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Economia baiana cresce 10,4% no segundo 
trimestre e acumula alta de 10,0% no 1º semestre

No segundo trimestre de 2010, a economia baiana registrou expansão de 10,4% na comparação com o segundo tri-
mestre de 2009. Mesmo tendo uma base de comparação deprimida, por conta da crise financeira que em 2009 se fazia 
sentir de forma profunda sobre as economias brasileira e baiana, a taxa evidencia a tendência de expansão pela qual 
passa a economia baiana visto que no primeiro trimestre a economia já havia se expandido em 9,5%. Os dados para o 
Brasil revelam que, no mesmo período, a economia brasileira teve expansão de 8,8%. Já na comparação com o primeiro 
trimestre de 2010, a expansão do PIB brasileiro foi de 1,2%.

Com a expansão de 10,4% no segundo trimestre, a economia baiana fechou o primeiro semestre com expansão de 
10,0% na comparação com o primeiro semestre de 2009 e, no acumulado dos últimos doze meses, a taxa de expansão 
alcançou 7,1%, ante 4,3% do primeiro trimestre. 

Analisando-se a expansão da economia no segundo trimestre a partir das atividades econômicas, observa-se que o 
setor de serviços com expansão de 8,8% foi o que determinou, de forma mais significativa, a expansão econômica. Em 
termos absolutos, a indústria apresentou o maior crescimento 12,2%, seguido da agropecuária com expansão de 9,2%.

Tabela 1 – Taxa de crescimento setorial do PIB, com base no modelo de estimação trimestral – Bahia – 2° tri. 2010 e 1° sem. 2010

Atividades
Variação no segundo trimestre 

do ano em relação ao igual perí-
odo do ano anterior (%)

Variação nos últimos doze meses 
em relação ao igual período do 

ano anterior (%)

Variação no primeiro semestre 
em relação ao igual período do 

ano anterior (%)

Agropecuária 9,2 5,5 10,4

Indústria 12,2 7,7 13,3

     Indústria de transformação 9,9 6,0 11,9

     Construção civil 18,8 13,9 18,8

Serviços 8,8 7,0 8,3

     Comércio 10,2 10,5 12,5

PIB 10,4 7,1 10,0

Fonte: SEI/Coordenação de Contas Regionais e Finanças Públicas (Coref)
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Análise setorial

Agricultura registra expansão de 9,2%

A atividade agropecuária manteve o ritmo de expansão do primeiro trimestre e teve crescimento de 9,2%, acumu-
lando, no primeiro semestre, variação de 10,4% em relação ao mesmo período de 2009.

De acordo com as estimativas do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a produção de grãos 
da Bahia se expandiu em 9,0%, totalizando 6,5 milhões de toneladas. Dentre os principais grãos cultivados no estado 
destaca-se a expansão na produção física de soja (28,2%). Por outro lado, a produção de feijão e de milho registraram 
queda de -1,2% e -10,3%, respectivamente. Com relação às demais culturas baianas, a cana-de-açúcar e o café regis-
traram variação positiva de 11,3% e 1,2% respectivamente, enquanto que mandioca (-4,1%) e cacau (-3,7%) tiveram 
variação negativa.
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Estimativa da produção física dos principais produtos agrícolas − 2009/2010
Fonte: PAM-LSPA/IBGE.
Elaboração: SEI.

Estimativa da produção física dos principais produtos agrícolas − 2009/2010
Fonte: PAM-LSPA/IBGE.
Elaboração: SEI.

Indústria: maior expansão entre os setores

A atividade industrial baiana manteve, no segundo trimestre de 2010, a trajetória de expansão registrada no pri-
meiro trimestre do ano. No período, a indústria registrou expansão de 12,2%. Mais uma vez, a construção civil foi o 
segmento da indústria com maior taxa de crescimento 18,8%, fechando o primeiro semestre com alta de 18,8% em 
relação ao primeiro semestre de 2009. A expansão da construção civil reflete a manutenção dos investimentos público 
e privado no estado da Bahia os quais, segundo os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) gerou, 
entre janeiro e junho de 2010, 17.547 postos de trabalho formal, sendo que destes postos 77,0% foram na construção 
de edifícios – privada – e 15,6% em obras de infraestrutura – público. 

A indústria de transformação, que tem maior peso no setor industrial registrou, expansão de 9,9% no segundo tri-
mestre, acumulando, no primeiro semestre, alta de 11,9%.

No que concerne à produção física, destaca-se a expansão no refino de petróleo e álcool (39,1%) e produtos químicos 
(5,7%), dois importantes setores da indústria baiana e que registraram, no ano de 2009, fortes quedas por conta da 
crise internacional. Vale mencionar ainda o crescimento no segmento de metalurgia básica (16,9%), alimentos e bebidas 
(8,3%) e veículos automotores (10,6%).
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A indústria extrativa mineral, que em 2009 também foi fortemente afetada pela crise internacional, também regis-
trou forte expansão no período. No segundo trimestre, a expansão neste setor foi de 11,1%, enquanto que no acumu-
lado do ano a extração mineral baiana registrou crescimento de 7,8% na comparação com o mesmo período de 2009. 
Esse crescimento é reflexo na expansão da extração de petróleo e outros minerais produzidos em solo baiano, assim 
como, da entrada em operação da mina de níquel no interior do estado.

Setor de serviços mantém ritmo de expansão e cresce 8,8%

O setor de serviços, assim como os demais setores da economia baiana, também registrou forte expansão no segundo 
trimestre. No período, a taxa de crescimento foi de 8,8%, culminando no primeiro semestre com expansão de 8,3%. 

Considerando-se os segmentos da atividade, destaca-se a expansão no setor de transportes (14,6%). O crescimento 
no segmento de transportes é derivado ou pode ser associado, em parte, à expansão da demanda interna seja aquela 
destinada à produção industrial seja aquela destinada ao consumo final, são fatores naturais que explicam esse cres-
cimento. E, sobre esta ultima consideração, a expansão da atividade comercial (10,2%) é um dos determinantes da 
expansão do setor de transportes, dada a relação direta entre crescimento da demanda e necessidade de circulação de 
mercadorias pelas diversas regiões do estado. 

Ainda sobre a atividade comercial, os dados apontam que, no primeiro semestre, houve expansão de 12,5% em 
comparação com o mesmo período de 2009. Tal expansão pode ser melhor visualizada ao observamos o desempenho 
do comércio baiano através do volume de vendas.

Tabela 2 – Indicadores de desempenho do comércio varejista baiano, segundo grupos de atividades – jan.-jun. 2010

Atividades
Acumulado no ano de 2010 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista* 11,6

1 - Combustíveis e lubrificantes 5,4

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 9,5

     2.1 - Hipermercado e supermercado 9,2

3 - Tecidos, vestuário e calçados 9,4

4 - Móveis e eletrodomésticos 25,0

5 - Art. farm. med. ort.e de perfum. 13,0

6 - Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação 27,9

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria 6,3

8 - Outros art.de uso pess. e domest. 4,6

9 - Veículos e motos, partes e peças 11,9

10 - Material de construção 21,0

Fonte: IBGE/PCM.
(*) O Indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das ativividades 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.

Na tabela 2 observa-se que todos os segmentos do varejo baiano registraram alta no período, sendo que os que regis-
traram as maiores variações foram os de equipamentos materiais para escritório, informática e comunicação (27,9%) e móveis 
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e eletrodomésticos (25,0%). Ainda merece destaque o crescimento no segmento de hipermercados e supermercados (9,5%), 
veículos e motos (11,9%) e material de construção (21,0%). Os bons números do setor de comércio varejista são reflexo, em 
parte, do desempenho positivo do mercado de trabalho, o qual registrou, segundo dos dados da PME/IBGE, taxa de  
desemprego média de 11,6% no primeiro semestre, praticamente igual à do mesmo período do ano anterior e à eleva-
ção do rendimento das pessoas ocupadas que, segundo a mesma pesquisa, registra expansão de 7,8% em 2010.

Os dados para o comércio exterior baiano também demonstram a trajetória de expansão da economia. No primeiro 
semestre de 2010 as exportações baianas totalizaram US$ 4,1 bilhões, com crescimento de 46,8% em relação ao mesmo 
período de 2009. Já as importações, também mantiveram o seu ritmo de expansão e fecharam o primeiro semestre 
totalizando US$ 3,2 bilhões com crescimento de 67,6%. A balança comercial baiana fechou o primeiro semestre com 
superávit de US$ 900 milhões.

Tabela 3 – Balança comercial – Bahia – jan.-jun. 2009/2010
Valores em US$ 1000 FOB

Discriminação 2009 2010 Variação %

Exportação 2.823.188 4.143.677 46,8

Importação* 1.934.991 3.243.054 67,6

Saldos 888.197 900.623           -   

Corrente de comércio 4.758.179 7.386.731 55,2

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 31/08/2010.
(*) Importações efetivas, dados preliminares.

Dentre os principais segmentos exportados pela Bahia, o crescimento de 317,5% no segmento de petróleo e derivados 
foi o grande destaque no primeiro semestre, mesmo porque, no primeiro semestre de 2009 esse segmento registrou 
forte retração por conta da redução na demanda externa. Ainda merece destaque a expansão nas vendas de químicos e 
petroquímicos (64,1%),  papel e celulose (36,2%), automotivo (34,6%) e cacau e derivados (31,8%).

(Continua)

Tabela 4 – Exportações baianas, principais segmentos – jan.-jun. 2009/2010

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB)

Var. % Part. %
2009 2010

Químicos e petroquímicos 546.979 897.783 64,13 21,67

Papel e celulose 613.067 834.906 36,19 20,15

Petróleo e derivados 171.783 717.175 317,49 17,31

Soja e derivados 337.775 370.893 9,80 8,95

Metalúrgicos 279.388 272.970 -2,30 6,59

Automotivo 172.863 232.760 34,65 5,62

Cacau e derivados 106.730 140.642 31,77 3,39

Minerais 124.571 133.435 7,12 3,22

Borracha e suas obras 86.486 107.554 24,36 2,60

Algodão e seus subprodutos 85.310 57.868 -32,17 1,40

Café e especiarias 56.891 56.636 -0,45 1,37

Couros e peles 38.565 55.594 44,16 1,34

Calçados e suas partes 36.416 45.547 25,07 1,10
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(Conclusão)

Tabela 4 – Exportações baianas, principais segmentos – jan.-jun. 2009/2010

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB)

Var. % Part. %
2009 2010

Máqs., apars. e mat. elétricos 24.350 38.000 56,06 0,92

Sisal e derivados 39.701 32.457 -18,25 0,78

Frutas e suas preparações 18.704 31.251 67,08 0,75

Fumo e derivados 6.702 8.172 21,93 0,20

Móveis e semelhantes 5.578 6.410 14,92 0,15

Demais segmentos 71.329 103.623 45,27 2,50

Total 2.823.188 4.143.676 46,77 100,00

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/07/2010.
Elaboração: SEI.

Considerações finais

A expansão da economia baiana, verificada no segundo trimestre de 2010 reflete mais uma vez a conjunção de uma 
série de fatores positivos observados nos três setores da atividade econômica. Mesmo tomando como referência uma base 
de comparação relativamente deprimida, em função de, no mesmo período do ano anterior, ainda estávamos sobre os 
efeitos negativos da crise econômica internacional, os dados do segundo trimestre apontam a trajetória de recuperação da 
economia baiana. Essa recuperação é ainda mais evidente ao observamos tanto a taxa de crescimento do primeiro trimes-
tre (9,5%) quanto a taxa de crescimento do primeiro semestre (10,0%). Nesse sentido, tem-se ainda a expectativa de que 
essa trajetória seja mantida no terceiro e quarto trimestres, ainda que em menor magnitude, dado que nestes trimestres as 
comparações serão com trimestres no qual já se evidenciava uma trajetória de recuperação da economia baiana. 
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