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ATIVIDADE ECONÔMICA BAIANA CRESCE 2,6% NO 
SEGUNDO TRIMESTRE E ACUMULA ALTA DE 3,6% EM 2012

Os cálculos realizados pela equipe de Contas Regionais da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), relativos à dinâmica econômica no segundo trimestre de 2012, apontam que, na comparação com o mesmo período do 
ano anterior, houve crescimento de 2,6% no Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm). 

Ao observar os grandes setores econômicos, percebe-se que Serviços, com alta de 4,5%, foi determinante para tal desempe-
nho, tendo em vista a queda de 2,8% da Agropecuária – devido à seca que afeta não só boa parte da agricultura, mas também 
a pecuária do estado – e o acanhado crescimento da Indústria, de 0,2%. 

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, eliminadas as influências sazonais, a economia baiana cres-
ceu 0,4%, mesmo percentual verificado para o Brasil, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Analisando-se o desempenho da economia baiana no segundo trimestre de 2012, tomando como referencial a infor-
mação desagregada, exibida na Tabela 2, observa-se que, à exceção da Indústria de transformação, que recuou 3,6%, todas 
as demais atividades que compõem o índice do PIB trimestral registraram expansão significativa. Os destaques, em termos 
absolutos, ficaram com as atividades que compõem o setor Serviços, em particular Comércio e Transporte, com 7,9% e 6,5%, 
respectivamente. 

No que se refere ao Comércio, a taxa revela, de um lado, o crescimento do consumo das famílias, o qual tem se baseado na 
oferta de crédito e na estabilidade do mercado de trabalho, e de outro, uma resposta à política de estímulo à demanda interna 
implementada pelo Governo Federal.

No segmento industrial destaca-se o crescimento do valor adicionado da extrativa mineral (6,4%), favorecido, sobretudo, 
pela expansão na produção de gás1. A Construção civil, com expansão de 4,4%, também se sobressaiu por manter a tendência 
de crescimento, ainda que em bases menores que as de trimestres anteriores.

1    Essa expansão se deu basicamente devido à baixa base de comparação, visto que, no mesmo período do ano anterior, houve queda significativa na produção de gás, conforme os dados da ANP.
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Tabela 1 – Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia – 2012 (*)

Atividades 3º Tri. 2011 4º Tri. 2011 1º Tri. 2012 2º Tri. 2012

Agropecuária 10,4 11,5 2,6  -2,8

Indústria -1,7 -3,4 4,7 0,2

Serviços 4,3 2,0 4,1  4,5

PIB 2,6 1,4 4,8  2,6

Fonte: SEI, IBGE.
(*) Dados sujeitos a retificação..

ISSN 2178-8367



Inform. PIB trimestral, Salvador, abr.-jun. 2012 2

Já a Indústria de transformação, conforme mencionado anteriormente, ao contrário do que ocorreu no primeiro trimestre, 
contribuiu negativamente para expansão do PIB baiano no segundo trimestre, com taxa de -3,6%. 

No que concerne aos dados do Brasil, os cálculos realizados pelo IBGE apontam crescimento de 0,5% no segundo trimes-
tre de 2012, na comparação com o mesmo período de 2011, e de 1,2% nos últimos 12 meses. 

Contribuíram para o baixo desempenho do Brasil a queda em volume do valor adicionado da Indústria (-5,3%). Essa retra-
ção foi determinada pela redução da produção de materiais eletrônicos e equipamentos de comunicações; veículos automotores; 
artigos do vestuário e calçados; produtos farmacêuticos; e máquinas e materiais elétricos. Por outro lado, houve expansão nas ati-
vidades de produção de bebidas; madeira; refino; artigos de perfumaria; móveis; e outros equipamentos de transporte. Também 
na extrativa mineral observou-se redução, em volume, do valor adicionado: -1,8%.

A retração na Indústria brasileira reflete, de um lado, a crise internacional, particularmente na Europa, a qual tem impac-
tado direta e indiretamente as exportações brasileiras, e de outro, certa estabilidade na demanda doméstica, que tem se mos-
trado menos propícia a novas solicitações, em particular pelo endividamento das famílias brasileiras. No entanto, as políticas 
de estímulo ao consumo e à produção implementadas a partir de meados do segundo trimestre tendem a se refletir já no 
terceiro trimestre.

No que se refere ao imposto sobre produto, o estado observou-se alta de 3,5% na comparação com o segundo trimestre do 
ano anterior. Esse resultado foi determinado basicamente pelo crescimento de 5,0% no recolhimento do ICMS, o qual tota-
lizou R$ 6 bilhões no primeiro semestre do ano. 

A Tabela 3 exibe informações do desempenho das atividades econômicas no primeiro semestre de 2012 para o Brasil e 
para a Bahia. Os dados revelam o desempenho negativo da Agropecuária, que, conforme mencionado, foi determinado, em 

Tabela 2 – Variação do segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior Bahia e Brasil – 2012 (1)

Atividades
Variação 2º tri 2012/ 2º tri 2011 (%)

Bahia Brasil

Agropecuária -2,8 1,7

Indústria 0,2 -2,4

   Ind. transformação -3,6 -5,3

   SIUP 3,5 4,3

   Extrativa mineral 6,4 -1,8

   Construção civil 4,4 1,5

Serviços 4,5 1,5

   Comércio 7,9 0,2

   Transportes 6,5 -0,6

   Alojamento e alimentação 3,5 nd

   Administração pública (APU) 2,1 3,3

Valor adicionado básico 2,4 0,5

Imposto sobre o produto 3,5 0,7

PIB 2,6 0,5

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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grande parte, pela seca que atingiu a Bahia. Destaque positivo para as atividades do Comércio (7,2%) e Transportes (7,7%). Na 
Indústria, a Construção civil, com volume de 8,1%, teve a maior evidência dentre as atividades que compõem o setor, demons-
trando o bom momento do segmento. Nota-se também que a Indústria de transformação, mesmo com queda de 3,6% no 
segundo trimestre, acumula alta de 0,3% no período de janeiro a junho. Essa alta reflete ainda o bom desempenho do primeiro 

trimestre, quando o segmento teve crescimento bastante expressivo.

O Brasil, segundo os dados do IBGE, no período de janeiro a junho, acumulou uma variação de 0,6% no PIB, comparado 
com o mesmo período de 2011. O setor da Agropecuária registrou queda de 3,0%, devido à sua taxa de crescimento do pri-
meiro trimestre ter caído 8,5%. O setor Indústria teve retração de 1,2%, mais uma vez prejudicado pelo fraco desempenho da 
Indústria de transformação, que apresentou queda nos dois primeiros trimestres do ano: -2,6% e -4,0%, respectivamente. O 
setor de serviços apresentou crescimento de 1,5%, fortemente influenciado pelo bom desempenho da Administração pública 

(3,1%) e pela atividade de Comércio, com alta de 0,9%.

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE
 

AGROPECUÁRIA

A sexta avaliação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE demonstrou variação negativa de 1,2% 
na produção baiana de grãos em relação à safra do ano anterior, sendo estimada em 7,4 milhões de toneladas. Além disso, observa-se 

redução de 13,1% na área a ser plantada em 2012 e de 8,9% na área colhida, na comparação com 2011.

Na safra de grãos, o destaque fica por conta da cultura do algodão – crescimento de 1,6% – e do milho – crescimento de 
5,3%.  No que se refere ao algodão, destaca-se que a Bahia é o segundo maior produtor do Brasil, tendo em São Desidério o 
município com a maior safra, responsável por 16% da produção brasileira e por 47% do que é colhido no estado. O crescimento 

Tabela 3 – Variação acumulada no primeiro semestre Bahia e Brasil – 2012 (1) 

Atividades
Variação no acumulado do ano em comparação ao ano anterior (%)

Bahia Brasil

Agropecuária -1,6 -3,0

Indústria 4,0 -1,2

   Ind. transformação 0,3 -4,0

   SIUP 3,8 4,0

   Extrativa mineral 3,9 0,1

   Construção civil 8,1 2,4

Serviços 4,7 1,5

   Comércio 7,2 0,9

   Transportes 7,7 0,3

   Alojamento e alimentação 3,6 nd

   Administração pública (APU) 2,8 3,1

PIB 3,6 0,6

Fonte: SEI, IBGE.
(1) Dados sujeitos a retificação.
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da safra de algodão ocorreu devido a dois fatores: o primeiro foi pelo aumento da área plantada, que respondeu aos bons 
preços da commodity no mercado internacional; o segundo refere-se à estabilidade climática durante o desenvolvimento da 
cultura e na época da colheita. O aumento da safra de milho também foi determinado pela expansão da área plantada e pela 
estabilidade do clima, no que se refere à primeira safra, que é a de maior peso. Já a segunda foi fortemente afetada pelo fator 
climático – seca na Bahia –, o que provocou uma queda significativa. No entanto, como a primeira safra é a mais importante, 
no cômputo geral, registrou-se a elevação na produção da cultura.

Além dos bons desempenhos do algodão e do milho, o estado obteve ganho em volume na sua produção física com o café 
(8,9%) e com a mandioca (3,1%). Mesmo apresentando um recuo significativo em sua área plantada, de -38,5%, a mandioca 
conseguiu manter-se estável quanto à sua área colhida, proporcionando um rendimento superior de quase 3% em relação à 
colheita de 2011.

Em contrapartida à expansão das culturas citadas acima, cinco apresentaram queda. Dentre elas cabe destacar a retração 
do feijão (41,8%) e do cacau (10%). Tanto um quanto o outro apresentaram perdas em sua área plantada e colhida. A queda do 
feijão foi registrada em toda a Região Nordeste, acarretando perda de posição para a Região Centro-Oeste, do terceiro para o 
quarto lugar, com participação hoje de 13,7% em âmbito nacional.

A cultura da soja também teve retração na safra (-1,9%) em relação a 2011. Essa queda foi determinada pelo período de 
seca, que se agravou justamente na época do plantio e desenvolvimento das sementes, comprometendo, assim, o crescimento 
da planta. 

Apesar do cenário de queda em parte das principais culturas cultivadas em solo baiano, é importante expor que, a despeito 
das intempéries climáticas, essas estimativas foram realizadas tomando com base o ano de 2011, quando se verificou recorde 
de produtividade para três das principais culturas do estado: soja, algodão e milho. Nesse sentido, cabe mencionar que a uti-
lização de avançadas tecnologias dentro do processo de plantio tende a amenizar os efeitos negativos do clima desfavorável.

Tabela 4 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas 
Bahia – jan.-jun. 2012/2011

Produtos/
safras

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

2011 (1) 2012 (2) Var. (%) 2011 (1) 2012 (2)
Var. 
(%) 2011 (1) 2012 (2)

Var. 
(%) 2011 (3) 2012 (3)

Var. 
(%)

Mandioca 2.977.190 3.068.694 3,1 505.536 310.990 -38,5 252.770 253.203 0,2 11.778 12.120 2,9

Cana-de-
açúcar

6.981.289 6.913.209 -1,0 121.854 116.982 -4,0 115.868 114.587 -1,1 60.252 60.332 0,1

Cacau 156.289 140.667 -10,0 546.780 542.550 -0,8 533.315 524.877 -1,6 293 268 -8,5

Café 151.742 165.238 8,9 163.107 167.268 2,6 153.804 154.729 0,6 987 1.068 8,2

Grãos 7.525.850 7.434.748 -1,2 2.921.779 2.540.066 -13,1 2.593.993 2.362.645 -8,9 2.901 3.147 8,5

Algodão 1.574.841 1.600.656 1,6 415.806 437.203 5,1 415.700 436.939 5,1 3.788 3.663 -3,3

Feijão 223.075 129.822 -41,8 551.237 291.462 -47,1 397.969 218.687 -45,0 561 594 5,9

Milho 2.052.379 2.161.181 5,3 799.428 606.871 -24,1 625.363 504.718 -19,3 3.282 4.282 30,5

Soja 3.512.568 3.447.101 -1,9 1.045.240 1.113.685 6,5 1.045.240 1.113.685 6,5 3.361 3.095 -7,9

Sorgo 162.987 95.988 -41,1 110.068 90.845 -17,5 109.721 88.616 -19,2 1.485 1.083 -27,1

Total  -    -    -   4.674.862 4.115.059 -12,0 4.065.450 3.846.980 -5,4  -    -    -   

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2010.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2012 (jun. 2012).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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Para isso, a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) conseguiu, no total de créditos aprovados, superar, pela 
quarta vez consecutiva, o volume investido, desta vez em 16,4% em relação ao registrado na safra do ano anterior. Esse foi o 
melhor desempenho do órgão nos últimos quatro anos. Esse financiamento é destinado, em especial, à aquisição de máquinas 
agrícolas, projetos para ampliação de empreendimentos, custeio agropecuário e agricultura familiar. 

Cabe frisar que, mesmo com essa pequena queda de 1,2% observada na produção dos grãos neste ano, os preços dos pro-
dutos, em especial da soja, estão com alta expressiva no mercado internacional, o que sinaliza uma excelente safra no período 

2012/2013. 

INDÚSTRIA

Já a Indústria de transformação, conforme mencionado anteriormente, ao contrário do que ocorreu no primeiro trimestre, 
contribuiu negativamente para o PIB baiano no segundo trimestre, com taxa de -3,6%. A retração foi determinada pela queda 
na produção de refino de petróleo e álcool (-3,5%), produtos químicos (-1,4%), metalurgia básica (-19,0%) e veículos automotores 
(-13,2%). 

Conforme os dados da Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF), realizada pelo IBGE, a produção indus-
trial baiana registrou, no acumulado do ano (jan.-jun.), expansão de 3,1%, com resultados positivos em cinco das 
nove atividades pesquisadas.  Segundo a pesquisa, a principal influência negativa no acumulado do ano de 2012 
em relação ao mesmo período de 2011 veio da atividade de veículos automotores, com retração de -11,3%, e da  
metalurgia básica (-10,4%) – esta última explicada especialmente pelo recuo na produção de barras, per-
fis e vergalhões de cobre e vergalhões de aços ao carbono. Cabe ainda comentar o impacto negativo oriundo do  
refino de petróleo e álcool (-4,4%), decorrente da redução na fabricação de óleo diesel e de naftas para petroquímica. A principal 
influência positiva veio do setor de produtos químicos, com expansão de 21,6%, recuperando as perdas do ano anterior.

O Gráfico 1 exibe as variações dos segmentos de transformação no primeiro semestre de 2012. As maiores contribuições 
positivas vieram de borracha e plástico (8,3%) e de alimentos e bebidas (4,9%), impulsionados, respectivamente, pela maior produ-
ção de garrafões, garrafas e frascos de plástico, e de cervejas e chope, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, óleo de soja em 
bruto e manteiga, gordura e óleo de cacau. Para o Brasil, os principais destaques de crescimento foram nos segmentos de refino de 
petróleo (3,6%), madeira (6,2%) e equipamentos de transporte (7,0%).

A evolução da Indústria de transformação no segundo trimestre de 2012 em relação ao mesmo período do ano anterior evi-

dencia queda de 1,4%, puxada principalmente por retrações nos gêneros da metalurgia básica e veículos automotores, -19,1% e 
-13,2%, respectivamente. Os destaques positivos ficam por conta de celulose, papel e produtos de papel, com ganho de 11,9%, e 

30

20

10

0

-10

-20

-30

(%)

Alimentos
e bebidas

Re�no de
petróleo
e álcool

Produtos
químicos

Veículos
automotores

Minerais não
metálicos

Metalurgia
básica

Indústria
geral

Celulose, papel
e produtos

de papel

Borracha
e plástico

Gráfico 1 – Evolução da indústria de transformação – Bahia – jan.-jun. 2012/2011

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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borracha e plástico (11,4%).

No que concerne aos dados da Indústria de transformação apresentados pela PIM-PF, observa-se mais um vetor que pro-
picia o distanciamento entre a taxa de crescimento do PIB baiano e a do Brasil. Tanto no segundo trimestre quanto no acu-
mulado do ano as taxas de crescimento são divergentes. Enquanto a Bahia registrou retração de -1,4% no segundo trimestre, o 
país teve queda de -4,5%. No acumulado do ano, a Bahia obteve expansão de 3,1%, e o Brasil retração de -3,8%. Isso se refletiu 
no PIB do segmento. Nesse caso, a Bahia registrou aumento de 0,3% no primeiro semestre, enquanto que no Brasil observou-

-se retração de 4,0%.

O segmento extrativo mineral baiano registrou crescimento no período, favorecido, sobretudo, pela expansão de mais de 
40,0% na produção de gás natural no segundo trimestre. Essa forte elevação foi determinada basicamente por fatores esta-
tísticos, dado que, no mesmo período do ano anterior, houve retração de 25,0%. Por outro lado, a produção de petróleo teve 
queda de 2,3%. 

Finalmente, cabe destacar a expansão da atividade da Construção civil, a qual tem sido, há vários trimestres, um dos prin-
cipais segmentos propulsores do crescimento econômico baiano.  Essa elevação pode ser associada, em parte, à continuidade 
dos investimentos públicos iniciados em anos anteriores e ao lançamento de unidades habitacionais por parte da iniciativa 
privada, ainda que em níveis inferiores aos do período 2009/2011.

SERVIÇOS

Os indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupo de atividade, divulgados recentemente pela Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, mostram que o volume das vendas no segmento no estado cresceu 10,4% no primeiro 
semestre do ano, evidenciando o fortalecimento do mercado interno. Fatores como saldo positivo do número de postos de 
trabalho, queda da taxa Selic de 8,0% para 7,5% – o nono corte consecutivo desde agosto de 2011 – e expansão do crédito 
explicam o crescimento desse setor.

Os maiores incrementos ocorreram nas atividades de equipamentos e materiais para escritório (24,8%);  
móveis e eletrodomésticos (14,0%) – resultado que reflete a política do governo de incentivo ao consumo –;  
combustíveis e lubrificantes (13,0%) – devido à estabilização nos preços dos combustíveis para a Bahia –; e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (10,6%). 

A redução do IPI, medida adotada pelo governo no final de maio, começou a surtir efeito e impulsionou o volume de ven-
das no acumulado do ano, com um crescimento de 8,9% na atividade de veículos e motos, partes e peças. Em sentido contrário, 
a única atividade que apresentou retração em volume de vendas no acumulado de janeiro a junho foi livros, jornais, revistas e 
papelaria (-12,6%).

(continua)

Tabela 5 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-jun. 2012

Atividades
Acumulado no ano de 2012 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 10,4

1 - Combustíveis e lubrificantes 13,0

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 8,0

     2.1 - Hipermercado e supermercado 6,4

3 - Tecidos, vestuário e calçados 7,0
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Ainda dentro de Serviços, cabe destacar a expansão verificada no segmento de transporte, em particular no modal aquavi-
ário. No segundo trimestre, houve crescimento de 9,3% no transporte de passageiros e cargas terrestres e de 7,6% nos embar-
ques dos portos baianos. Finalmente, a Administração pública também apresentou expressiva elevação, favorecida pelas polí-
ticas de estímulo à economia adotadas pelos órgãos da administração.

Conforme as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no acumulado dos seis primeiros 
meses de 2012, a Bahia contabilizou um saldo superior a 30 mil postos de trabalho com carteira assinada (Tabela 6). O saldo 
é resultado da diferença entre o total de empregados admitidos (427.539 vagas) e de empregados desligados (397.205 vagas). 
Diante desse resultado, a Bahia se mantém em primeiro lugar em relação ao Nordeste e em nono no ranking entre as unidades 
da Federação (UF), no que se refere ao saldo de empregos. Neste período, o estado apresentou uma variação percentual do 
estoque de empregos de 1,8%. 

Quanto ao comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica, serviços apresentou o maior saldo no 
acumulado do ano (jan.-jun. de 2012), com aproximadamente 11 mil vagas, seguido pela Agropecuária, com 9 mil, e pela 
Construção civil, com quase 6 mil vagas de emprego.

A Indústria de transformação apurou um resultado de 3.597 postos de trabalho, consequência do ótimo desempenho do 
subsetor indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico. Já o setor de comércio contabilizou um saldo de 1.241 vagas 
de emprego.

(conclusão)

Tabela 5 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-jun. 2012

Atividades
Acumulado no ano de 2012 (1)

Volume de vendas (2)

4 - Móveis e eletrodomésticos 14,0

5 - Art. farm. med. ort. e de perfum. 6,8

6 - Equip. mat. p/ esc. inf. comunicação 24,8

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria -12,6

8 - Outros art. de uso pess. e domest. 10,6

9 - Veículos e motos, partes e peças 8,9

10 - Material de construção 6,8

Fonte: IBGE–PMC. 
(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 é composto pelos resultados das ativ. numeradas 
de 1 a 8.

(continua)

Tabela 6 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – jan.-jun. 2012

Atividade econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 156.329 145.511 10.818 1,56

Agropecuária 50.556 41.554 9.002 8,87

Construção civil 79.473 73.867 5.606 3,3

Indústria de transformação 50.091 46.494 3.597 1,54

Comércio 85.875 84.634 1.241 0,31

Extrativa mineral 1.628 1.295 333 2,72
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O saldo negativo ficou por conta, somente, de serviços industriais de utilidade pública (SIUP), com -382 postos de traba-
lho. Os demais setores apresentaram saldos positivos, porém menos significativos – extrativa mineral, com 333, e administra-
ção pública, com 119 postos de trabalho gerados no primeiro semestre do ano de 2012.

COMÉRCIO EXTERIOR

No primeiro semestre de 2012, o comércio exterior baiano apresentou um saldo de US$ 1,18 bilhão, inferior em 
relação ao do ano de 2011 em 4,4%. As exportações somaram US$ 5,13 bilhões e apresentaram crescimento de 4,7% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as compras externas acumularam um incremento de 7,7%, com  
US$ 3,95 bilhões. 

As exportações baianas foram afetadas pela redução da demanda em seus principais mercados. O menor crescimento glo-
bal, o forte clima de incerteza provocado pela crise na zona do euro e a desaceleração econômica do Mercosul foram fatores 
determinantes para a perda de fôlego das exportações do estado. Os três principais destinos das vendas externas baianas – 
EUA, Argentina e China – registraram forte redução nas compras. 

De acordo com a Tabela 8, os quatro principais segmentos das exportações baianas – petróleo e derivados, químicos e petro-
químicos, papel e celulose e soja e derivados – tiveram participação superior a 65% do total das vendas. O segmento metalúrgicos 
teve desempenho negativo, com queda na variação em relação ao ano anterior de 32%.

Tabela 7 – Balança comercial – Bahia – jan.-jun. 2011/2012
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2011 2012 Var. %

Exportações 4.905.776 5.134.760 4,7

Importações 3.670.565 3.953.354 7,7

Saldo 1.235.211 1.181.406 -4,4

Corrente de comércio 8.576.341 9.088.114 6,0

Fonte: MDIC/Secex. Dados coletados em 5/7/2012.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

(conclusão)

Tabela 6 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – jan.-jun. 2012

Atividade econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Administração pública 1.391 1.272 119 0,28

Serviços ind. de utilid. pública 2.196 2.578 -382 -2,49

Total 427.539 397.205 30.334 1,82

Fonte: MTE–Caged. Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes.
Nota: A variação no estoque de empregos é obtida mediante a divisão da variação absoluta sobre o estoque do primeiro dia do mês.  

  No acumulado do ano, a variação é medida para o conjunto de meses, comparando o estoque no início do período com o estoque final.

(continua)

Tabela 8 – Exportações baianas – Principais segmentos – Bahia – jan.-jun. 2011/2012

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var 

(%)
Part. 
(%)

2011 2012

Petróleo e derivados 902.889 1.018.483 12,8 19,8

Químicos e petroquímicos 839.041 849.882 1,3 16,6
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O destaque quanto às variações no primeiro semestre de 2012 em relação ao ano anterior fica para o segmento de algodão 
e seus subprodutos, cujo ganho foi de 299%. O algodão obteve uma elevação no ano anterior beneficiado, principalmente, pelo 
preço praticado no mercado internacional e por seu volume exportado. A queda de 10% na área de plantio na Índia também 

resultou positivamente no preço do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com a desaceleração da economia nacional, a turbulência no cenário externo e o complicado desempenho das 
principais culturas agrícolas em decorrência dos fatores climatológicos, a atividade econômica baiana, em especial o setor de 
serviços, apresentou resultados positivos ao longo do primeiro semestre de 2012, assim como no acumulado dos últimos 12 
meses. Pode-se afirmar que o indicador de volume das vendas do comercio varejista e o bom desempenho da construção civil 
e de outras atividades, como alojamento e alimentação e SIUP (eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana), garantirão 
bons frutos para a economia do estado, tendo em vista um estímulo mais acentuado do setor público no que concerne à 
infraestrutura.

Assim, diante de um cenário econômico com um padrão de crescimento sustentável e com as modestas taxas evidenciadas 
no terceiro e quarto trimestres de 2011 – 2,6% e 1,4%, respectivamente –, a projeção elaborada pela equipe da SEI para o 
fechamento do ano é que a Bahia tenha um incremento de 3,7% no PIB.  

(conclusão)

Tabela 8 – Exportações baianas – Principais segmentos – Bahia – jan.-jun. 2011/2012

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var 

(%) Part. (%)
2011 2012

Soja e derivados 483.174 664.968 37,6 13,0

Metalúrgicos 459.608 312.617 -32,0 6,1

Automotivo 259.643 255.194 -1,7 5,0

Metais preciosos 223.458 236.310 5,8 4,6

Algodão e seus subprodutos 45.315 180.803 299 3,5

Borracha e suas obras 136.404 175.830 28,9 3,4

Cacau e derivados 144.155 127.521 -11,5 2,5

Minerais 57.502 86.392 50,2 1,7

Café e especiarias 92.164 71.019 -22,9 1,4

Couros e peles 66.690 69.525 4,3 1,4

Sisal e derivados 43.707 44.671 2,2 0,9

Máqs., apars. e mat. elétricos 35.973 37.492 4,2 0,7

Calçados e suas partes 40.277 32.647 -18,9 0,6

Frutas e suas preparações 34.031 30.866 -9,3 0,6

Fumo e derivados 13.629 19.776 45,1 0,4

Móveis e semelhantes 7.239 5.287 -27,0 0,1

Demais segmentos 110.906 97.897 -11,7 1,9

Total 4.905.776 5.134.760 4,7 100
 
Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).
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