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PIB BAIANO CRESCE 4,9% NO QUARTO TRIMESTRE E 
3,1% EM 2012

Depois de um desempenho relativamente fraco em 2011, a Bahia registrou, em 2012, expansão de 3,1% na atividade 
econômica. No nível desagregado, observou-se crescimento no valor adicionado (VA) de 3,0% e de 4,0% na arrecadação de 
impostos. Esse crescimento foi determinado, em grande parte, pelo bom desempenho da economia no quarto trimestre.

Conforme os cálculos realizados pela SEI, o PIB baiano cresceu, no quarto trimestre do ano, 4,9%, sendo 4,8% correspon-
dente ao valor adicionado, e 5,4%, à arrecadação de impostos. 

Na comparação com o terceiro trimestre, excluídas as influências sazonais, houve expansão de 1,1% no PIB, indicando a 
manutenção do processo de crescimento da economia baiana. 

O conjunto da economia nacional teve expansão mais modesta, 0,9% no ano e 1,4% no quarto trimestre de 2012, con-
forme os dados das contas trimestrais do IBGE. O baixo dinamismo da economia nacional foi determinado, em grande 
medida, pelo desempenho negativo da indústria de transformação (-2,5%), no acumulado do ano de 2012.
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Tabela 1 - Desempenho da atividade econômica Bahia – 4° trimestre/2012 e acumulado no ano

Atividades
Bahia

4° trimestre 2012

Agropecuária -9,2 -9,0

Indústria 8,1 3,8

   Ind. transformação 12,8 3,9

   SIUP 2,9 3,6

   Extrativa mineral 3,5 1,4

   Construção civil 3,7 5,4

Serviços 4,4 4,2

   Comércio 6,0 7,4

   Transportes 2,8 5,0

   Alojamento e alimentação 4,6 4,6

   Administração pública (APU) 1,0 1,2

Valor adicionado básico 4,8 3,0

Imposto sobre o produto 5,4 4,0

PIB 4,9 3,1

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE

AGROPECUÁRIA

O setor da agropecuária foi o único destaque negativo da economia baiana. Os efeitos da pior seca das últimas décadas 
se disseminaram por praticamente todas as culturas cultivadas no estado, determinando fortes quedas no nível de produção. 
Ao longo de 2012, a agropecuária baiana registrou queda de 9,0%, sendo que, no último trimestre, a retração foi de 9,2%. 
Segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), à exceção da cana-de-açúcar e do cacau, os 
quais tiveram crescimento de 20,6% e 2,5%, respectivamente, houve recuo em praticamente todas as culturas baianas, com 
destaque para as quedas de 44,4% no feijão, 20,1% no algodão, 23,0% na mandioca e 8,1% na produção de milho.

O reflexo direto da retração do setor agropecuário pôde ser observado no desempenho do mercado de trabalho com os 
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o qual contabiliza informações sobre contratações 
formais. No ano, considerando os dados com ajuste, a Bahia registrou saldo negativo de 2.174 postos de trabalho no setor 
agropecuário. Os piores saldos foram verificados nas atividades de criação de bovinos (-816), apoio à produção florestal 
(-803), cultivo de plantas da lavoura temporária não especificadas (-712) e cultivo de café (-667). Já as atividades de cultivo de 
uva (886), cultivo de fumo (84) e cultivo de cereais (83) registraram os melhores resultados positivos.

Assim como no mercado de trabalho, a retração na agropecuária também gerou efeitos negativos sobre os preços. De 
acordo com os dados do IPC-SEI, em 2012, Salvador registrou inflação de 6,56%. Analisando-se os dados desagregados, 
observa-se que o item alimentos e bebidas teve inflação bem acima da média (10,2%), com destaque para as elevações de farinha 
de mandioca (36,8%), feijão mulatinho (69,8%), batata inglesa (40,8%) e cebola (32,4%).

Tabela 2 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas 
Bahia – dez. 2011/2012

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) 2013 (3) Var. (%)

Mandioca 2.966 2.294 -22,7 255 346 35,8 253 224 -11,4 11.735 10.236 -12,8

Cana-de-
açúcar

6.992 8.420 20,4 116 147 26,7 116 138 18,6 60.191 61.112 1,5

Cacau 156 160 2,5 533 542 1,7 533 534 0,1 293 300 2,4

Café 152 140 -7,4 154 169 9,7 154 157 2,4 987 892 -9,6

Grãos 7.531 6.513 -13,5 2.922 2.543 -13,0 2.594 2.193 -15,5 2.903 2.970 2,3

Algodão 1.580 1.258 -20,4 416 433 4,1 416 397 -4,6 3.800 3.172 -16,5

Feijão 223 124 -44,4 551.237 316 -42,7 398 222 -44,2 561 559 -0,2

Milho 2.052 1.886 -8,1 799 592 -25,9 625 407 -35,0 3.282 4.638 41,3

Soja 3.513 3.213 -8,5 1.045 1.113 6,4 1.045 1.113 6,4 3.361 2.888 -14,1

Sorgo 163 32 -80,3 110 90 -18,5 110 55 -50,2 1.486 588 -60,4

Total - - - 3.980 3.747 -5,8 3.650 3.246 -11,1 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2010.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2012 (dez. 2012).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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INDÚSTRIA

Ao contrário do que ocorreu em 2011, quando o setor industrial ficou praticamente estagnado, em 2012 este segmento 
contribuiu decisivamente para que o PIB baiano tivesse uma taxa de expansão significativa. Esse desempenho positivo foi 
ainda mais visível no segmento de transformação, que, ao longo do ano e, particularmente, no quarto trimestre, teve uma 
atuação significativa, conforme demonstrado a seguir.

Transformação

Em 2012, o setor industrial baiano teve crescimento de 3,8%, sendo que, no quarto trimestre, a elevação foi de 8,1%. 
A forte expansão do quarto trimestre foi, basicamente, determinada pelo desempenho da indústria de transformação, que 
teve crescimento de 12,8% no valor adicionado. O resultado da transformação no quarto trimestre foi reflexo não apenas 
do processo de expansão do segmento ao longo do ano, mas também de uma base de comparação bastante deprimida em 
2011, quando o setor registrou forte retração por conta de paradas técnicas. Analisando-se o desempenho dos segmentos da 
transformação, observa-se que, à exceção de alimentos e bebidas, que apontou queda de 3,2%, todos os demais registraram 
expansão no trimestre, com destaque para refino de petróleo e álcool e veículos automotores, que cresceram 22,9% e 51,0%, 
respectivamente.

Construção civil

A construção civil baiana, apesar de ter reduzido bastante o ritmo de crescimento na comparação com períodos anteriores, 
teve desempenho bastante positivo, registrando crescimento de 5,4% no acumulado de 2012. No último trimestre do ano, o 
segmento teve expansão de 3,7%. Esse desaquecimento do setor pode ainda ser observado através dos dados sobre lançamen-
tos e vendas de novas unidades. Em 2011, conforme a Ademi-BA, foram lançadas 13.241 unidades e vendidas 9.931. Já em 
2012, os números foram 5.199 lançamentos e 8.253 vendas. 

Durante o ano de 2012, a construção civil baiana registrou saldo positivo de 5.287 postos de trabalho. 
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Gráfico 1 – Evolução da indústria de transformação – Bahia –  2012

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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Extrativa e SIUP

Em 2012, a extração mineral no estado da Bahia registrou expansão de 1,4% no valor adicionado, sendo que, no último 
trimestre, houve crescimento de 3,5% na comparação com o mesmo período de 2011. O crescimento do segmento está asso-
ciado à expansão na produção dos dois principais produtos extraídos do território baiano: petróleo e gás natural. Já os serviços 
industriais de utilidade pública (SIUP) tiveram crescimento de 3,6% em 2012, favorecidos, principalmente, pela recuperação 
da indústria de transformação, principal demandante de eletricidade no estado. No quatro trimestre, o valor adicionado do 
SIUP teve elevação de 2,9%.

SERVIÇOS

O setor de serviços, o de maior peso na estrutura do PIB baiano, fechou 2012 com aumento de 4,15% no valor adicionado. 
No último trimestre de 2012, o crescimento do setor foi de 4,4%, sendo que a atividade comercial foi a que registrou a maior 
taxa de expansão (6,0%). No que concerne a esse segmento, cabe destacar o excelente desempenho ao longo do ano. A ativi-
dade fechou 2012 com crescimento de 7,4%.

O resultado do segmento de comércio foi determinado pela contínua expansão nas vendas do comércio varejista. Segundo 
dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), as maiores expansões foram verificadas nas atividades de equipamento e mate-
rial para escritório, informática e telecomunicação (32,0%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (22,0%) e veículos, motos, 
partes e peças (15,0%). Na média, a atividade varejista baiana teve crescimento de 9,7% no volume de vendas, enquanto que, 
para o conjunto da economia brasileira, a expansão foi de 8,4%. 

A dinâmica positiva das vendas do comércio varejista refletiu-se na geração de postos de trabalho. Os dados de emprego, 
analisados pelo boletim mensal do Caged, demonstram que, ao longo de 2012, o segmento varejista registrou variação positiva 
de 3,8% no saldo de postos de trabalho, com total de 14.908 novas vagas formais geradas no ano.
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Gráfico 2 – Desempenho do mercado imobiliário da Bahia - 2009-2012

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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Transportes, alojamento e alimentação e administração pública

O segmento de transporte de passageiros e cargas da Bahia também teve um desempenho acima da média da economia 
ao registrar crescimento de 5,0% no valor adicionado, com expansão de 2,8% no último trimestre de 2012. Já o segmento de 
alojamento e alimentação, muito associado ao turismo, também teve crescimento acima da média, com expansão de 5,6% em 
2012. 

Por fim, a administração pública, principal segmento na estrutura do PIB baiano, representando quase 20,0% da atividade 
econômica do estado, teve expansão de 1,2% ao longo de 2012. 

COMÉRCIO EXTERIOR

Em 2012, a balança comercial baiana registrou expansão de 1,4%, sendo que as exportações cresceram 2,3%, e as importa-
ções, 0,2%. Esse baixo dinamismo foi decorrente da instabilidade econômica que afeta parte significativa dos principais des-
tinos das exportações baianas, a exemplo da Argentina e Europa, bem como do baixo crescimento do conjunto da economia 
brasileira, o que implicou a redução da demanda por bens produzidos pela indústria baiana – intermediários – e, consequen-
temente, uma menor demanda da Bahia por importações.

Tabela 3 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-dez. 2012

Atividades
Acumulado no ano de 2012 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 9,7

1 - Combustíveis e lubrificantes 6,5

2 - Hipermercados, supermercados, prods. aliment., bebidas e fumo 7,0

     2.1 - Hipermercado e supermercado 6,8

3 - Tecidos, vestuário e calçados 11,2

4 - Móveis e eletrodomésticos 11,7

5 - Art. farm.med.ort.e de perfum. 8,0

6 - Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação 32,1

7 - Livros, jornais, rev. e papelaria -0,2

8 - Outros art.de uso pess. e domest. 22,6

9 - Veículos e motos, partes e peças 15,1

10 - Material de construção 5,9

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.

Tabela 4 – Balança comercial – Bahia – jan.-dez. 2011/2012
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2011 2012 Var. %

Exportações 11.016.299 11.267.769 2,3

Importações 7.745.146 7.761.318 0,2

Saldo 3.271.153 3.506.452 7,2

Corrente de comércio 18.761.445 19.029.087 1,4

Fonte: MDIC/Secex. Dados coletados em 7/1/2013.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.
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O crescimento das exportações baianas foi determinado essencialmente pela expansão de 9,0% no segmento de petróleo 
e derivados e de 11,6% para soja e derivados. Destacam-se, entre os principais produtos exportados, as retrações nos segmentos 
automotivo (-11,6%) e metalúrgicos (-31,6%), demonstrando baixa capacidade de absorção da economia mundial por produtos 
intermediários e finais duráveis. 

Diante desse recorde de 2012, o estado aumentou sua participação nas exportações em relação ao Nordeste em 1,5 p.p., 
mantendo-se em primeiro lugar na região. Em âmbito nacional, a Bahia apresentou um ganho de 0,36 p.p. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2012, a economia baiana apresentou dinamismo acima da brasileira. Isso ficou demonstrado pelo crescimento de 3,1% 
na Bahia, enquanto que no Brasil a taxa ficou em 0,9%. A expansão econômica baiana foi caracterizada pela dinâmica de três 
segmentos: a indústria de transformação, que se recuperou do fraco desempenho de 2012, crescendo 3,9%; o comércio, que 
manteve seu nível de atividade em patamar elevado, com crescimento acumulado de 7,4%; e a agropecuária, que, devido aos efei-
tos negativos da pior seca das últimas décadas, registrou queda de 9,0%, impedindo que a taxa de expansão do PIB fosse maior.

Tabela 5 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-dez. 2011/2012

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%
Part. 

%2011 2012

Petróleo e derivados 1.958.677 2.134.776 9,0 18,9

Químicos e petroquímicos 1.792.015 1.788.467 -0,2 15,9

Papel e celulose 1.802.770 1.678.618 -6,9 14,9

Soja e derivados 1.281.473 1.429.714 11,6 12,7

Algodão e seus subprodutos 669.968 718.045 7,2 6,4

Metalúrgicos 891.007 609.545 -31,6 5,4

Metais preciosos 412.396 430.297 4,3 3,8

Automotivo 481.805 426.071 -11,6 3,8

Embarcações e est. flutuantes - 381.773 - 3,4

Borracha e suas obras 318.097 340.949 7,2 3,0

Cacau e derivados 284.571 242.851 -14,7 2,2

Café e especiarias 187.268 155.426 -17,0 1,4

Minerais 166.965 154.703 -7,3 1,4

Couros e peles 129.336 133.174 3,0 1,2

Frutas e suas preparações 140.391 132.800 -5,4 1,2

Sisal e derivados 85.470 85.412 -0,1 0,8

Calçados e suas partes 80.961 82.841 2,3 0,7

Máqs., apars. e mat. elétricos 81.183 67.657 -16,7 0,6

Milho e derivados - 61.179 - 0,5

Fumo e derivados 31.554 38.943 23,4 0,3

Móveis e semelhantes 15.132 7.829 -48,3 0,1

Demais segmentos 205.261 166.700 -18,8 1,5

Total       11.016.299       11.267.769 2,3 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
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Para 2013, a expectativa é que a Bahia mantenha o ritmo de crescimento de 2012. Essa 
perspectiva está associada aos reflexos da política macroeconômica implementada pelo 
governo federal no decorrer de 2012 e que se refletirá no conjunto da economia brasileira. 
Nesse sentido, considerando-se a perspectiva de melhor desempenho do Brasil em 2013, 
espera-se que a Bahia tenha novamente crescimento acima dos 3,0%.
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