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ATIVIDADE ECONÔMICA BAIANA RECUA 1,0% NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015

O nível de atividade econômica da Bahia (PIB), no primeiro trimestre de 2015, calculado pela SEI, aponta retração de 1,0% 
em comparação com o primeiro trimestre de 2014. No recente dado observa-se, também, recuo de 1,0% no Valor Adicionado 
a preço básico (VA) e de 1,6% no Imposto sobre Produtos Líquidos de Subsídios. Na comparação do primeiro trimestre de 
2015 com o quarto trimestre de 2014, o PIB estadual apresentou queda de 0,6%, levando-se em consideração a série com ajuste 
sazonal. No resultado dos grandes setores, verificou-se recuo em dois: na indústria (-3,0%) e nos serviços (-1,1%). O único des-
taque positivo deste primeiro trimestre foi o setor agropecuário, com expansão de 6,9%, sendo determinante para amenizar 
uma taxa negativa ainda maior no PIB do estado.

De acordo com os dados do PIB trimestral divulgados pelo IBGE, no cenário nacional, quando comparado a igual perí-
odo do ano anterior, houve retração de 1,6% no primeiro trimestre de 2015. O Valor Adicionado a preço básico caiu 1,2%, e 
o Imposto sobre Produtos Líquidos de Subsídios recuou 3,5%. Já na série com ajuste sazonal (primeiro trimestre 2014/quarto 
trimestre 2013), a taxa verificada foi de -0,2%.

A Agropecuária cresceu 4,0% em relação a igual período do ano anterior, principalmente pelo desempenho de alguns 
produtos da lavoura com safra relevante no 1º trimestre. A indústria recuou 3,0% e foi favorecida negativamente com a queda 
da transformação em 7,0% e eletricidade e água em 12,0%, esta influenciada pelo maior uso das termelétricas na geração de 
energia e pela redução do fornecimento e consumo de água. O valor adicionado de serviços retraiu 1,2%, com destaque para 
retração de 6,0% do comércio e de 3,6% nos transportes.
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Gráfico 1 – Variação do primeiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia – Brasil – 2015

Fonte: SEI/ IBGE.
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ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE

AGROPECUÁRIA

No que diz respeito ao setor agropecuário, o valor adicionado deste setor registrou expansão de 6,9% e 
foi o destaque da economia baiana neste primeiro trimestre de 2015. Este bom desempenho foi favorecido 
pelo crescimento na produção das principais culturas do estado: soja (40,9%), feijão (33,4%), milho (7,2%), café (10,8%) e 
mandioca (5,4%).

A terceira avaliação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE demonstrou variação positiva 
de 20,7% na produção baiana de grãos em relação à safra do ano anterior, sendo estimada em 9,4 milhões de toneladas e supe-
rando em 1,6 milhão de toneladas a do ano anterior. 

Os destaques negativos ficaram por conta do algodão (-3,7%) e cacau (-21,2%). A queda da cultura do algodão, em fase de 
desenvolvimento vegetativo, e do cacau devem-se, em parte, à redução de 18 mil e 69 mil hectares de área plantada, respectiva-
mente. Entretanto a produtividade da cultura do algodão deve superar em 1,4% a da safra anterior e a safra do cacau terá melhor 
resultado a partir do segundo e terceiro trimestres do ano, pois é neste período que se obtém a maior produtividade da cultura.

 INDÚSTRIA

No que concerne ao setor industrial a retração observada no valor adicionado foi de 3,0%, impulsionada pelo recuo 
de 6,0% da construção civil, 4,0% da extrativa mineral e de 3,5% da transformação, fortemente influenciada pelas para-
das técnicas na refinaria Landulfo Alves, determinando uma queda de 40% no refino de petróleo. A queda verifi-
cada neste setor só não foi pior devido ao crescimento da atividade de eletricidade (produção e distribuição de eletri-
cidade e gás, agua, esgoto e limpeza urbana), 2,4%, determinado pelo aumento no consumo total de energia elétrica.

Tabela 1 – Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas – Bahia – Março/2015

Produtos/safras

Produção física (mil t)

2014 (1) 2015 (2) Var. (%)

Mandioca 1.989 2.096 5,4

Cana de açúcar 6.706 6.129 -8,6

Cacau 179 141 -21,2

Grãos 7.808 9.424 20,7

Algodão 1.164 1.121 -3,7

Café 202 223 10,8

Feijão 248 330 33,4

Milho 2.920 3.131 7,2

Soja 3.206 4.517 40,9

Sorgo 69 101 46,7

Total - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–LSPA previsão de safra 2014.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2014 (mar. 2015).



Inform. PIB trimestral, Salvador, jan.-mar. 2015 3

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF), realizada pelo IBGE, as principais influências negativa no 
período, de janeiro a março de 2015, decorreram das atividades de coque e derivados do petróleo (-40,1%), metalurgia (-21,2%), 
produtos de minerais não metálicos (-10,8%), produtos químicos (-2,4%) e equipamentos de informática (-67,9%), motivada pela 
menor produção de desktops e notebooks. Em evidência encontram-se os gêneros de alimentos (0,8%), couros e calçados (6,2%), 
celulose (12,9%) e veículos automotores (43,1%), justificada pela baixa base de comparação.

A atividade da construção civil registrou queda no valor adicionado (-6,0%) pelo quarto trimestre consecutivo, sendo 
a taxa divulgada, deste trimestre, a de maior retração. Este fato é corroborado pelo saldo negativo em mais de 7 mil postos 
de trabalho na atividade no primeiro trimestre do ano e pela paralisação de obras tanto do setor privado quanto público no 
estado. Com a paralisação na refinaria por dois meses, a extrativa mineral – principal fornecedora de insumos para a transfor-
mação – apresentou retração no valor adicionado em 4,0%, reflexo da queda de 7,0% na extração de petróleo e 0,5% no gás. O 
destaque do setor industrial foi a atividade de eletricidade e água, única a apresentar crescimento no setor, com alta de 2,4%. 
Este ganho está atrelado ao aumento no consumo de energia residencial e industrial. 
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Gráfico 2 – Variação das atividades da indústria no primeiro semestre  em relação ao mesmo trimestre do ano anterior  – Bahia – Brasil – 2015

Fonte: SEI/ IBGE.
* dados sujeitos a retificação.

Tabela 2 – Gênero da indústria de transformação – Variação acumulada no ano (*) – Bahia – 2014/2015

Gênero %

Prod. alimentícios 0,8

Bebidas -16,1

Couros, artigos para viagem e calçados 6,2

Celulose, papel e prod. de papel 12,9

Coque, de prod. deriv. do petroleo. e de biocomb. -40,1

Outros produtos químicos -2,4

Prod. de borracha e de mat. plástico -0,5

Prod. de minerais não-metálicos -10,8

Metalurgia -21,2

Equip. de informática, prod. elet. e ópticos -67,9

Veículos automotores 43,1

Fonte: IBGE
(*) Jan.-Mar. 15/Jan.-Mar.14
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SERVIÇOS

No que tange ao setor de serviços o único destaque positivo foi evidenciado na atividade de transporte, com alta de 
0,6%, justificado pelo escoamento da alta safra de grãos no oeste do estado. As demais atividades registraram retração, sendo 
demonstrado maior recuo na atividade do comércio, -5,7%. A queda da atividade de alojamento (-3,7%) deve-se, em parte, ao 
baixo número de ocupações nos leitos e a administração pública (-0,1%) é reflexo dos cortes no orçamento do estado.

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 do segmento no estado retraiu 3,6% no período de janeiro a 
março. Esse comportamento demonstra o desaquecimento do setor, se comparado a igual período do ano anterior, quando se verifi-
cou uma expansão de 9,6%. Assim, a queda no indicador de varejo baiano pode-se justificar em função da alta base de comparação.

Pode-se observar que o comportamento negativo das vendas no primeiro trimestre do ano foi determinado pelo desempe-
nho de diversos segmentos. Entre os mais importantes tem-se combustíveis e lubrificantes (-8,9%), tecidos, vestuários e calçados 
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Gráfico 3 – Variação das atividades de serviços no primeiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia – Brasil – 2015

Fonte: SEI/ IBGE.
* dados sujeitos a retificação. 
- Não existe a informação divulgada de Alojamento e alimentação para o Brasil.
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Gráfico 4 – Desempenho das vendas no varejo* – Bahia – Jan. - Mar.2015/Jan. - Mar.2014

Fonte: SEI/ IBGE.
* Volume de vendas
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(-11,6%), móveis e eletrodomésticos (-9,4%) e veículos e motos (-7,6%). Em contrapartida, os principais destaques de crescimento 
em volume de vendas foram: hipermercados e supemercado (1,1%), e outros artigos de uso pessoal e doméstico (15,4%).

SETOR EXTERNO

A balança comercial baiana, no período de janeiro a março, apresentou, mais uma vez, déficit. As exportações, no primeiro 
trimestre do ano, somaram US$ 1,6 bilhão, enquanto no mesmo período de 2014 totalizaram US$ 2,0 bilhões, o que repre-
senta uma queda de 18,54%. As importações ultrapassaram o montante de US$ 2,6 bilhões e registraram variação superior 
em relação a 2014 em 27,4%.

A tabela a seguir aponta os principais segmentos das exportações baianas no primeiro trimestre do ano e percebe-se varia-
ção negativa em seis dos sete segmentos (estes sete segmentos correspondem a quase 70% da pauta de exportação), com desta-
que para queda de papel e celulose (-13,3%) e químicos e petroquímicos (19,4%). O segmento metalúrgico registrou alta de 24,7% 
e suavizou a queda das exportações.

Tabela 3 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-mar. 2015

Atividades
Acumulado no ano de 2015 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) -3,6

1 - Combustíveis e lubrificantes -8,9

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 0,5

     2.1 - Hipermercado e supermercado 1,1

3 - Tecidos, vestuário e calçados -11,6

4 - Móveis e eletrodomésticos -9,4

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 0,4

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -21,4

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria -18,5

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 15,4

9 - Veículos e motos, partes e peças -7,6

10 - Material de construção -1,7

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.

Tabela 4 – Balança comercial – Bahia – jan.-mar. 2014/2015
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2014 2015 Var. %

Exportações 2.000.802 1.629.846 -18,54

Importações 2.082.376 2.653.123 27,41

Saldo -81.573 -1.023.278 -

Corrente de comércio 4.083.178 4.282.969 4,89

Fonte: MDIC/Secex, 2015.
Elaboração: SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.



Inform. PIB trimestral, Salvador, jan.-mar. 2015 6

A maior contribuição para o dinamismo das importações vieram do aumento de 101,5% de combustíveis e lubrificantes 
devido à utilização de gás na geração de energia termelétrica. Outro fator determinante para esta contribuição foi a alta de 
17,4% de bens de capital (aquisição de máquinas e aparelhos mecânicos e elétricos) e deve-se ao crescimento dos investimentos 
produtivos e à recuperação e modernização da infraestrutura do estado.  

Tabela 5 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-mar. 2014/2015

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%2014 2015

Papel e celulose 430.814 373.618 -13,28

Químicos e petroquímicos 376.708 303.648 -19,39

Petróleo e derivados 158.144 197.185 24,69

Metalúrgicos 372.401 87.231 -76,58

Automotivo 94.550 86.348 -8,68

Soja e derivados 114.464 85.762 -25,08

Metais preciosos 122.111 72.699 -40,46

Borracha e suas obras 69.600 59.355 -14,72

Café e especiarias 26.967 53.072 96,81

Fonte: MDIC/Secex, 2015. 
Elaboração: SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.

Tabela 6 – Importações baianas – por categoria de uso – jan.-mar. 2014/2015

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB)

Var. % Part. %
2014 2015

Bens intermediários 802.328 829.899 3,4 31,3

Combustíveis e lubrificantes 588.432 1.185.589 101,5 44,7

Bens de capital 376.007 441.299 17,4 16,6

Bens de consumo duráveis 277.149 159.357 -42,5 6,0

Bens de consumo não duráveis 38.458 36.980 -3,8 1,4

Total 2.082.376 2.653.123 27,4 100,0

Fonte: MDIC/Secex, 2015. 
Elaboração: SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
Obs.: importações efetivas, dados preliminares.
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O aumento no valor do desembarque de combustíveis e de bens de capital contribuiu para uma 
aceleração maior da importação em março. As compras de GNL – Gás Natural Liquefeito, que 
chegaram a US$ 130 milhões no mês, e as de petróleo em bruto em US$ 75,5 milhões foram 
determinantes para que importações atingissem o terceiro maior valor mensal da história, com 
US$ 967 milhões. (Boletim do Comércio Exterior da Bahia, mar/2015, pg 7).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expansão econômica baiana do primeiro trimestre foi caracterizada pela dinâmica do setor agropecuário, mais 
especificamente pela alta na safra dos principais grãos do estado e pela queda dos dois mais importantes setores da economia 
baiana, indústria e serviços, o que direcionou o recuo na taxa em 1,0% do 1º trimestre de 2015 em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Segundo analistas da SEI, o cenário da taxa de crescimento da economia baiana será em torno de 0,6% para 
o fim de 2015.
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