
 

 

ECONOMIA BAIANA REGISTRA LEVE ALTA DE 0,8% NO TERCEIRO 

TRIMESTRE E ESTIMATIVA DO ANO É DE 0,9% EM 2019 

 
 

VISÃO GERAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA BAIANA 

 
Divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o 

Produto Interno Bruto (PIB) baiano ficou estável, variação em volume de 0,8%, na 

comparação do terceiro trimestre de 2019 com igual período de 2018. Os Impostos 

retraíram 0,3% na composição do PIB e o Valor Adicionado (VA) foi de 0,9%. Levando-

se em conta a série com ajuste sazonal (3º trimestre de 2019 ante o 2º trimestre de 

2019), a taxa foi de -0,6% e a estimativa da SEI para o encerramento do ano 2019 é de 

0,9%. 

 

Tabela 1 - Principais resultados do PIB trimestral  
Bahia, 2019*   

Períodos Taxas (%) 

3º tri 2019 / 3º tri 2018 0,8 
3º tri 2019 / 2º tri 2019 (sazonal) -0,6 

Acumulado no ano  0,7 

Fonte: SEI. 
 *Dados sujeitos a retificação 
  

 

Em valores correntes1, o PIB no terceiro trimestre de 2019 totalizou R$ 73,7 bilhões, 

sendo R$ 65,9 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos – o que 

representa 89% do PIB - e R$ 7,8 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de 

Subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor 

Adicionado de R$ 6,8 bilhões, a Indústria R$ 14,5 bilhões e os Serviços R$ 44,7 bilhões. 

 

 
                                                 
1
 A partir do primeiro trimestre de 2019, a Coordenação de Contas Regionais da SEI disponibiliza os dados 

dos setores econômicos, do VA e do PIB baiano em valores correntes. 



 

 

TAXA TRIMESTRE CONTRA TRIMESTRE IMEDIATAMENTE ANTERIOR (com 
ajuste sazonal) 
 
 
O PIB baiano apresentou taxa de -0,6% na comparação do terceiro contra o segundo 

trimestre de 2019, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal.  No caso 

do PIB Nacional, o crescimento foi de 0,6% com ajuste sazonal. A Agropecuária 

cresceu 1,3%, a Indústria teve variação positiva de 0,8% e os Serviços registrou 

estabilidade de 0,4%. 

 
3º TRIMESTRE EM RELAÇÃO AO MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR 
 

O PIB da Bahia apresentou taxa de 0,8% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao 

mesmo período do ano anterior. De acordo com os cálculos realizados pelos técnicos 

da SEI, a estabilidade apresentada no terceiro trimestre, ante mesmo período do ano 

anterior, é devido ao desempenho do índice de volume dos três setores da economia: 

Agropecuária (0,8%), Indústria (-1,9%) e Serviços (1,9%). A taxa de crescimento da 

economia brasileira no terceiro trimestre de 2019 expandiu 1,2% ante o mesmo 

período de 2018. O VA cresceu 1,1% e os impostos registraram taxa de 1,8%. 
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A agropecuária baiana apresentou resultado positivo de 0,8% neste trimestre. No 

caso do setor agropecuário do país, a alta foi de 2,1% no terceiro trimestre em 

relação a igual período do ano anterior.  

 

O setor industrial baiano (-1,9%) refletiu, mais uma vez, na baixa taxa do PIB. A 

extrativa mineral recuou 10,6%, atrelado ao posicionamento da Petrobras em reduzir 

suas atividades de exploração de petróleo e gás na Bahia e a indústria de 

transformação caiu 4,6%. O destaque positivo ficou com a construção civil que cresceu 

2,7% e com a atividade de eletricidade e água com alta de 3,7%, devido ao aumento da 

geração de energia em 38,0%. Esse ganho na geração deve-se a contínua expansão da 

energia por fonte eólica (representa hoje 64%) e também a introdução no cálculo do 

PIB trimestral, desde o ano passado, da energia fotovoltaica2 que passa a pesar 

praticamente 5,0% na composição da atividade de eletricidade e água. 

 

 

No caso da indústria nacional, o crescimento em volume foi de 1,0%. Os destaques 

                                                 
2 Energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade. Este tipo de energia usa-se para alimentar 
inumeráveis aplicativos e aparelhos autônomos, para abastecer refúgios ou moradias isoladas da rede elétrica e 
para produzir eletricidade a grande escala através de redes de distribuição. Devido à crescente demanda 
de energias renováveis, a fabricação de células solares e instalações fotovoltaicas têm avançado consideravelmente 
nos últimos anos. 
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positivos ficaram por conta da construção civil (+4,4%), em sua segunda alta após 

vinte trimestres consecutivos de queda, das indústrias extrativas (+4,0%) e da 

atividade de eletricidade e água (+1,6%), favorecida pelo efeito das bandeiras 

tarifárias. Em contrapartida a indústria de transformação recuou 0,5%, influenciada, 

principalmente, pela queda da fabricação de celulose, papel e produtos de papel. 

 

O setor de serviços baiano foi o principal destaque deste trimestre ao registrar 

expansão de 1,9% e indicar um processo de recuperação da economia visto que a 

dinâmica desse setor está diretamente associada à capacidade de compra das famílias 

e seu potencial de disseminação sobre toda a economia. O comportamento do setor foi 

determinado, em grande medida, pelo desempenho positivo do comércio (1,7%) e da 

administração pública (2,2%). Outro destaque positivo foi à expansão de 3,3% das 

atividades de transportes.  

 

 

Acerca dos Serviços do país, o crescimento de 1,0% teve como destaque as expansões 

das atividades de informação e comunicação (4,2%), comércio (2,4%), imobiliárias 
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(1,9%), e financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,3%). Já os resultados 

negativos foram em administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade 

social (-0,6%) e transporte, armazenagem e correio (-1,0%). 

 

ACUMULADO EM 2019 (em comparação ao mesmo período do ano anterior) 

 

No período de janeiro a setembro a economia baiana registrou expansão no PIB em 

volume3 de 0,7% e o VA com alta de 0,8%. Essa taxa de crescimento do PIB deve-se ao 

comportamento do setor agropecuário que expandiu 0,6% e principalmente ao setor 

de serviços que cresceu 1,5%, taxa positiva devido a leve recuperação na atividade de 

comércio (0,8%) e das taxas verificadas na administração pública (0,9%) e nas 

atividades de transportes (4,3%). Em contrapartida o baixo desempenho da indústria 

baiana (-0,5%) está atrelado à queda de duas entre as quatro atividades que compõem 

o setor, com destaque para a retração das indústrias extrativas (-5,2%) e da 

transformação (-2,5%).   

 

 

                                                 
3
 O cálculo do acumulado no ano leva em consideração os ajustes internos dos trimestres anteriores e a revisão dos 

dados de ponderação do ano de 2016 divulgado pelo IBGE em novembro de 2018. 
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O PIB nacional acumula alta de 1,0% até o terceiro trimestre do ano. Nessa base de 

comparação, as taxas em volume ficaram: agropecuária (1,4%), indústria (0,1%) e 

serviços (1,1%).  

 

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE 

 

AGROPECUÁRIA 

 

De acordo com a décima divulgação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA/IBGE – outubro 2019), o resultado negativo pode ser sinalizado pela queda de 

10,7% nas principais safras de grãos do estado sendo estimada aproximadamente em 8,9 

milhões de toneladas, conforme se pode observar na tabela abaixo. Entretanto, as culturas 

com estimativa de queda no ano não tem tanta representatividade neste trimestre do ano 

conforme o calendário agrícola. Em relação à área plantada, o IBGE calcula avanço de 

0,6%, na comparação anual, registrando uma extensão de cerca de 3,2 milhões de 

hectares. 

 

O resultado positivo (0,6%) do VA no acumulado do ano do setor agropecuário da Bahia 

em 2019 deve-se principalmente as altas estimativas do algodão (+19,7%), feijão 

(+68,8%) e mandioca (+21,6%). No caso da safra da soja (-15,8%), esta cultura não 

apresenta grande representatividade no calendário agrícola do estado no terceiro 

trimestre do ano. Sua maior participação encontra-se nos meses de janeiro a junho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 
Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas 2018/2019 

Bahia - outubro 2019 
   

Produtos/safras 

Produção física (t) 

2018 (1) 2019 (2) Var. (%) 

Mandioca 1.528 1.858 21,6 

Cana-de-açúcar 4.680 4.206 -10,1 

Cacau 123 120 -2,3 

Grãos 9.998 8.925 -10,7 

Algodão 1.248 1.494 19,7 

Café  249 168 -32,5 

Feijão 172 290 68,8 

Milho 2.011 1.642 -18,4 

Soja 6.245 5.258 -15,8 

Sorgo                    72                     72  0,0 

Fonte: IBGE  
   Elaboração: CAC - SEI. 

   (1)     IBGE–LSPA previsão de safra 2018. 
  (2)     LSPA/IBGE previsão de safra 2019 (Outubro/2019). 

  

Importante destacar a contribuição de cada cultura no calendário agrícola estadual. Os 

principais produtos, na composição do cálculo feito pelos técnicos da SEI, do terceiro 

trimestre do ano são: feijão (86%), algodão (59%), cana-de-açúcar (43%), café (40%), 

mandioca (38%) e milho (21%). 

 

INDÚSTRIA 

 

No acumulado de janeiro a setembro de 2019, a indústria baiana registrou decréscimo 

de 0,5% no valor adicionado. A maior queda verificada foi nas indústrias extrativas (-

5,2%), acompanhada pela indústria de transformação (-2,5%). As altas ficaram por 

conta das atividades de eletricidade e água (+3,2%) e da construção civil (+3,0%). 

 

Quanto ao registro de empregos formais (CAGED), no acumulado do ano o estado 

alcançou 38.002 postos de trabalho em setembro. As quatro atividades que compõe a 

indústria registraram saldos positivos. Indústria de Transformação (+6.441 postos), 



 

 

Construção Civil (+15.420 postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (+562 

postos) e Extrativa Mineral (+633 postos).  

 

Conforme divulgado pela Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF/ 

IBGE, 2018), a variação acumulada entre janeiro e setembro de 2018 registrou queda 

de 2,9% em relação ao mesmo período de 2018. Dos 12 segmentos da indústria, oito 

contribuíram com o resultado. O destaque para Produtos químicos, que declinou 14,4%, 

principalmente por causa da menor fabricação de amoníaco, ureia e etileno não saturado. 

 

“Importante ressaltar também os resultados negativos assinalados por 

Veículos (-5,3%), Celulose, papel e produtos de papel (-8,4%), Derivados de 

petróleo (-2,5%) e Produtos alimentícios (-1,5%). Positivamente, destacou-

se o segmento Metalurgia (17,6%), impactado, principalmente, pela maior 

fabricação de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre e ouro 

em formas brutas. Vale citar ainda os avanços em Minerais não metálicos 

(14,6%) e Bebidas (15,8%)”.  (Pesquisa Industrial Mensal da Bahia, 

setembro 2018). 
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SERVIÇOS 

 

O valor adicionado de Serviços do estado no acumulado do ano cresceu 1,5% na 

comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo os cálculos trimestrais da 

SEI (2019). Foi observada alta em todas as atividades, com destaque para o comércio 

(+0,8%) e administração pública (+0,9%) devido a sua representatividade dentro do 

setor e no total do VA do estado. Ainda assim, tiveram crescimento acumulado no ano 

os transportes (+4,3%) e as atividades imobiliárias (+0,4%). 

 

Quanto à empregabilidade, no acumulado do ano (jan. – set. 2019), percebe-se uma 

sensível melhora no comportamento do emprego formal por setor de atividade 

(serviços com 10.800 postos), pois, apenas, o comércio registrou saldo negativo (-

1.655 postos). A administração pública apresentou saldo positivo (+785 postos), 

segundo os dados do CAGED. 

 

As vendas do comércio varejista baiano, registradas na Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC/IBGE, setembro 2019), mantém uma trajetória de alta do segmento vista desde 

o ano retrasado. O comércio varejista baiano cresceu 1,0% e foi influenciado 

principalmente pelas atividades de Combustíveis e lubrificantes (+4,9%); 

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (+1,0%); e 

tecidos, vestuário e calçados (+3,2%). 

 

Caso seja analisado o comércio varejista ampliado (acrescenta-se as atividades de 

veículos, motos, partes e peças; e material de construção) a variação apresentada para o 

comércio é positiva em 0,4% mesmo com as quedas observadas de -0,4% e -2,3%, 

respectivamente nas atividades. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 

Indicadores de desempenho do comércio varejista baiano, segundo grupos de atividades 
Jan. - Set./2019   

Atividades 

Acumulado no ano 
de 2019 (1) 

Volume de vendas (2) 

Comércio Varejista* 1,0 
1- Combustíveis e lubrificantes 4,9 
2- Hipermercados, supermercados, Prods. Aliment., bebidas e fumo 1,0 

 

     2.1 - Hipermercado e supermercado -0,1 
3- Tecidos, vestuário e calçados 3,2 
4- Móveis e eletrodomésticos 0,8 

5- Art. Farm.med.ort.e de perfum. 3,4 
6- Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação -21,6 
7- Livros, jornais, rev. e papelaria -50,1 
8- Outros art.de uso pess. e domest. 2,4 

Comércio Varejista Ampliado (3) 0,4 
9- Veículos e motos, partes e peças -0,4 

10- Material de Construção -2,3 
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. 
 (3)

 O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10. 
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