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PIB BAIANO REGISTRA CONTRAÇÃO DE 3,7% NO 2º 
TRIMESTRE E FECHA 1º SEMESTRE COM QUEDA DE 
3,9% EM 2016 

VISÃO GERAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA BAIANA

Divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o Produto Interno Bruto (PIB) baiano 
apresentou queda de 3,7%, na comparação do segundo trimestre de 2016 com igual período de 2015. Já considerando a série 
com ajuste sazonal (2º trimestre de 2016 em comparação com o 1º trimestre de 2016), o resultado foi de contração de 1,1%.  

A atividade econômica do estado caiu 3,9% no primeiro semestre de 2016, em relação a igual período de 2015. No acumu-
lado dos quatro trimestres terminados no segundo trimestre de 2016, o PIB registra uma taxa negativa de 3,8%, em relação ao 
dos quatro trimestres imediatamente anteriores. A projeção para o ano de 2016, feita pela SEI, é de queda de 3,1%.

2º TRIMESTRE DE 2016 (EM COMPARAÇÃO A IGUAL PERíODO DO ANO 

ANTERIOR)

Quando comparado ao de igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou contração de 3,7% no segundo 
trimestre de 2016. Tal resultado decorre do Valor Adicionado a preços básicos (VA), que fechou o trimestre com retração de 
3,9%, e dos Impostos sobre produtos, que recuaram 3,5%. Os três setores que contribuem para a geração do Valor Adicionado 
tiveram queda: Agropecuária (-14,4%), Indústria (-2,4%) e Serviços (-2,4%). 

A taxa da economia brasileira no segundo trimestre de 2016 foi negativa (-3,8%), ante a do mesmo período de 2015. O 
Valor Adicionado a preços básicos caiu 3,3% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios recuaram 6,8%.

Dentre os setores, o desempenho negativo da agropecuária baiana (-14,4%) foi mais significativo em virtude do fato que este 
setor era o que vinha segurando, ou pelo menos, minimizando a queda do PIB baiano desde 2015 e mesmo no primeiro trimestre 
quando também registrou taxa negativa. Essa forte queda da agropecuária baiana esteve associada diretamente às fortes perdas na 
produção de grãos em função da seca que atinge a maior parte das áreas produtoras, inclusive a região oeste do estado.
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Tabela 1 – Principais resultados do PIB trimestral – Bahia – 2016

Períodos Taxas (%)

2o tri. 2016/2o tri. 2015 -3,7

2o tri. 2016/2o tri. 2015 (sazonal) -1,1

1o semestre de 2016 -3,9

Últimos quatro trimestres (12 meses) -3,8

Fonte: SEI.
Dados sujeitos a retificação.
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A agropecuária do Brasil registrou, no segundo trimestre, queda de 3,1% em relação a igual período do ano anterior. 
Apenas café apresentou crescimento na estimativa de produção anual de 11,2%, as demais culturas com safra neste trimestre 
registraram decréscimo na estimativa de produção anual e perda de produtividade: milho (-20,5%), arroz (-14,7%), algodão 
(-11,9%), feijão (-9,1%) e soja (-0,9%).

A redução da atividade econômica do setor industrial baiano no segundo trimestre de 2016 se deve, principalmente, 
ao resultado negativo da Extrativa Mineral (-19,6%) e Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-8,0%), seguida da 
Construção, que caiu 2,0%. Somente a Indústria de Transformação apresentou crescimento (1,1%), comparado ao segundo 
trimestre de 2015. 

No caso da indústria nacional, a queda de 3,0% decorreu das reduções na Indústria de Transformação (-5,4%), Construção 
Civil (-2,2%) e Extrativa Mineral (-4,9%). A atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana, por sua vez, regis-
trou expansão de 7,9%.

Quanto ao desempenho do setor de serviços baiano, a atividade Aluguel teve crescimento de 2,6% no trimestre de abril 
a junho de 2016. Contudo, atividades que possuem mais de 50% do total do setor sofreram considerável queda. Foram elas: 
Comércio (-7,9%); Administração Pública (-2,6%); e Transporte (-6,9%). 

Acerca dos Serviços do país, a retração de 3,3% teve como destaque a contração de 7,4% do Comércio (atacadista e vare-
jista), de 6,5% de Transporte, armazenagem e correio e de 0,9% da Administração, saúde e educação pública. Atividades 
imobiliárias apresentaram variação positiva de 0,1%. 
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Gráfico 2 – Variação das atividades da indústria no segundo trimestre (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) – Bahia e Brasil – 2016

Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.
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Gráfico 1 – Variação do  segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2016

Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.
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1º SEMESTRE DE 2016 (EM COMPARAÇÃO A IGUAL PERíODO DO ANO 

ANTERIOR)

O PIB baiano acumulado de janeiro a junho de 2016 registrou queda de 3,9% (diante do registrado no primeiro semestre 
de 2015), consequência de dois trimestres do ano com resultados negativos. A Agropecuária variou negativamente em 15,7%, 
enquanto a Indústria e os Serviços apresentaram queda de 2,9% e 2,2%, respectivamente.  

No primeiro semestre do ano de 2016, o PIB do Brasil também exibiu queda (-4,6%).  Nesta base de comparação, ênfase 
para o desempenho negativo da Indústria (-5,2%). A Agropecuária e os Serviços caíram, respectivamente, 3,4% e 3,5%.

A Bahia apresentou saldo negativo de empregos (-27.594 postos) no primeiro semestre de 2016, levando-se em conta a série 
ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo. De acordo com o Boletim Mensal do CAGED (SEI, 2016), 
este resultado fez com que o estado ocupasse a 23ª posição no país e a sétima no Nordeste no que diz respeito à geração de 
empregos com carteira assinada. 

Em relação ao comércio exterior da Bahia, as exportações baianas alcançaram US$ 3,42 bilhões nos seis primeiros meses 
de 2016, uma redução de 3,1% sobre o total de igual período do ano passado.

Segundo o Boletim de Comércio Exterior da Bahia (SEI, 2016), o menor valor das vendas externas baianas no semestre, decorre 
de uma queda nos valores dos produtos de exportação do estado, de 13,5% em média no semestre em relação a 2015. Já a queda de 
33,0% nas importações estaduais é reflexo direto do desaquecimento da economia e da consequente queda na produção industrial.
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Gráfico 3 – Variação das atividades de serviços no segundo trimestre (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) – Bahia e Brasil – 2016

Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

(%)

Agropecuária Indústria Serviços Valor adicionado pb Imposto sobre
produtos

PIB pm

Bahia(1) Brasil

-15,7

-3,4 -2,9 -2,2
-3,5 -3,8 -3,9 -3,8

-8,6

-3,9 -4,6
-5,2

Gráfico 4 – Variação do primeiro semestre em relação ao mesmo semestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2016

Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.
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ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS 
REFERENTES A CADA SETOR DE ATIVIDADE 

AGROPECUÁRIA

O resultado negativo do setor agropecuário da Bahia em 2016 (-15,7%) pode ser explicado pelo comportamento de 
alguns produtos que possuem safra significativa no período analisado e pela produtividade, evidente na estimativa de variação 
da produção física perante a área plantada, segundo a última divulgação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA/IBGE - julho 2016). 

“Os resultados apontam queda no volume de produção, que passou a ser estimado em torno de 6,9 milhões de tone-

ladas, com redução de 6,7% na área colhida e de 20,3% no rendimento médio das lavouras. As estimativas para as 

culturas de feijão, soja, milho e algodão acentuaram a previsão de quebra de produção em virtude das altas tempe-

raturas e escassez de chuvas verificadas nos primeiros meses do ano, atribuídas ao fenômeno climático do El Niño.” 

(Acompanhamento da Safra Baiana, 2016). 

Com exceção do café (2,9%), os produtos da safra de grãos registraram queda na sua produtividade, em comparação ao 
resultado exibido no ano anterior. As principais variações negativas foram: soja (-30,3%), feijão (-25,1%), milho (-21,8%) e 
algodão (-21,4%). No caso das lavouras de cana-de-açúcar, mandioca e cacau houve ganho de produtividade. Apesar dos 
resultados negativos, o setor agropecuário foi um dos poucos que apresentou saldo positivo em postos de trabalho, com 7.942 
empregos celetistas gerados no primeiro semestre do ano corrente.  

No caso das exportações de soja, o preço foi 14,0% menor que o de um ano atrás, devido à queda nos valores dos produtos 
que ocorreu no semestre. Em uma tentativa de compensar a redução do preço, empresas baianas buscaram aumentar a quan-
tidade exportada. Apesar da previsão de um cenário positivo para a soja brasileira nos mercados nacionais e internacionais, os 
fatores climáticos devem interferir nas próximas safras (2016/2017).  

“A seca que atinge 152 municípios na Bahia vem afetando a economia e pode resultar em forte queda na produção 

agrícola. A estiagem afeta várias regiões, inclusive o sul da Bahia, onde a produção de cacau sofre perda e o oeste onde 

já se verifica redução nas previsões da safra de grãos para este ano.” (Boletim de Comércio Exterior da Bahia, 2016). 

A agropecuária do Brasil, nos seis primeiros meses do ano de 2016, teve resultado negativo de 3,4%, comparado ao do pri-
meiro semestre de 2015. Segundo as estimativas de produção anual para o país, as culturas com safra registraram decréscimo 
na estimativa de produção anual e perda de produtividade. Tais como: milho (-20,5%), arroz (-14,7%), algodão (-11,9%), feijão 
(-9,1%) e soja (-0,9%). A exceção ficou por conta do café, que apresentou crescimento de 11,2%. 

Tabela 2 – Balança comercial – Bahia – Jan.-jun. 2015/2016
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2015 2016 Var. %

Exportações 3.527.297 3.416.917 -3,13

Importações 4.612.422 3.093.521 -32,93

Saldo -1.085.125 323.395 -

Corrente de comércio 8.139.719 6.510.438 -20,02

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

No acumulado dos últimos seis meses, as atividades que compõem o setor determinaram a retração da indústria do estado 
(-2,9%). A maior queda se deu na Extrativa Mineral, retração de 15,1%. A Construção Civil (-3,9%) e a atividade de Eletricidade 
e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-7,8%) também recuaram no período analisado. Já a Indústria de Transformação regis-
trou variação positiva de 1,4%. 

Quanto ao registro de empregos formais, as atividades da indústria baiana tiveram desempenho negativo, como Construção 
Civil (-9.670 postos); Indústria de Transformação (-1.747 postos); e Extrativa Mineral (-611 postos). 

Enquanto nas atividades industriais brasileiras, apenas a Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (6,0%) apre-
sentou crescimento. A maior queda se deu na Indústria de Transformação (-8,0%), seguida por Extrativa Mineral (-7,2%) e 
Construção (-4,3%). 

Conforme divulgado pela Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF/ IBGE, 2016), metade dos segmentos 
da indústria geral da Bahia indicaram resultado positivo, com ênfase para metalurgia que teve acréscimo de 26,8%, esclarecido 

Tabela 3 – Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas – Bahia – Jul. 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 6.936 -25,7

Algodão 1.196 941 -21,4

Café 218 224 2,9

Feijão 436 326 -25,1

Milho 2.806 2.105 -21,8

Soja 4.507 3.142 -30,3

Sorgo 170 108 -36,5

Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI.
(1) IBGE–LSPA previsão de safra 2015.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2016 (Julho 2016).
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Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.
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pela maior produção de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre e Derivados de petróleo (5,9%), por conta da 
maior fabricação de óleo diesel e gasolina automotiva. 

“Importante ressaltar também os resultados positivos assinalados por Produtos químicos (4,7%), Celulose, papel e 

produtos de papel (4,6%), Produtos alimentícios (3,5%) e Bebidas (16,2%). Negativamente, Veículos (-25,9%) exerceu 

a principal influência negativa, pressionado pela menor produção de automóveis e de painéis automotivos. Vale citar 

ainda a redução de Indústrias extrativas (-18,5%), Produtos de minerais não metálicos (-17,9%) e Produtos de borracha 

e de material plástico (-5,7%).” (Pesquisa Industrial Mensal da Bahia, junho 2016).

Seguindo o mesmo caminho da exportação de soja da agropecuária, atividades industriais obtiveram queda nos valores 
dos produtos de exportação do estado. São exemplos: celulose (-18,0%); petroquímicos (-25,0%); metalúrgicos (-33,0%); e 
derivados de petróleo (-42,0%). Em decorrência desse fator, houve um aumento na quantidade produzida desses produtos. Os 
embarques de celulose cresceram 1,0%, os petroquímicos, 22,0%, os metalúrgicos, 94,0% e os derivados de petróleo, 46,0%.

“O setor de papel e celulose manteve-se como principal segmento exportador do estado no primeiro semestre. As 

vendas totalizaram US$ 571,3 milhões, 17,5% inferiores ao primeiro semestre de 2015, mas superando em 0,87% o 

volume embarcado, que atingiu 1,5 milhão de toneladas. O setor químico/petroquímico vem em seguida no desem-

penho das exportações baianas no primeiro semestre, com vendas que alcançaram US$ 568,8 milhões (8% inferior 

a jan/junho de 2015). O setor metalúrgico registrou o terceiro melhor desempenho no semestre puxado pelo expres-

sivo aumento nos embarques (+94,3%), principalmente de catodo de cobre e de ferro silício.” (Boletim de Comércio 

Exterior da Bahia, junho 2016).

SERVIÇOS

O valor adicionado de Serviços do estado caiu 2,2% no primeiro semestre de 2016, na comparação com o do mesmo perí-
odo do ano anterior, segundo os cálculos trimestrais da SEI (2016). Destaques para as contrações de 8,8% do Comércio (ata-
cadista e varejista), de 6,7% de Transporte e de 2,3% da Administração Pública. Dentre as atividades de maior peso no setor, 
apenas Aluguel (2,6%) teve aumento na taxa em comparação a do primeiro semestre de 2015. Quanto à empregabilidade, os 
piores desempenhos foram os de Serviços (-13.791 postos)e Comércio (-11.887 postos). 

No setor de serviços brasileiro apenas Atividades imobiliárias (0,1%) não apresentou resultado negativo. A maior queda 
se deu no Comércio (-9,0%), bem como Transporte (-7,0%) e Administração Pública (-0,8%).

As vendas do comércio varejista ampliado baiano, registradas na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE, junho 
2016), reafirmam uma trajetória de queda do segmento, vista desde o ano passado. Atividades como Hipermercados, super-
mercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-10,3%); Tecidos, vestuário e calçados (-15,6%); Combustíveis e lubrificante 
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Fonte: SEI/IBGE.
Dados sujeitos a retificação.
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(-17,2%); Móveis e eletrodomésticos (-16,0%) foram responsáveis pela queda verificada nas vendas, devido ao maior peso den-
tro do comércio.

Segundo o Boletim de Pesquisa Mensal do Comércio (SEI, 2016), o comportamento negativo é atribuído ao menor ritmo 
da atividade econômica, ao menor poder de compra da população, taxas de juros, além da elevação dos preços dos combustí-
veis acima da inflação e da redução na compra de carros novos. 

Segmentos com menor peso também tiveram resultados negativos e reforçaram o menor ritmo da atividade econômica 
vivido no primeiro semestre de 2016. Tais como: Veículos, motos, partes e peças (-10,9%); Material de Construção (-11,6%); 
Outros artigos de uso pessoal (-15,1%); e Artigos farmacêuticos (-6,3%). 
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Tabela 2 – Indicadores de desempenho do comércio varejista baiano, segundo grupos de atividades – Bahia – Jan.-jun. 2016

Atividades
Acumulado no ano de 2016(1)

Volume de vendas(2)

Comércio varejista (3) -13,1

1 - Combustíveis e lubrificantes -17,2

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo -10,3

     2.1 - Hipermercado e supermercado -6,6

3 - Tecidos, vestuário e calçados -15,6

4 - Móveis e eletrodomésticos -16,0

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria -6,3

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -18,9

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 1,6

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico -15,1

9 - Veículos e motos, partes e peças -10,9

10 - Material de construção -11,6

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 ativ. numeradas de 1 a 8.



Inform. PIB trimestral, Salvador, abr.-jun. 2016 8

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

augusto Cezar Pereira Orrico

Editoria-geral 
Coordenação de Produção Editorial 

elisabete Cristina Teixeira Barretto 

Editoria de Arte e de Estilo 
Design Gráfico 

Editoração 
Ludmila nagamatsu

BOLETIM PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO. Salvador: Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Disponível em: http://www.sei.ba.gov.br/images/
releases_mensais/pdf/pmc/rel_PMC_ago16.pdf. Acesso em: 18 ago. 2016.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2016.  
Estatísticas do comércio exterior. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br>. 
Acesso em: 17 ago. 2016.

LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRíCOLA. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2014. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 24 ago. 2016.

PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL PRODUÇÃO FíSICA – REGIONAL. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 ago. 2016.

PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 18 ago. 2016.

PIB TRIMESTRAL DO BRASIL. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <http://
www.ibge.gov.br>. Acesso em: 31 ago. 2016.


