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Com ajuste sazonal, PIB baiano cresce 1,0%
Segundo os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o nível de 
atividade econômica – Produto Interno Bruto – recuou 0,5% no 1° trimestre de 2021 em comparação ao mes-
mo período do ano anterior. Considerando-se a série com ajuste sazonal (1º trimestre de 2021 em comparação 
com o 4º trimestre de 2020), o resultado foi positivo em 1,0%. Essa expansão mostra que a atividade econô-
mica baiana está em recuperação, visto que nos dois trimestres anteriores também se observou crescimento 
neste tipo de comparação.

PIB em Valor Corrente
No 1º trimestre de 2021, o PIB totalizou R$86,4 bilhões, sendo R$75,8 bilhões referentes ao Valor Adicionado 
(VA) a preços básicos e R$10,6 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No que diz respeito 
aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$7,5 bilhões, a Indústria R$18,0 bilhões e 
os Serviços R$50,3 bilhões.

1º trimestre 2021/1º trimestre 2020
Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou retração de 0,5% no 1° tri-
mestre de 2021, conforme dados divulgados pela SEI. O Valor Adicionado apresentou variação negativa (-0,5%) 
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Tabela 1
PIB trimestral — Bahia — 2021(1)

Períodos Taxas (%)

1º tri. 2021/1º tri. 2020 -0,5%

1º tri. 2021/4º tri. 2020 (sazonal) +1,0%
Fonte: SEI.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios caíram 0,3%. Os setores com as maiores participações na 
economia baiana foram os responsáveis pelo resultado negativo do PIB: os serviços registraram retração de 0,2% 
e a Indústria queda de 3,3%. O destaque positivo ficou com a agropecuária avançando 6,8%.

Segundo o IBGE, o PIB do Brasil registrou crescimento de 1,0% no 1° trimestre de 2021. O Valor Adicionado a 
preços básicos teve variação positiva de 0,8% e os Impostos sobre Produtos Líquidos avançaram em 1,9%. Den-
tre as atividades que contribuem para a geração positiva do Valor Adicionado, a Agropecuária cresceu 5,2%,  em 
relação a igual período do ano anterior. A Indústria brasileira avançou 3,0%, único setor com taxa positiva de 
crescimento. A atividade Indústria de Transformação (+5,6%) registrou a maior alta dentro do setor. O valor adi-
cionado de Serviços retraiu 0,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, sendo a maior contri-
buição derivada da atividade da administração pública (-4,4%) e Outras Atividades de Serviços (-7,3%). As altas 
foram em Atividades Imobiliárias (3,9%), Comércio (3,5%) e Transporte, armazenagem e correio (1,3%).

O crescimento em volume do setor agropecuário baiano nos três primeiros meses do ano foi de 6,8%. Destaques 
para as taxas de crescimento da soja e cana-de-açúcar. Estas elevadas taxas devem-se à confiança dos produtos 
associadas às condições climáticas favoráveis em todo o estado. A taxa do setor industrial da Bahia foi de -3,3%. 
As maiores retrações foram observadas nas atividades da Indústria de Transformação (-8,5%) e na Construção 
Civil (-3,0%). Além destas atividades, a Eletricidade e água mostrou-se um excelente desempenho registrando 
uma variação positiva de 9,9% e as Indústrias Extrativas com alta de 8,0%.

Gráfico 1  
Variação das atividades do Produto Interno Bruto (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 1º tri. 2021
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Fonte: SEI, IBGE.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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O setor de serviços do estado caiu 0,2% no primeiro trimestre do ano, puxado pela queda na Administração Pú-
blica (-0,1%) e Outros Serviços (-4,6%). Entretanto, a queda foi amenizada pelas taxas positivas em volume das 
atividades de Comércio (+7,4%), Transportes (+1,4%) e Atividades Imobiliárias (+1,6%).

Gráfico 2  
Variação das atividades da indústria (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 1º tri. 2021
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Fonte: SEI, IBGE.
(1) Dados sujeitos a retificação.

Gráfico 3  
Variação das atividades de serviços (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 1º tri. 2021
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(1) Dados sujeitos a retificação.

Agropecuária
1° trimestre 2021: cresceu 6,8%, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, devido ao bom desempenho da agri-
cultura com participação de quase 70% no setor. A expan-
são do setor está atrelada ao bom desempenho da soja e da 
cana-de-açúcar, que são culturas relevantes para o primeiro 
trimestre, segundo o calendário agrícola do estado.

Indústria
1° trimestre 2021: taxa de crescimento negativa (-3,3%), 
sobretudo pelo impulsionada pelas taxas de crescimento 
das atividades da transformação e construção civil, -8,5% e 
-3,0%, respectivamente. Enquanto as atividades de eletrici-
dade (9,9%) e extrativa mineral (+8,0%) apresentaram ex-
pansão no 1° trimestre de 2021.

Serviços
1° trimestre 2021: A atividade de comércio puxou a queda 
do setor com variação em volume de 0,2%. Nessa mesma 
tendência a atividade da administração pública caiu 0,1% e 
outros serviços (-4,6%), apesar das altas do comércio (+7,4%) 
e transportes (+1,6%).
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Análises Setoriais
A partir desta sessão, as análises setoriais serão com base nas pesquisas levantadas pelo IBGE. As informações 
levarão em conta os dados divulgados em sua mais recente disponibilização.

AGROPECUÁRIA

Segundo os dados divulgados pela equipe de Contas Regionais da SEI, o VA do setor agropecuário expandiu 6,8% 
no 1° trimestre de 2021, ante mesmo período do ano anterior. A expansão do setor está atrelada ao bom desem-
penho da soja, da cana-de-açúcar e da pecuária baiana.

De acordo com o quarto Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE, abr. 2020), o resultado 
divulgado manteve a excelente estimativa do ano passado, que foi o melhor resultado da série histórica da pes-
quisa, 10 milhões de toneladas em 2021, conforme se pode observar na tabela.

Tabela 2
Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas — Bahia — 2021

Culturas/safras
Produção física (t)

2020(1) 2021(2) Variação (%)

Mandioca 963 862 -10,5 
Cana-de-açúcar 5150 5450 5,8 
Cacau 118 110 -6,8
Café 246 201 -18,3
Grãos 10.063 10.064 0,0
Algodão 1.475 1.202 -18,5
Feijão 290 199 -31,3
Milho 2.600 2.400 -7,7
Soja 6.070 6.579 8,4
Sorgo 146 95 -34,8

Outros(3) 57 56 -0,8
Fonte: IBGE/LSPA.
(1) Previsão de safra 2019.
(2) Previsão de safra 2020 (dez. 2020).
(3) Inclui amendoim (1ª e 2ª safras), mamona e trigo.

No que diz respeito à área plantada dos grãos, o ganho foi 
de 1,7%, na comparação anual, registrando expansão de 3,1 
milhões de hectares. Os destaques na expansão em área 
plantada ficaram por conta da cana-de-açúcar (+ 5,3%) e da 
soja (+4,9%).

Em relação a produção física o principal ponto positivo será 
a lavoura da soja, cujo volume pode alcançar a máxima his-
tórica nesse ano e o crescimento na produção física da cana 
com alta de 5,8%. A produção de soja poderá ser revisada 
pra cima tendo em vista que a colheita se encontra ainda em 
andamento. Desse modo, existe uma tendência em sua pro-
dução física ser a maior da série histórica do levantamento. 
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Por outro lado, a expectativa com relação aos demais grãos não é tão favorável quanto ao ano passado, pois a 
tendência é de apresentarem níveis de produção inferiores aos de 2020. Entretanto, espera-se uma taxa positiva 
para o setor no ano de 2021.

Os destaques negativos mais acentuados ficaram por conta do feijão com queda de 31,3%, algodão -18,5%, além 
do recuo de 18,3% do café. Cabe sublinhar que dessas três culturas, apenas o algodão registrou retração em sua 
área plantada (-15,6%). Porém, segundo o calendário agrícola baiano, o algodão registra maior ponderação no 
cálculo interno do PIB, segundo a SEI, no terceiro trimestre do ano. As demais culturas revelaram área plantada 
superior à verificada no ano anterior.

INDÚSTRIA

O VA do setor industrial baiano registrou retração em volume de 3,3% no 1° trimestre de 2021, em relação ao 
mesmo período do ano anterior, impulsionada pelas taxas de crescimento das atividades da transformação e 
construção civil, -8,5% e -3,0%, respectivamente.

Conforme a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF), realizada pelo IBGE, o recuo de 17,9% da indústria 
no 1° trimestre do ano é consequência dos resultados negativos de metade dos segmentos da Indústria geral 
baiana. Dos 14 locais pesquisados, nove registraram alta e a Bahia foi o que apresentou a maior queda no pe-
ríodo. O acentuado recuo deve-se em grande parte a queda do segmento de Veículos automotores, favorecido 
pela saída da Ford.

“(...) com destaque para Veículos que registrou queda de 96,0%, impulsionado, em gran-
de parte, pela menor fabricação de automóveis com motor a gasolina, álcool ou bicom-
bustível, painéis para instrumentos e bancos de metal para veículos automotores; e, em 
decorrência de encerramento das atividades de indústria do setor.” (PIM mar. 2021).

Gráfico 4  
Evolução dos gêneros da indústria de transformação — Bahia — Jan.-mar. 2021
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Além da queda observada no segmento de veículos automotores, é importante mencionar as taxas negativas 
nos gêneros de Derivados de petróleo (-24,3%), Alimentos (-4,7%), Metalurgia (-4,2%) e Bebidas (-1,5%). Por 
outro lado, destacou-se positivamente o segmento de Produtos químicos (11,3%), Couro, artigos para viagem e 
calçados (16,4%), Celulose, papel e produtos de papel (5,8%), Borracha e material plástico (5,7%), Extrativa mi-
neral (4,6%) e Produtos de minerais não metálicos (3,1%).

SERVIÇOS

No que tange ao VA do setor de serviços, observou queda em volume de 0,2% no 1° trimestre de 2021, ante o 
mesmo período anterior, influenciada pela administração pública (-0,1%) e outros serviços (-4,6%), representan-
do mais que 50% do setor, apesar das altas do comércio (+7,4%) e transportes (+1,6%).

Os indicadores de desempenho do Comércio Varejista Ampliado, segundo grupos de atividades, divulgados pela 
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE) evidenciam recuo de 2,9% no primeiro trimestre do ano. Os desta-
ques positivos foram às atividades de móveis e eletrodomésticos (+20,3%); e artigos farmacêuticos (+11,2%), 
influenciados pela demanda de produtos que elevem a imunidade.

Gráfico 5 
Variação do volume de vendas no comércio varejista, por atividade 
Bahia — Jan.-mar. 2021/Jan.-mar. 2020
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As maiores variações negativas foram observadas nos segmentos de livros, jornais, revistas e papelaria (-51,7%) 
e tecidos, vestuário e calçados (-26,8%), dada à necessidade de boa parte da realização das vendas serem reali-
zadas de forma física.

O recuo observado nas vendas é resultado da adoção de medidas mais restritivas para conter o avanço da covid-19 
– toque de recolher e lockdown – junto com as pressões inflacionarias e a queda da confiança do consumidor.

Quadro resumo
Produto Interno Bruto (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia — 1° tri. 2021

+ 7,4%  Comércio
+ 1,6%  Imobiliárias
+ 1,4%  Transportes
- 0,1%  Adm. Pública
- 4,6%  Outros Serviços

- 0,5%
PIB

++- 0,3%- 0,3%
Impostos

- 0,5%
VA

+ 6,8%

- 3,3%

- 0,2%

AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

+

+

- 8,5%  Transformação
+ 8,0%  Extrativa
+ 9,9%  Eletricidade
- 3,0%  Construção

R$ 86,4 
BILHÕES

SAZONAL
1° tri. 2021/4° tri. 2020

PIB  +1,0%

Elaboração: SEI/Coref.
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