
 

 

Atividade econômica baiana recua 1,9% no terceiro trimestre de 2015 e 

estimativa do ano é queda de 2,1% 

 

No terceiro trimestre de 2015, a atividade econômica do estado retraiu 1,9% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. A estimativa para o encerramento do ano ficou em 

-2,1%, conforme os cálculos realizados pela equipe de Contas Regionais da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O valor adicionado a 

preços básicos (VA) caiu 1,6%, e o imposto sobre produtos líquidos de subsídios teve 

retração de 4,2%. Na comparação do terceiro com o segundo trimestre de 2015, houve 

estabilidade (-0,1%), levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. 

 

Contribuíram para a retração no terceiro trimestre de 2015 em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior a queda da Indústria (-0,5%) e dos Serviços (-1,2%). O 

destaque mais uma vez este ano fica por conta do setor Agropecuário com alta de 5,6%, 

corroborada pela boa safra de grãos. 
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Em âmbito nacional, terceiro trimestre de 2015 em relação ao terceiro trimestre de 

2014, o VA a preços básicos registrou queda de 3,8%; os impostos sobre produtos 

líquidos de subsídios recuaram em 8,3% e o PIB caiu 4,5%, a maior queda desde o início 

da série iniciada em 1996.  

 

Nesta mesma comparação o VA da agropecuária teve queda de 2,0% (influenciada pelo 

desempenho negativo de alguns produtos que possuem safra relevante no terceiro 

trimestre); a indústria retraiu 6,7%, corroborada pela elevada queda da indústria de 

transformação (-11,3%) e queda da construção civil (-6,3%). O Setor de serviços 

também apresentou taxa negativa de crescimento (-2,9%), influenciada pelo VA da 

atividade de comércio que retraiu 9,9%. 

 

 

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE 

  

 

AGROPECUÁRIA 

 

Segundo os dados do PIB trimestral da SEI, o valor adicionado da agropecuária 

registrou alta de 5,6% em relação ao terceiro trimestre de 2014. Este setor é o grande 

destaque da economia baiana no ano de 2015 e foi favorecido pela boa safra de grãos 

na sua fronteira agrícola. 

 

A nona avaliação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), 

registrou crescimento na estimativa de grãos do estado no montante de 9,3 milhões, 

com incremento tanto na área plantada (3,8%) quanto na área colhida (12,0%), e com 

variação de 17,3% na safra de grãos em relação à safra de 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas 2014/2015 

Bahia - setembro 2015    

Produtos/safras 

Produção física (t) 

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

Mandioca 2.134 2.096 -1,8 
Cana-de-açúcar 6.693 6.129 -8,4 
Cacau 179 141 -21,2 
Grãos 7.972 9.352 17,3 
Algodão 1.164 1.197 2,8 
Café  202 223 10,8 
Feijão 357 374 4,7 
Milho 2.920 2.888 -1,1 
Soja 3.206 4.504 40,5 
Sorgo 123 167 36,3 

Fonte: IBGE     

Elaboração: CAC - SEI.    

(1)     IBGE–LSPA previsão de safra 2014.   

(2)     LSPA/IBGE previsão de safra 2015 (Setembro/2015).  

 

 

O bom desempenho deve-se em parte as altas das culturas de soja (40,5%), café 

(10,8%), feijão (4,7%), e algodão (2,8%). A colheita da soja apresentou crescimento em 

sua área plantada e colhida em 12,6%. O café totalizou 223,5 mil toneladas e a principal 

contribuição é proveniente da variedade arábica, superando em 8,9% a safra anterior. 

O feijão superou a estimativa inicial de queda e registrou expansão de 4,7%, assim como 

o algodão que superou as estimativas iniciais de retração de 5,6% e apresenta alta de 

2,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 

 

INDÚSTRIA 

 

O setor industrial baiano apresentou retração no VA de 0,5%.  Esta queda foi fortemente 

influenciada pela indústria de transformação (-6,6%) atrelada ao recuo do refino de 

petróleo (-2,4%), pela queda de 10% nos minerais não metálicos e retração de quase 

50% nos equipamentos de informática. Ainda contribuiu a retração da construção civil 



 

 

(-1,4%), além da extrativa mineral (-0,8%). A queda da construção pode ser observada 

no comportamento do emprego formal (CAGED) o qual apresentou um saldo negativo 

de 27 mil postos de trabalho, variação de -15,4%. Único ponto positivo na indústria foi 

a expansão do VA da atividade de eletricidade, gás e água com alta de 3,2% devido ao 

aumento da geração de energia elétrica no trimestre. 

 

 

No Brasil o VA da transformação (-11,3%) e o VA da construção (-6,3%) puxaram a 

queda do setor industrial para 6,7%. A transformação foi influenciada principalmente 

pelo decréscimo da produção de máquinas e equipamentos; e da indústria automotiva. 

A extrativa mineral cresceu 4,2% puxada tanto pelo aumento da extração de petróleo e 

gás natural e pela extração de minérios ferrosos. Já a atividade eletricidade, gás e água 

apresentou expansão de 1,5%. 
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De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF/IBGE), a taxa da 

produção industrial baiana registrou decréscimo de 6,1%. As principais influências 

negativa nesses nove meses do ano, decorreram das atividades de Produtos derivados 

do petróleo e biocombustíveis, que teve queda de 14,6%; Metalurgia (-16,2%), 

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-54,6%), Produtos químicos 

(-4,2%), Indústria extrativa (-5,0%) e Produtos alimentícios (-3,6%). Positivamente, 

destaca-se Veículos (22,1%), impulsionado, em grande parte, pela maior fabricação de 

automóveis. 

 

 
 

 

SERVIÇOS 

 

O setor de serviços registrou queda de 1,2% se comparado ao terceiro trimestre de 

2014. Esta retração do setor deve-se em parte as atividades de comércio, com peso na 

estrutura interna do cálculo trimestral de 19,5%, e dos transportes, peso de 7,4%. O 

-3,8

-6,5

2,1

3,8

-14,6

-4,2

0,3

-10

-16,2

-54,6

22,1

Prod. alimentícios

Bebidas

Couros, artigos para viagem e calçados

Celulose, papel e prod. de papel

Coque, de prod. deriv. do petról. e de biocomb.

Outros produtos químicos

Prod. de borracha e de mat. plástico

Prod. de minerais não-metálicos

Metalurgia

Equip. de informática, prod. elet. e ópticos

Veículos automotores

Fonte: PIM-PF/IBGE

Produção física - Evolução dos gêneros da indústria de transformação 
e indústria geral - Bahia, jan.set15/jan.set14

%



 

 

comércio retraiu 9,4%, terceiro trimestre de 2015 em relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior, em virtude principalmente da deterioração dos indicadores de juros, 

inflação, emprego e renda.  A queda no setor foi amenizada pela estabilidade na taxa de 

crescimento da administração pública (0,4%) e pela alta de 2,8% na atividade de 

aluguel. 

 
 

 

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 retraiu 6,6% no período janeiro a setembro. As 

maiores quedas foram evidenciada nas atividades de equipamentos para materiais de 

escritório (-22,6%); móveis e eletrodomésticos (-14,2%); livros, jornais e revistas (-

13,8%); e tecidos, vestuário e calçados (-12,7%). 

 

 

O segmento de combustíveis e lubrificantes, importante devido ao seu peso relativo 
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dentro do comércio varejista baiano, retraiu 8,9% corroborado pelo crescimento dos 

preços dos combustíveis (11,1%) no acumulado dos últimos 12 meses, taxa acima da 

inflação (9,5%), e ao menor ritmo da atividade econômica. Apresentou retração também 

a atividade de veículos e motos (-11,4%) reflexo do menor ritmo da economia (quadro 

macroeconômico) e de um crédito mais seletivo por parte das financeiras.  

Indicadores de desempenho do comércio varejista baiano, segundo grupos de atividades 

Jan. - Set./2015 

Atividades 

Acumulado no ano de 2015 
(1) 

Volume de vendas (%) (2) 

Comércio Varejista* -6,6 
Combustíveis e lubrificantes -8,9 
Hipermercados, supermercados, Prods. Aliment., bebidas e fumo -2,8 
      - Hipermercado e supermercado -1,7 

Tecidos, vestuário e calçados -12,7 
Móveis e eletrodomésticos -14,2 

Art. Farm.med.ort.e de perfum. -1,8 
Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação -22,6 
Livros, jornais, rev. e papelaria -13,8 
Outros art.de uso pess. e domest. 4,3 
Veículos e motos, partes e peças -11,4 

Material de Construção -3,9 

Fonte: IBGE/PMC 

(*) O Indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das ativ. numeradas de 1 a 8. 

(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.  

 

 

O segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou variação negativa de 14,2%, no 

acumulado do ano, devido à queda na renda disponível e ao aumento da taxa de juros. 

 

A taxa de juros no crédito às pessoas físicas de 28,2% a.a. em setembro 

de 2014 passaram para 37,9% a. a. no mesmo mês de 2015. Além da 

retirada dos incentivos através da redução do IPI para diversos itens 

do segmento, especialmente, a “linha branca” e móveis. Quando 



 

 

observado o comportamento do segmento nos meses anteriores, 

constata-se que desde dezembro de 2014, o volume de vendas para a 

atividade vem sendo negativo. (PMC/IBGE, jan. - set. 2015) 

 

 

SETOR EXTERNO 

 

No acumulado do ano (jan. a set.) a balança comercial baiana apresentou déficit no saldo 

de US$ 529,4 milhões. Mesmo com esta variação negativa, o estado vem reduzindo este 

valor pois já apresentou um montante no primeiro semestre de US$ 1,1 bilhão. As 

exportações atingiram US$ 5,93 bilhões e retração em relação ao ano anterior de 17,3%. 

As importações, que sofrem com o efeito da alta do dólar e da retração da atividade 

doméstica, retraiu 3,2%. 

 

Balança comercial 

Bahia, Jan./Set. - 2014/2015   

  (Valores em US$ 1000 FOB) 

Discriminação 2014 2015 Var. % 

Exportações 7.179.321 5.937.853 -17,3 

Importações 6.684.404 6.467.291 -3,2 

Saldo 494.917 -529.438 - 

Corrente de comércio 13.863.725 12.405.144 -10,52 

Fonte: MDIC/SECEX, 2015.    

Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

Obs.: importações efetivas, dados preliminares.   

 

No acumulado de janeiro a setembro o destaque positivo na pauta dos principais 

segmentos das exportações baiana foi o segmento metalurgico com alta de 49,7% em 

relação a 2014 e participação de 10,9% e o automotivo com crescimento de 2,2%.  O 

segmento de soja e derivados passou a ser o mais representativo, participando com 

18,3%, posto anteriormente ocupado pelo algodão. Mesmo com US$ 1,03 bilhão em 

receitas, o segmento de soja apresentou retração de 13,1% comparado com ano 

anterior.  

 



 

 

O setor químico petroquímico, registrou forte queda em setembro 23,6%, assolado 

pelas expectativas negativas do mercado quanto às commodities industriais fruto dos 

temores de uma demanda menor da China, que é o maior formador de preço para esses 

produtos.  

 

Principais segmentos das exportações, segundo participação 

Bahia, Jan./Set. - 2014/2015 

Segmentos 

Valores (US$ 1000 FOB) 

Var. % 2014 2015 
Papel e Celulose 1.198.585 1.068.256 -10,9 

Químicos e Petroquímicos 1.306.669 997.714 -23,6 

Soja e Derivados 1.186.530 1.031.573 -13,1 

Metalúrgicos 440.432 659.423 49,7 

Automotivo 330.829 337.969 2,2 

Petróleo e Derivados 1.204.612 412.239 -65,8 

Fonte: MDIC/SECEX, 2015.    

Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

    

 

No que tange as importações baianas no acumulado do ano (janeiro a setembro) 

percebe-se uma redução no ritmo de crescimento. Esta desaceleração deve-se em parte 

a desvalorização do cambio e a menor oferta de crédito o que desestimula a importação 

de maquinas e equipamentos.  

 

O cenário do setor produtivo este ano está pior do que em 2014 e a 

situação pode piorar ainda mais em 2016. Uma moeda estrangeira 

mais cara em relação ao real, seja dólar ou euro, pode levar a um 

impacto negativo imediato sobre as importações, mas também tem um 

potencial fator positivo, na medida em que deixa os fabricantes 

nacionais mais competitivos para exportação. (DESEMPENHO DO 

COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO, p.7, out.2015) 

 

 

 



 

 

 

Considerações finais 

 

Segundo os técnicos da SEI o cenário do quarto trimestre de 2015 não será animador, 

tendo em vista a base de comparação positiva e a elevação de alguns dos principais 

indicadores macroeconômicos como a taxa de juros, a inflação e a restrição do crédito 

ao consumidor. Além disso, o estado passa por um dos piores quadros socioeconômico 

no que diz respeito ao desemprego. Segundo os dados do CAGED, no acumulado de 

janeiro a outubro o saldo foi negativo em quase 50 mil postos de trabalho, sendo a 

construção civil responsável por mais de 29 mil desempregos. Diante desses fatores 

evidenciados até o presente momento, a SEI sinaliza uma variação negativa no quarto 

trimestre deste ano em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, apresentando 

retração tanto no setor industrial, puxado pela queda da transformação, quanto no 

setor de serviços, mais especificamente na atividade de comércio. Desta forma, a 

estimativa para o fechamento do ano de 2015 é de -2,1%.  

 

 

 

Importações baianas por categorias de uso  

Jan./Set - 2014/2015    

    
(Valores 
em US$ 

1000 FOB) 

Discriminação 2014 2015 Var. % Part. % 

Bens intermediários 2.562.432 2.505.543 -2,2 38,7 

Combustíveis e lubrificantes 1.835.948 2.150.754 17,1 33,3 

Bens de capital 1.277.809 1.119.040 -12,4 17,3 

Bens de consumo duráveis 902.093 608.526 -32,5 9,4 

Bens de consumo não duráveis 106.122 83.429 -21,4 1,3 

Total 6.684.404 6.467.291 -3,2 100,0 

Fonte: MDIC/SECEX     

Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia   
Obs.: importações efetivas, dados 
preliminares.     
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