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AtividAde econômicA bAiAnA recuA 3,7% no 
primeiro trimestre de 2016 em compArAção Ao 
mesmo período do Ano Anterior

de acordo com os dados divulgados pela superintendência de estudos econômicos e sociais da bahia (sei), o nível de 
atividade econômica – tal como indicado pelo produto interno bruto (pib) – retraiu 3,7% no primeiro trimestre de 2016 em 
comparação ao mesmo período do ano anterior. contrapondo-se esses dois períodos, – série com ajuste sazonal -, a variação 
em volume foi de –1,2%. de janeiro a marco deste ano observa-se, também, recuo de 3,6% no valor Adicionado a preço básico 
(vA) e de 4,0% no imposto sobre produtos Líquidos de subsídios. 

observando-se os resultados dos grandes setores no primeiro trimestre de 2016 ante o mesmo período do ano anterior, 
verificou-se o declínio de 6,5% na agropecuária, de 5,2% na indústria e de 2,8% nos serviços. diferentemente do que ocorrera 
no primeiro trimestre de 2015, quando no setor agropecuário se amenizou a queda do pib do estado, com alta de 6,9%, este 
ano o setor converge com a indústria e serviços na retração em volume do pib baiano.  

no que tange ao cenário nacional, a mesma tendência foi evidenciada:  houve retração de -5,4% no primeiro trimes-
tre de 2016, quando comparado a igual período do ano anterior, segundo os dados recentemente divulgados pelo instituto 
brasileiro de Geografia e estatística (ibGe). o valor Adicionado a preço básico e o imposto sobre produtos Líquidos de 
subsídios recuaram 4,6% e 10,4%, respectivamente. na série com ajuste sazonal (primeiro trimestre 2016/quarto trimestre 
2015), a taxa verificada foi de -0,3%.

A agropecuária brasileira recuou 3,7% em relação a igual período do ano anterior, principalmente pelo fraco desempenho 
de alguns produtos da lavoura com safra relevante no 1º trimestre. A indústria recuou 7,3% e foi favorecida negativamente 
com as quedas da transformação em 10,5% - puxada pela indústria automotiva; e maquinas e equipamentos - e da extrativa 
mineral 9,6% - reflexo tanto da queda da extração de minérios ferrosos como da extração de petróleo e gás natural. A constru-
ção civil também registrou queda na atividade em 6,2% e a única atividade a apresentar taxa positiva no setor industrial foi 
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Gráfico 1 – Variação do PIB trimestral e PIB sazonal – Bahia – 2015/2016

Fonte: SEI/IBGE, 2016.
Dados sujeitos a retificação.
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eletricidade e água, com alta de 4,2%. o valor adicionado de serviços retraiu 3,7%, com destaques para retrações de 10,7% do 
comércio e de 7,4% dos transportes.

AnÁLise setoriAL, seGundo As pesQuisAs reFerentes A cAdA setor de 

AtividAde

AGropecuÁriA

no que diz respeito ao setor agropecuário, o valor adicionado registrou queda de 6,5% no primeiro trimestre do ano (em 
comparação com o mesmo período do ano anterior). A variação acumulada em doze meses foi de -4,3%. penúltima queda 
verificada no setor ocorreu no segundo trimestre de 2013, com retração de 6,1%, corroborado com a perda na produção física 
principalmente do algodão e da soja. 

este ano, a terceira avaliação do Levantamento sistemático da produção Agrícola (LspA/ibGe) sinaliza um recuo de 3,3% 
nas principais safras de grãos do estado, estimada em 9,0 milhões de toneladas (tabela 1). tal recuo no volume da produção 
física, entre 2015 e 2016, foi acompanhado por uma diminuição das áreas plantadas e das colhidas de 6,6% e 4,3%, respectiva-
mente. desse modo, a expectativa positiva para esse ano na atividade que girava em torno de 3,1% caiu para 3,3%. Além disso, 
há expectativa de queda acentuada nos próximos meses, particularmente no que se refere ao volume da produção física agrícola, 
em especial com os grãos. essa ideia se faz preocupante tendo em vista que esse setor pesa 8,4% na composição do pib baiano.

Tabela 1 – Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas – Bahia – Março 2015/2016

Produtos/safras
Produção física (t)

2015 (1) 2016 (2) Var. (%)

Mandioca 1.854 2.096 13,0

Cana-de-açúcar 5.839 6.075 4,0

Cacau 136 136 0,4

Grãos 9.333 9.025 -3,3

Algodão 1.196 1.188 -0,7

Café 218 224 2,9

Feijão 436 326 -25,1

Milho 2.806 2.871 2,3

Soja 4.507 4.307 -4,4

Sorgo 170 108 -36,5

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–LSPA previsão de safra 2014.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2014 (mar. 2015).
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Gráfico 3 – Variação do primeiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2016(1)

Fonte: SEI/IBGE, 2016.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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nesse setor, os destaques negativos ficaram por conta, principalmente, do algodão (-0,7%) embora sua previsão anterior 
tenha sido revista e o declínio ficou abaixo do esperado amenizando a queda que seria de 8,9% para este ano; do feijão (-25,1%) 
com retração nas áreas plantadas (19,2%) e colhidas (14,6%); e na soja que sofreu forte revisão na expectativa da safra e regis-
trou queda de 4,4% devido às altas temperaturas e escassez de chuvas na região.

o presente levantamento registrou altas produtividades nas culturas da mandioca (13,0%), cana-de-açúcar (4,0%), café (2,9%) 
e milho (2,3%). cabe frisar que esses cultivos experimentaram perdas no ano passado, portanto, base de comparação deprimida.

importante destacar a contribuição de cada cultura no calendário agrícola estadual. os principais produtos que contribu-
íram nesse primeiro trimestre do ano são: algodão (60% da produção ocorre nesse trimestre), fruta-do-conde (58%), guaraná 
(49%), sorgo (48%), dendê (43%) e arroz (42%). 

indÚstriA

no que concerne ao setor industrial baiano, considerando os dados do primeiro trimestre de 2015 e o de 2016, verifica-se 
uma retração no valor adicionado da ordem de 5,2%, impulsionada pelo recuo em todas as atividades que o compõem. A cons-
trução civil registrou queda no valor adicionado no oitavo trimestre consecutivo, dessa vez em 6,7% esse fato é corroborado 
pelo saldo negativo em 1.096 postos de trabalho e uma variação de -0,75% na atividade no primeiro trimestre do ano, algo 
decorrente da paralisação de obras tanto do setor privado quanto público no estado. 

A extrativa mineral – principal fornecedora de insumos para a atividades vinculadas à transformação – apresentou declí-
nio no valor adicionado em 7,1%, fato influenciado pela queda da produção de petróleo (8,1%). A indústria de transformação, 
igualmente, variou negativamente em 2,8%, entre o primeiro semestre deste ano e o do ano passado, valor relacionado ao 
recuo dos segmentos da alimentação, da celulose, da borracha, e do automotivo. por fim, a atividade de eletricidade e água 
influída pela diminuição no consumo industrial e residencial e na distribuição de gás registrou queda de 7,5%.

conforme a pesquisa industrial mensal regional (pim-pF), realizada pelo ibGe, cinco dos 12 segmentos da indústria 
geral influenciaram positivamente o resultado, alta de 3,8% no primeiro trimestre do ano em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. As principais contribuições no período de janeiro a março foram decorrentes das atividades de Derivados de 
petróleo (que participa com 39,6% do total apurado nesse setor), Metalurgia (com 21,5% do total), Equipamentos de informá-
tica, produtos eletrônicos e ópticos (20,6%), Produtos químicos (0,4%) e Bebidas (8,8%). cabe mencionar as quedas verificadas 
nos segmentos de Veículos automotores (-31,7%), Produtos de minerais não-metálicos (-17,4%), Produtos de borracha e de mate-
rial plástico (-8,2%), Celulose, papel e produtos de papel (-2,7%) e Produtos alimentícios (-2,5%).
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serviços

no que tange ao setor de serviços, examinando o primeiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano anterior, 
a queda verificada em volume foi de 2,8%, influenciado principalmente pela retração do Comércio (-8,9%) e dos Transportes 
(-10,7%). Além dessas duas atividades, a Administração pública, atividade com maior participação na composição do setor de 
serviços (31% dentro do setor), obteve recuo de 2,6% devido aos 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 declinou na bahia, em 11,9%, e no 
brasil, em 7,0%, no período de janeiro a março. 

pode-se observar que o comportamento negativo das vendas do comércio varejista baiano no acumulado de janeiro a 
março de 2016 foi definido pelo baixo desempenho de todos os segmentos que o integram, com exceção do de livros, jor-
nais, revistas e papelaria, que registrou alta de 11,0% (tabela 2). dentre os demais segmentos, as maiores quedas ficaram por 
conta dos combustíveis e lubrificantes (-15,7%); veículos e motos (-12,4%); móveis e eletrodomésticos (-13,8%); tecidos, vestuários 
e calçados (-13,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-17,7%).
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Gráfico 4 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – Jan.-mar. 2016/jan.-mar. 2015

Fonte: PIM-PF/IBGE, 2016.
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setor eXterno

A balança comercial baiana, de janeiro a março de 2016, apresentou, saldo positivo. As exportações, então, somaram us$ 
1,56 bilhão, enquanto em 2015, nos três primeiros meses, totalizaram us$ 1,63 bilhão (tabela 3). Assim, houve uma queda 
de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações, por sua vez, ultrapassaram o montante de us$ 1,29 
bilhão e registraram variação negativa, em relação a 2015, de 51,3%.

na importação, 24 dos 40 produtos mais importantes da pauta baiana de importação registram queda no acumulado 

do ano, na comparação com o mesmo período de 2015. dos 10 setores mais relevantes, com participação acumulada 

de cerca de 62% das importações, seis produtos registraram quedas nas compras externas. dentre eles destacamos os 

seguintes: Gás natural Liquefeito (GnL) (73,8%), sulfetos de minério de cobre (72,1%) Automóveis com motor 

explosão 1500 (54,5%) e naftas para a petroquímica (37,4%). (boLetim do comÉrcio eXterior dA 

bAHiA, 2016, p. 6).

Tabela 2 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – Jan.-mar. 2016

Atividades
Acumulado no ano de 2016(1)

Volume de vendas(2)

Comércio varejista (3) -11,9

1 - Combustíveis e lubrificantes -15,7

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo -9,7

     2.1 - Hipermercado e supermercado -6,4

3 - Tecidos, vestuário e calçados -13,8

4 - Móveis e eletrodomésticos -13,8

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria -2,7

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

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 11,0

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico -17,7

9 - Veículos e motos, partes e peças -12,4

10 - Material de construção -10,9

Fonte: IBGE-PMC, 2016.
(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 ativ. numeradas de 1 a 8.
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Gráfico 6 – Desempenho das vendas no varejo(1) – Bahia e Brasil – Jan.-mar. 2016/jan.-mar. 2015

Fonte: IBGE, 2016.
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os dois principais segmentos da pauta das exportações baianas no primeiro trimestre do ano, Papel e celulose; e Químicos 
e petroquímicos – respondem por quase 36% -registraram queda de 23% e 10,3%, respectivamente, contribuindo de forma 
decisiva para a retração de 4,0% das exportações. A retração no primeiro desses segmentos deveu-se a queda dos preços no 
mercado internacional que alcançou 13,5%, no primeiro trimestre de 2015.

considerAçÕes FinAis

A expansão econômica baiana do primeiro trimestre foi caracterizada pelo declínio da dinâmica dos três setores: agrope-
cuária (-6,5%), indústria (-5,2%) e serviços (-2,8%). com isso, houve o recuo da taxa em 3,7% no primeiro trimestre de ano. A 
taxa de crescimento observada ao longo dos doze meses ficou em -3,8% e, a taxa sazonal, foi -1,2%. segundo analistas da sei, 
o cenário prospectado é o de uma taxa de crescimento da economia baiana em torno de -2,9% para o fim de 2016.
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Tabela 4 – Principais segmentos das exportações, segundo participação – Bahia – Jan.-mar. 2015/2016

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%2015 2016

Papel e celulose 373.618 287.808 -23,0

Químicos e petroquímicos 303.648 272.477 -10,3

Metalúrgicos 197.185 259.000 31,3

Soja e derivados 86.348 105.059 21,7

Algodão e seus subprodutos 71.383 103.071 44,4

Automotivo 85.762 89.813 4,7

Fonte: MDIC/Secex, 2016.
Elaboração: SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.

Tabela 3 – Balança comercial – Bahia – jan.-mar. 2014/2015
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações              1.629.846             1.564.913 -4,0

Importações              2.643.348             1.288.209 -51,3

Saldo -1.013.503 276.704 -

Corrente de comércio              4.273.194             2.853.121 -33,2

Fonte: MDIC/Secex, 2016.
Elaboração: SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.



Inform. PIB trimestral, Salvador, jan.-mar. 2016 7

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Jaques Wagner

Secretaria do Planejamento
José sergio gabrielli

Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia

José geraldo dos reis santos

Diretoria de Indicadores e Estatísticas
gustavo Casseb Pessoti

Coordenação de Contas Regionais e 
Finanças Públicas 

João Paulo Caetano santos

Equipe Técnica
Denis Veloso da silva

João Paulo Caetano santos
Carol araújo Vieira

Coordenação de Biblioteca e  
Documentação

eliana Marta gomes silva sousa

Coordenação de Disseminação de 
Informações

ana Paula Porto

Editoria-geral 
elisabete Cristina Teixeira Barretto 

Editoria de Arte e de Estilo 
Design Gráfico 

Editoração 
Ludmila nagamatsu

LevAntAmento sistemÁtico dA produção AGrícoLA. rio de 
Janeiro: ibGe, 2014. disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 5 maio 2016.

pesQuisA industriAL mensAL produção FísicA – reGionAL. rio de 
Janeiro: ibGe, 2015. disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 24 maio 2016

pesQuisA mensAL do comÉrcio. rio de Janeiro: ibGe, 2016. disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 maio 2016.

pib trimestrAL do brAsiL. rio de Janeiro: ibGe, 2015. disponível em: <http;//
www.ibge.gov.br>. Acesso em: 1 jun. 2016.


