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PIB cresce 6,4% no terceiro trimestre e estimativa para 2010 é de 
crescimento de 7,5%

Depois de um ano em que a economia foi fortemente abalada pela crise financeira mundial, em 2010, a economia 
baiana, assim como a brasileira, retomou a trajetória de crescimento, em que todos os setores da atividade econômica 
exibiram altas taxas de crescimento, com destaque para os segmentos da indústria de transformação, construção civil 
e agropecuária. A seguir será apresentado um balanço da atividade econômica baiana em 2010.

DESEMPENHO DO PIB BAIANO NO TERCEIRO TRIMESTRE

O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde ao conjunto ou soma de todas as atividades produtivas e de serviços 
desenvolvidas em uma região ou país, em um determinado período de tempo. No 3º trimestre de 2010, o PIB da Bahia 
apresentou expansão de 6,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo os cálculos realizados pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 

Na medida em que o PIB corresponde à agregação de todas as atividades econômicas em um período de tempo, cabe des-
tacar, do ponto de vista setorializado, quais foram os setores que determinaram a expansão da atividade econômica baiana no 
terceiro trimestre de 2010. Com este resultado, a estimativa preliminar da SEI é de que a atividade econômica da Bahia finalize 
2010 com expansão de 7,5%, com valor final do PIB 2010 estimado em aproximadamente R$ 145 bilhões. No que concerne aos 
setores da atividade econômica, estima-se crescimento de 8,7% na agropecuária, 9,2% na indústria e 6,6% nos serviços.

Segundo os cálculos realizados, a taxa de crescimento do PIB foi mais uma vez determinada pelo setor de serviços, 
o qual cresceu 6,1% e que, em razão do seu peso na estrutura do PIB estadual – 64,0% –, é o setor que determina a 
tendência de crescimento da atividade produtiva. Se analisarmos em relação ao crescimento absoluto, a agropecuária 
foi o setor que apresentou a maior taxa de expansão – 9,9% –, seguida do setor industrial – 7,0%.

Com relação ao PIB brasileiro, tomando como referência o mesmo corte analítico, foi registrada expansão de 6,5% em rela-
ção a igual período do ano de 2009. Além disso, a Tabela 2 apresenta as taxas de crescimento do valor adicionado (VA) e dos 
impostos, tanto para a Bahia quanto para o Brasil. Se observarmos atentamente, conclui-se que a maior taxa de crescimento 
do Brasil deveu-se, em grande medida, ao maior volume de impostos (12,1%) em comparação com o valor da Bahia (9,2%).
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Tabela 1 – Crescimento do PIB segundo setores – Bahia – 4º tri. 2009 e 3º tri. 2010

Atividades 4º tri. 2009 1º tri. 2010 2º tri. 2010 3º tri. 2010

Agropecuária 1,3 14,6 9,2 9,9

Indústria 9,2 13,4 12,2 7,0

Serviços 6,9 7,7 8,8 6,1

PIB 7,2 9,5 10,4 6,4

Fonte: SEI, IBGE.
Nota: Dados sujeitos a retificação.
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Em resumo, podemos inferir que a expansão da atividade econômica baiana está associada a dois fatores. O pri-
meiro refere-se à questão estatística; por conta da crise internacional, em 2009 tivemos, sobretudo nos três primeiros 
trimestres do ano, um baixo dinamismo da economia. No primeiro e segundo trimestres de 2009 tivemos retração da 
economia, e no terceiro trimestre, crescimento de 2,3%, iniciando ali a trajetória de recuperação da economia. Dessa 
forma, parte do crescimento de 2010 deve-se ao baixo dinamismo dos primeiros trimestres de 2009.

A despeito do primeiro fator exposto acima, a dinâmica de recuperação da economia esta associada, em grande 
medida, à conjugação de uma série de fatores que determinam a sua expansão, tais como a estabilidade monetária, o 
crescimento da renda interna, a redução das taxas de desemprego, dentre outros. Dessa forma, excluindo-se o fator 
estatístico, observa-se nas taxas de crescimento de 2010 e, em particular, do 3º trimestre um processo dinâmico impul-
sionado por um ambiente em que diversos fatores contribuíram para o crescimento da atividade econômica.

AGROPECUÁRIA

A agropecuária apresentou, no 3º trimestre de 2010, expansão de 9,9%, na comparação com mesmo período do 
ano anterior, acumulando, nos últimos 12 meses, expansão de 7,9%. A expansão do setor agropecuário deve-se, 
em grande medida, ao aumento na produção física da maioria dos produtos agrícolas cultivados em solo baiano, 
sobretudo os grãos.

Nesse sentido, as estimativas preliminares para a safra de 2010 de produtos agrícolas, segundo o Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), indicam crescimento na produção baiana de grãos nas previsões de 
setembro, com variação de 10,8% em relação à safra do ano anterior. 

Entre os grãos, observam-se incrementos em relação à safra anterior na produção de soja (28,2%), feijão (8,4%), 
algodão (3,5%) e sorgo (5,4%). No período, apenas a produção de milho registra queda de 4,8%.

Para as demais lavouras, destaque para a retração de 6,5% na produção de mandioca e de 0,3% na de cacau. Já a 
cana-de-açúcar e o café tiveram crescimento de 10,9% e 7,1%, respectivamente, na produção física.

Tabela 2 – Crescimento PIB – Bahia e Brasil – 3º tri. 2009/2010

Atividades
3º tri. 2010/3º tri. 2009

Bahia Brasil

Agropecuária 9,9 7,0

Indústria 7,0 8,3

Serviços 6,1 4,9

Valor adicionado básico 6,0 5,9

Imposto sobre o 
produto 9,2 12,1

PIB a preço de mercado 6,4 6,7

Fonte: SEI, IBGE.
Nota: Dados sujeitos a retificação.
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INDÚSTRIA

A indústria foi o segundo setor com maior taxa de expansão no 3º trimestre de 2010 (7,0%). Analisando-se os seg-
mentos internos da indústria, mais uma vez a construção civil foi o que registrou a maior taxa de expansão (11,0%), 
acumulando, no ano, expansão de 15,2%. Essa contínua expansão da atividade de construção civil é determinada pelo 
ambiente interno favorável no que concerne ao crédito, ao aumento da renda interna, e por ser uma forma alternativa 
de investimento, o que tem feito com que a demanda por apartamentos mantenha-se aquecida. O reflexo direto desse 
ambiente favorável à atividade de construção civil é no mercado de trabalho, em que se verificou, entre janeiro e setem-
bro de 2010, um saldo de 27.114 postos de trabalho gerados – crescimento de 20,2% (BOLETIM CAGED, 2010).

No que se refere à industria extrativa mineral, houve expansão de 7,5% no terceiro trimestre, enquanto no ano o 
segmento registra expansão de 4,8%. O crescimento da indústria extrativa mineral associa-se ao aumento no proces-
samento de petróleo na Bahia, que no terceiro trimestre teve expansão de 13,7% em relação ao mesmo período do ano 
anterior e 25,6% no acumulado do ano.

Já a indústria de transformação teve crescimento de 5,5% no terceiro trimestre de 2010. No trimestre, o destaque 
foi o crescimento de produtos químicos (17,0%), Alimentos e bebidas (5,7%) e Celulose, papel e produtos de papel (6,4%). 
Além destes setores, vale mencionar também a expansão em metalúrgico (8,1%), Automotivo (3,9%), Borracha e plás-
tico (13,9%) e Minerais não metálicos (5,9%). Apenas o segmento de produtos químicos teve queda de 1,5%. No ano, 
todos os segmentos da indústria de transformação estão com taxas de crescimento positivas, destacando-se Refino de 
petróleo (30,8%), Metalurgia básica (13,6%), Veículos automotores (8,4%) e Alimentos e bebidas (7,5%). 

A expansão da indústria de transformação refletiu nos indicadores de pessoal ocupado no setor. Entre janeiro e setem-
bro de 2010, a indústria acumula expansão de 4,1% em relação ao mesmo período de 2009, destacando-se os segmen-
tos de Calçados e couros (139,1%), Máquinas e equipamentos, exclusive elétrico-eletrônicos, de precisão e de comunicações 
(96,7%), Coque, refino de petróleo, combustíveis nucleares e álcool (84,9%) e Alimentos e bebidas (38,3%).

Tabela 3 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2009/2010 

Produtos/
safras

Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Área colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha)

2009 (1) 2010 (2) Var. (%) 2009 (1) 2010 (2) Var. (%) 2009 (1) 2010 (2) Var. (%) 2009(3) 2010(3) Var. (%)

Mandioca 4.345 4.064 -6,5 342 385 12,6 332 313 -5,8 13.072 12.981 -0,7

Cana-de-
açúcar 5.263 5.835 10,9 97 103 6,4 91 102 12,3 58.105 57.352 -1,3

Cacau 143 143 -0,3 557 564 1,2 552 537 -2,8 259 266 2,6

Café 177 189 7,1 163 173 6,0 155 164 5,6 1.141 1.157 1,4

Grãos 5.991 6.640 10,8 2.816 2.749 -2,4 2.633 2.653 0,8 2.276 2.502 10,0

Algodão 962 995 3,5 290 269 -7,1 289 269 -7,0 3.323 3.697 11,3

Feijão 342 371 8,4 616 599 -2,7 554 568 2,5 617 652 5,7

Milho 2.158 2.054 -4,8 872 781 -10,5 760 716 -5,8 2.841 2.869 1,0

Soja 2.426 3.111 28,2 951 1.017 6,9 951 1.017 6,9 2.552 3.060 19,9

Sorgo 103 109 5,4 87 83 -4,2 78 83 6,6 1.320 1.305 -1,1

Total - - - 3.975 3.974 0,0 3.763 3.769 0,2 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1)     LSPA/IBGE safra 2010. 
(2)     LSPA/IBGE previsão de safra 2010 (Set. 2010).
(3)     Rendimento = produção física/área colhida.
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COMÉRCIO INTERNO E EXTERNO

A atividade comercial é, tradicionalmente, uma das mais importantes para o crescimento e desenvolvimento, pois além 
de ser o principal elo entre a produção e o consumo, também é um dos setores que mais geram empregos. No terceiro tri-
mestre de 2010, o setor de comércio registrou expansão de 9,2%, acumulando, no ano, alta de 11,3%. Conforme os dados da 
Tabela 4, até o terceiro trimestre de 2010, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 10,4%. Observa-se que todos os 
segmentos da atividade comercial registraram crescimento em 2010, com destaque para os segmentos de móveis e eletrodo-
mésticos (19,9%), equipamentos e material para escritório e informática (19,5%), material para construção (17,6%) e veículos 
e motos, partes e peças (10,6%). Na medida em que os segmentos mencionados anteriormente comercializam basicamente 
bens de consumo durável, entende-se que a expansão desta atividade esta associada, em parte, à dinâmica do crédito1. 

Além disso, outros fatores vêm concorrendo para impulsionar os negócios nesse segmento: a melhoria do poder de 
compra da população, principalmente da camada de baixa renda, e a queda ou estabilização de preços dos alimentos, 
pois de acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) – para a região de Salvador –, nos 
nove primeiros meses de 2010 o grupo alimentação e bebidas acumulou alta de 3,4%, resultado ligeiramente abaixo da 
taxa geral, de 3,78%. Em virtude desses aspectos, tem-se a ocorrência de taxas de crescimento positivas também nos 
segmentos de hipermercados e supermercados (8,2%), livros, jornais e revistas (4,9%) e outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (6,8%), setores que estão diretamente associados aos fatores descritos anteriormente.

A recuperação de parte da economia mundial, aumentando a demanda por produtos, foi determinante para que a 
balança comercial baiana se recuperasse da forte retração ocorrida em 2009. No terceiro trimestre de 2010, as exporta-
ções baianas somaram US$ 2,4 bilhões e as importações US$ 1,7 bilhão, com superávit de US$ 784 milhões. 

1 No terceiro trimestre de 2010, a taxa de juros Selic ficou estável em 10,66% ao ano. No mesmo período, as operações de crédito total do sistema financeiro passaram de uma média de 43,3% em 
2009 para 46,2% do PIB em 2010.

Tabela 4 – Vendas do comércio varejista – Bahia – jan.-set. 2010

Atividades
Acumulado no ano de 2010 (2)

Volume de vendas (3)

Comércio varejista(1) 10,4

1 - Combustíveis e lubrificantes 6,13

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 8,2

     2.1 - Hipermercado e supermercado 8,0

3 - Tecidos, vestuário e calçados 10,2

4 - Móveis e eletrodomésticos 19,9

5 - Art. Farm. med. ort. e de perfum. 12,2

6 - Equip. mat. p/ esc. inf. comunicação 19,5

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria 4,9

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

9 - Veículos e motos, partes e peças 10,6

10 - Material de construção 17,6

Fonte: IBGE–PMC.
(1) O Indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das ativ. numeradas de 1 a 8.
(2) Compara a variação acumulada do período de referência com igual período do ano anterior.
(3) Resulta do deflacionamento dos valores nominais de vendas por índices de preços específicos para
cada grupo de atividade.
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Entre janeiro e setembro de 2010, a Bahia exportou um total de US$ 6,6 bilhões, com crescimento de 32,7% em relação 
ao mesmo período de 2009. As exportações baianas concentraram-se basicamente nos segmentos de químicos e petro-
químicos, papel e celulose, petróleo e derivados e soja e derivados, os quais, somados, representam 67,3% de toda a pauta 
de exportações. Individualmente, os destaques ficaram por conta da expansão nos segmentos de petróleo e derivados 
(121,0%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (72,0%), algodão e seus subprodutos (45,0%) e químicos e petroquí-
micos (44,6%). As demais informações relativas às exportações baianas podem ser visualizadas na Tabela 5.

No tocante às importações, o crescimento da atividade econômica tem sido fundamental para que se tenha, também, 
aumento no valor importado, conforme observa-se no Gráfico 1. Entre janeiro e setembro de 2010, o valor total impor-
tado foi de US$ 4,9 bilhões, com crescimento de 43,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Observando-se as 
importações com base nas categorias de uso, verifica-se que parte significativa das importações baianas está associada 
aos bens intermediários, bens que são utilizados, em sua essência, no processo produtivo da indústria baiana. Ademais, 
merece destaque o crescimento nas importações de bens de capital, que está diretamente associado à formação bruta de 
capital fixo, ou seja, a investimento produtivo, o qual tende a dinamizar a estrutura de produção da economia. 

Tabela 5 – Exportações principais segmentos – Bahia – jan.-set. 2009/2010

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. Part.

2009 2010 % %

Químicos e petroquímicos 935.957 1.353.463 44,61 20,42

Papel e celulose 914.437 1.265.056 38,34 19,09

Petróleo e derivados 475.626 1.051.140 121,00 15,86

Soja e derivados 828.669 787.860 -4,92 11,89

Metalúrgicos 469.156 432.475 -7,82 6,52

Automotivo 278.453 332.915 19,56 5,02

Minerais 182.677 238.889 30,77 3,60

Cacau e derivados 166.542 213.505 28,20 3,22

Algodão e seus subprodutos 130.857 189.702 44,97 2,86

Borracha e suas obras 137.576 165.976 20,64 2,50

Café e especiarias 83.456 100.967 20,98 1,52

Couros e peles 58.932 79.656 35,17 1,20

Calçados e suas partes 54.971 72.659 32,18 1,10

Frutas e suas preparações 54.114 67.967 25,60 1,03

Máqs., apars. e mat. elétricos 33.813 58.143 71,95 0,88

Sisal e derivados 51.073 46.273 -9,40 0,70

Fumo e derivados 13.875 15.555 12,11 0,23

Móveis e semelhantes 9.403 9.568 1,75 0,14

Demais segmentos 117.098 146.561 25,16 2,21

Total 4.996.685 6.628.330 32,65 100,00

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/10/2010.
Elaboração: SEI.
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DEMAIS SERVIÇOS

Dentro do setor de serviços, além da expansão do comércio varejista, também o seg-
mento de transportes registrou forte expansão (9,4%). A expansão da atividade de trans-
portes segue naturalmente os movimentos da economia, visto que esta atividade corres-
ponde aos fluxos de pessoas e mercadorias no interior da economia. Nesse sentido, na 
medida em que se tem uma ambiente de crescimento econômico, esse ambiente será refle-
tido no segmento de transportes.

O segmento de alojamento e alimentação também registrou crescimento no terceiro 
trimestre (3,8%). O crescimento desse setor corresponde ao aumento da demanda por ser-
viços que estão, sobretudo, relacionados às atividades turísticas. Dessa forma, é possível 
afirmar que a expansão do turismo corresponde, em parte, ao crescimento desse impor-
tante segmento da economia baiana.
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Gráfico 1 – Importações baianas por categoria de uso – jan.-set. 2009/2010

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 06/09/2010.
Nota: Importações efetivas, dados preliminares.


