados pelo caged. serviços passou a 
ter o maior saldo (24.451), que era da construção civil no mesmo período do ano anterior, devido às atividades locação de mão 
de obra temporária; atividades de teleatendimento; e serviços de engenharia. 

Acompanhando o desempenho positivo do setor de serviços estão a agropecuária (8.460) e a indústria de transformação 
(3.947). com resultados positivos, porém com menor relevância na geração de empregos no estado, ficaram a administração 
pública e a construção civil, com 829 e 554 novos postos, respectivamente. os dois setores com performance negativa no acumu-
lado do ano sofreram influência da atividade extração de petróleo e gás natural. é o caso da extrativa mineral (-347) e da produção 
e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado, pior saldo para o setor de serviços industriais de utilidade pública (-138).

comércio eXterior

A balança comercial baiana apresentou um superávit de Us$ 488 milhões no acumulado de 2014, queda de 69% em com-
paração com o mesmo período do ano anterior. tal resultado é decorrência da retração de 8,1% das exportações, em resposta 

Tabela 5 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – Jan.-set. 2014

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 647.341 607.872 39.469 2,21

RMS 321.688 310.823 10.865 1,18

Interior 325.653 297.049 28.604 ...

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.-set. 2014

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 253.225 228.774 24.451 3,22

Agropecuária 63.731 55.271 8.460 8,45

Construção Civil 116.018 115.464 554 0,29

Indústria de Transformação 67.484 63.537 3.947 1,69

Comércio 137.457 135.744 1.713 0,40

Extrativa Mineral 2.228 2.575 -347 -2,26

Administração Pública 2.962 2.133 829 1,87

Serviços Ind. de Utilid. Pública 4.236 4.374 -138 -0,76

Total 647.341 607.872 39.469 2,21

Fonte: MTE–Caged. Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes (2014).
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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à redução das vendas de produtos industrializados e ao aumento dos produtos básicos. também colaborou para o resultado 
o crescimento das importações em 7,3%. As compras de matérias-primas e produtos intermediários cresceram em relação aos 
nove primeiros meses de 2013, bem como as de bens de consumo e as de combustíveis e lubrificantes.

segundo o boletim de comércio exterior da bahia, elaborado pela sei, o desempenho negativo das exportações baianas é 
resultado da redução do preço das commodities, que atingiu as vendas de produtos agrícolas e minerais. dentre as principais 
atividades, houve uma significativa queda na variação dos segmentos automotivo (-41,7%) e metalúrgico (-27,3%) no acumu-
lado de janeiro a setembro de 2014. 

Acompanhando o resultado negativo, o ramo de papel e celulose teve queda de 4,1%, comparado com o mesmo período 
do ano anterior. Já os segmentos petróleo e derivados (6,9%), químicos e petroquímicos (2,6%) e soja e derivados (2,9%) não 
cresceram o suficiente para impedir o resultado negativo das exportações baianas. 

no agregado do comércio exterior, pode-se notar que alguns fatores negativos juntos resultaram em outro ano fraco para 
as relações comerciais do país. e as projeções para o ano feitas pelo banco central e pela organização mundial do comércio 
seguem esse caminho.

Tabela 7 – Balança comercial – Bahia – Jan.-set. 2013/2014
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2013 2014 Var. %

Exportações 7.812.503 7.179.321 -8,10

Importações 6.237.229 6.691.116 7,28

Saldo 1.575.274 488.205 -69,01

Corrente de comércio 14.049.732 13.870.437 -1,28

Fonte: MDIC/Secex Brasil, 2014.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

Tabela 8  – Exportações baianas – principais segmentos – Jan.-set. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Papel e celulose            1.126.819 1.249.962 0,08 16,00

Químicos e petroquímicos            1.273.666 1.273.666 -5,38 16,30

Petróleo e derivados            1.153.461 1.126.819 -27,05 14,42

Metalúrgicos               605.604 605.604 54,87 7,75

Automotivo               567.759 567.759 103,28 7,27

Soja e derivados            1.249.962 1.153.461 -7,59 14,76

Metais preciosos               270.431 270.431 -18,75 3,46

Borracha e suas obras               204.717 204.717 -21,18 2,62

Café e especiarias                 78.845 65.593 -40,62 0,84

Cacau e derivados                 95.686 140.474 -26,73 1,80

Couros e peles                 65.593 95.686 -4,56 1,22

Algodão e seus subprodutos               140.474 201.172 -57,86 2,58

Sisal e derivados                 43.446 51.322 -13,34 0,66

Máquinas, aparelhos e materiais 
mecânicos e elétricos                 29.480                 38.427                30,35 0,87

(continua)
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(conclusão)

Tabela 8  – Exportações baianas – principais segmentos – Jan.-set. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Frutas e suas preparações                 51.322 78.845 12,43 1,01

Minerais                 58.325 45.213 -63,30 0,58

Fumo e derivados                 40.498 19.802 -25,83 0,25

Calçados e suas partes                 45.213 58.325 -4,46 0,75

Milho e derivados                 11.809 40.498 -31,87 0,52

Móveis e semelhantes               380.462 325 -94,37 0

Embarcações e est. flutuantes               201.172 380.462 - 4,87

Demais segmentos               127.434 138.918 10,87 1,78

Total         7.812.503 7.812.503 -3,69 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

[...] para a bahia, a expectativa é que se tenha, até o final de 2014, exportações entre Us$ 9,7 bilhões e 
Us$ 10 bilhões, com um pequeno recuo em relação a 2013, em função da retração do mercado inter-
nacional. esse cenário deve continuar deprimindo a indústria baiana, fortemente voltada para as 
exportações, assim como a queda de preços das commodities, que reduz a rentabilidade e os ganhos 
de receita do agronegócio. (boletim do comércio exterior da bahia – sei. setembro, 2014)

Perspectivas para o ano 2015

segundo a coordenação de Acompanhamento conjuntural da sei, as perspectivas da economia baiana para o ano de 
2015 estão atreladas ao tamanho do ajuste na economia brasileira. os investimentos em infraestrutura têm papel decisivo 
nesse processo de desenvolvimento e inclusão social. 

estimando que a economia mundial tenha no ano de 2015 uma assimetria no seu crescimento, a china se expandirá em 6,5% – 
ainda abaixo da média de 7,0%. os estados Unidos terão crescimento forte de 3,0%, mas salário real abaixo dos níveis anteriores à crise 
de 2008. A Zona do euro crescerá apenas 1,1%, e o Japão manterá uma longa trajetória de baixa expansão, em 1,0%. esse desempenho 
da economia mundial sinaliza para a continuidade de baixa nos preços das commodities, com reflexo na balança comercial brasileira.

o objetivo da economia nacional é recuperar a confiança dos agentes econômicos, principalmente para a retomada dos investi-
mentos. portanto, a continuidade dos investimentos previstos para a bahia pode, mais uma vez, assegurar crescimento acima da média 
nacional. se esta recuperação se der de forma gradual, a tendência é que exista uma manutenção do emprego e da renda com crescimento 
baixo, em torno de 1,0%. caso haja um choque no ajuste da política econômica, o resultado provável é o desemprego e a recessão. 

o ajuste econômico é indispensável para preparar o país para uma taxa de crescimento mais elevada a partir de 2016. 
isso garantiria um crescimento baiano mais robusto a partir do mesmo ano, acompanhando a dinâmica nacional e a pro-
vável recuperação sustentável da economia mundial.
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