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Nos seis primeiros meses de 2021, a atividade econômica cresceu 3,2% e no sazonal a 
taxa foi -0,3%
De acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o 
nível de atividade econômica - Produto Interno Bruto – cresceu 6,7% no segundo trimestre de 2021 em compa-
ração ao mesmo período do ano anterior. Considerando-se a série com ajuste sazonal (2º trimestre de 2021 em 
comparação com o 1º trimestre de 2021), o resultado foi estável (-0,3%). No primeiro semestre de 2021 (acu-
mulado no ano), a variação em volume foi de 3,2% por conta da taxa positiva no segundo trimestre desse ano

PIB em Valor Corrente
No 2º trimestre de 2021, o PIB totalizou R$ 96 bilhões, sendo R$ 86 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços 
básicos e R$ 10 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, a 
Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 21,5 bilhões, a Indústria R$ 16,6 bilhões e os Serviços R$ 47,9 bilhões. 

Nos seis primeiros meses de 2021, o PIB totalizou R$ 183,1 bilhões, sendo R$ 162,1 bilhões referentes ao Valor 
Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 20,9 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No que 
diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 29,2 bilhões, a Indústria R$ 
34,6 bilhões e os Serviços R$ 98,3 bilhões.  

INFORMATIVO
PIB TRIMESTRAL

Economia baiana tem alta de 6,7% no 2º trimestre de 2021 

Abr.–jun. 2021

Tabela 1
PIB trimestral — Bahia — 2021(1)

Períodos Taxas (%)

2º tri. 2021/2º tri. 2020 6,7%

2º tri. 2021/1º tri. 2021 (sazonal) -0,3%

1º semestre de 2021 3,2%
Fonte: SEI.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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2º Trimestre 2021/2º Trimestre 2020
Quando comparado ao de igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou expansão de 6,7% no se-
gundo trimestre de 2021, conforme dados divulgados pela SEI. O Valor Adicionado apresentou variação positiva 
de 6,5% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios, alta de 9,0%. Além da base de comparação (2º tri-
mestre do ano anterior) ser de queda (-8,7%), dois setores são responsáveis pelo resultado positivo da atividade 
econômica do estado: agropecuária com taxa positiva de 7,1% e serviços com alta de 9,2%. 

Segundo o IBGE, o PIB do Brasil registrou crescimento de 12,4% no segundo trimestre de 2021, frente ao mesmo 
trimestre. O Valor Adicionado a preços básicos teve variação positiva de 11,7% e os Impostos sobre Produtos Lí-
quidos avançaram em 16,8%. Dentre as atividades que contribuem para a geração positiva do Valor Adicionado, 
a Agropecuária cresceu 1,3%,  em relação a igual período do ano anterior. A Indústria brasileira avançou 17,8%, 
setor com maior taxa de crescimento do trimestre. A atividade Indústria de Transformação (+25,8%) registrou a 
maior alta dentro do setor. O valor adicionado de Serviços cresceu 10,8% na comparação com o mesmo período 
do ano anterior, sendo a maior contribuição derivada da atividade de Transportes (25,3%) e Comércio (20,9%).

O crescimento em volume do setor agropecuário baiano no segundo trimestre do ano foi de 7,1%. 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 no 2º trimestre da 
Bahia foi de -2,1%. Único setor com taxa negativo nesses três meses. A retração ficou por conta da atividade 

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

Agropecuária
Segundo trimestre de 2021: cresceu 7,1%, em relação ao 
mesmo período do ano anterior, devido ao bom desempe-
nho da atividade da agricultura com participação de quase 
70% no setor. A expansão está atrelada ao bom desempe-
nho da soja e da cana-de-açúcar, que são culturas relevantes 
para o primeiro trimestre, segundo o calendário agrícola do 
estado. 

Acumulado no ano de 2021: O crescimento em volume foi 
de 7,6%. Esta elevada taxa deve-se à confiança dos produto-
res associada às condições climáticas favoráveis no estado.

Indústria
Segundo trimestre de 2021: taxa negativa de crescimento 
(-2,1%), sobretudo pela queda acentuada da indústria de 
transformação (-9,1%). A expansão ficou por conta da cons-
trução civil (+8,1%); eletricidade e água (+6,2%); e nas indús-
trias extrativas (+0,7%).

Acumulado no ano de 2021: a taxa foi de -2,8% devido ao 
baixo desempenho registrado na indústria de transformação 
(-8,6%). Nos seis primeiros meses do ano foram observados 
crescimento em volume nas atividades das indústrias extra-
tivas (+5,5%), construção civil (+2,7%), e o destaque ficou 
para a atividade de eletricidade e água com crescimento em 
volume de 8,0%.

Serviços
Segundo trimestre de 2021: Alta de 9,2% no VA do setor, 
alavancada pelo crescimento das atividades, principalmen-
te, de comércio (+30,5%) e transportes (+18,3%).

Acumulado no ano de 2021: crescimento em volume de 
4,4% no setor e destaque para taxa de crescimento do co-
mércio (+18,3%); e transportes (+10,2%). Ainda dentro do 
setor observou expansão de 1,9% nas atividades imobiliárias 
e de 1,2% na administração pública.



Inf. PIB trimestral, abr.-jun. 2021, Salvador, jun. 2021  página 3

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

Gráfico 3  
Variação das atividades de serviços (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 2º tri. 2021
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da Indústria de Transformação (-9,1%). As altas foram 
identificadas nas atividades da construção civil (+8,1%); 
eletricidade e água (+6,2%); e nas indústrias extrativas 
(+0,7%).

O setor de serviços do estado cresceu 9,2% no segun-
do trimestre do ano, puxado pela alta do Comércio 
(30,5%) e Transportes (18,3%). A administração Públi-
ca, atividade extremamente relevante no estado, ob-
teve crescimento de 2,6% e as atividades imobiliárias 
alta de 2,2%.
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1º semestre 2021/ 1º semestre 2020 (janeiro a junho)
O PIB baiano acumulado de janeiro a junho de 2021 registrou expansão de 3,2% (diante do registrado no pri-
meiro semestre de 2020). A Agropecuária variou em 7,6%, a Indústria caiu 2,8% e os Serviços cresceram 4,4%. 
O destaque negativo no semestre ficou por conta do setor industrial, puxada pela acentuada queda da indústria 
de transformação (-8,6%). 

O crescimento em volume do setor agropecuário baiano no acumulado do ano foi de 7,6%. Destaques para as 
taxas de crescimento da soja e cana de açúcar. Estas elevadas taxas devem-se à confiança dos produtores as-
sociada às condições climáticas favoráveis em todo o estado. A taxa do setor industrial da Bahia foi de -2,8%. A 
indústria de transformação fecha o 1º semestre do ano com elevada retração na atividade (-8,6%) e nem mesmo 
as taxas positivas das atividades de eletricidade e água (+8,0%); da extrativa mineral (+5,5%) e da construção 
(+2,7%) foram capazes de contribuir positivamente com o índice de volume do setor.

O setor de serviços do estado cresceu 4,4% no primeiro semestre e as taxas de crescimento das atividades de 
comércio e transportes merecem destaque especial, 18,3% e 10,2%, respectivamente. Ainda dentro do setor, 
observou leve incremento nas atividades imobiliárias (+1,9%) e na administração pública (+1,2%). O impacto 
positivo no setor dos serviços (representa quase 69% do PIB do estado) foi significativo no resultado final do PIB 
baiano neste 1º semestre de 2021. 

Gráfico 4  
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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No cenário nacional, O PIB no 1º semestre de 2021 apresentou crescimento de 6,4% em relação a igual período de 2020. 
Nesta base de comparação, houve desempenho positivo para a Agropecuária (3,3%), a Indústria (10,0%) e os Serviços (4,7%).

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 7,6% 
nos seis primeiros meses do ano de 2021, ante ano anterior (Jan.-jun. 2021/Jan.-jun. 2020). 

De acordo com o sétimo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE – julho 2020), o resultado 
positivo deve-se à boa safra de grãos com alta de 4,8%, sendo estimada uma produção total de 10,5 milhões de 
toneladas, conforme se pode observar na tabela. No que diz respeito à área plantada dos grãos, a expansão foi 
de 2,6%, na comparação anual, registrando expansão de 3,2 milhões de hectares. 

Os principais destaques no LSPA do mês de julho foram às 
previsões de alta da soja e cana-de-açúcar, 12,6% e 5,8%, 
respectivamente. O cultivo da produção da soja ficou es-
timado em 6,8 milhões para o ano de 2021. A lavoura de 
cana-de-açúcar estima-se 5,4 milhões de toneladas em sua 
produção física e alta na área plantada de 5,8%, em relação 
à safra anterior. A mandioca, cultura relevante na agricultura 
familiar, registrou queda acentuada (-10,5%) depois de um 
ano com taxa estável. O destaque negativo do LSPA de junho 
ficou por conta, mais uma vez, do algodão com retração de 
14,0%, além do recuo de 14,9% em sua área plantada e co-
lhida; o feijão com queda de 30,3% e recuo de 1,7% na área 
plantada, além da retração do milho de 3,1% em relação ao 
ano anterior.

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 5.450 5,8
Cacau 118 115 -2,5
Café 246 218 -11,3
Grãos 10.063 10.543 4,8
Algodão 1.475 1.268 -14,0
Feijão 290 202 -30,3
Milho 2.600 2.520 -3,1
Soja 6.070 6.834 12,6
Sorgo 146 142 -2,9

Outros(3) 57 70 23,9
Fonte: IBGE/LSPA.
(1) Previsão de safra 2020.
(2) Previsão de safra 2021 (jul. 2021).
(3) Inclui amendoim (1ª e 2ª safras), mamona e trigo.



Inf. PIB trimestral, abr.-jun. 2021, Salvador, jun. 2021  página 6

INDÚSTRIA

O VA do setor industrial baiano registrou queda em volume de 2,8% no primeiro semestre do ano em relação ao 
mesmo período do ano anterior, impulsionada pela elevada retração na indústria de transformação (-8,6%), mais 
especificamente nos segmentos de veículos automotores (-93,3%), coque e produtos derivados do petróleo 
(-37,4%) e celulose (-6,2%).

Conforme a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF), realizada pelo IBGE, a indústria geral caiu 11,8% no 
segundo trimestre do ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. 

"Destacam-se os avanços dos setores de Produtos químicos, que passou de 11,3% para 
30,0%; Couro, artigos para viagem e calçados, de 17,2% para 109,3%; Produtos de borra-
cha e material plástico, de 7,1% para 61,5%; Extrativas, de 7,7% para 14,9%; Minerais não 
metálicos, de 6,0% para 10,6%; e Bebidas, de -1,4% para 19,5%. Ressalta-se que, nesse 
trimestre, houve resultados positivos elevados, influenciados, em grande parte, pela baixa 
base de comparação, já que no mesmo período do ano anterior, o setor industrial foi pres-
sionado pelo aprofundamento das paralisações ocorridas em diversas plantas industriais, 
por conta do movimento de distanciamento social durante a pandemia de covid-19. Por 
sua vez, observou-se intensificação nos recuos em Derivados de petróleo, que passou de 
-24,3% para -52,0%; e Metalurgia, de -4,2% para -19,4%.”. (Pesquisa Industrial Mensal da 
Bahia, jun. 2021).

Gráfico 5  
Variação das atividades da indústria (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — Jan.-jun. 2021
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No semestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a indústria geral caiu 15%. O resultado 
negativo foi influenciado principalmente pelo recuo dos segmentos em derivados de petróleo com queda de 
37,4%; e Metalurgia com -11,4%; além é claro da queda nos segmentos de Veículos (-93,3%), e Celulose, papel 
e produtos de papel (-6,2%). Positivamente vale citar o crescimento no segmento de produtos químicos (+20%), 
couros e calçados (+46,8%), e borracha (27,3%).

SERVIÇOS

No que tange ao VA do setor de serviços, observou-se crescimento em volume de 4,4% no primeiro semestre de 
2021, ante o mesmo período anterior, influenciada, sobretudo pela alta das atividades do comércio (+18,3%) e 
dos transportes (+10,2%).

No semestre, os indicadores de desempenho do Comércio Varejista Ampliado, segundo grupos de atividades 
divulgados pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE) evidencia alta de 15,5% no acumulado do ano. Des-
taque para às atividades de Móveis e eletrodomésticos (46,8%), acompanhada por Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (35,0%), Veículos, motos, partes e peças (41,4%) – quinta expansão consecutiva apresentada pela 
atividade – e Combustíveis e lubrificantes (7,8%). 

Gráfico 6 
Evolução dos gêneros da indústria de transformação — Bahia — Jan.-jun. 2021
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Gráfico 7  
Variação das atividades de serviços (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — Jan.-jun. 2021
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(1) Dados sujeitos a retificação.

Gráfico 8 
Variação do volume de vendas no comércio varejista, por atividade 
Bahia — Jan.-jun. 2021/Jan.-jun. 2020
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Produto Interno Bruto (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia — 2° tri. 2021
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Elaboração: SEI/Coref.

Quadro resumo
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Produto Interno Bruto (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia — Jan.-jun. 2021
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