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AtividAde econômicA bAiAnA cresce 3,4% no 
terceiro trimestre do Ano, e estimAtivA dA sei 
pArA 2013 é de 2,7%

A economia baiana apresentou uma expansão de 3,4% no terceiro trimestre de 2013, em comparação com o mesmo perí-
odo do ano anterior, segundo cálculos realizados pela superintendência de estudos econômicos e sociais da bahia (sei). 
o valor Adicionado a preços básicos (vA) cresceu 2,0%, e o imposto sobre produtos Líquidos de subsídios, 12,8%. na 
comparação do terceiro trimestre de 2013 com o segundo trimestre do mesmo ano, houve queda de 0,48%, levando-se em 
consideração a série com ajuste sazonal. 

segundo os cálculos realizados, além dos impostos, foram fundamentais para a expansão da atividade econômica o setor 
industrial, com alta de 5,1%, com destaque para a indústria de transformação (8,8%), e o setor de serviços, que cresceu 1,5%. 
o setor da agropecuária encerrou o terceiro trimestre com queda de 3,7%. essa retração verificada no setor, reflexo da seca em 
todo o estado, vem ocorrendo desde o segundo trimestre de 2012, porém os efeitos já estão sendo amenizados.

do ponto de vista desagregado (tabela 2), merecem destaque na indústria as atividades da transformação (8,8%); produção 
e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (3,5%); e extrativa mineral (2,2%). em serviços, destaque 
para as atividades de comércio (2,6%) e transportes (3,3%). o crescimento em volume do vA da indústria de transformação 
(8,8%) foi influenciado principalmente pelos segmentos de veículos automotores, metalurgia básica e refino de petróleo e álcool. 
o volume do vA de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana aumentou 3,5%, favorecido principalmente pelo consumo 
industrial de energia elétrica. Já a construção civil registrou queda no período (2,6%), evidenciada pela redução do consumo 
de cimento e retração no indicador da pesquisa mensal de emprego (pme/ibGe). deve-se frisar que a base de comparação 
deste setor é bastante elevada.

de acordo com o ibGe, em relação ao pib trimestral nacional, tomando como referência o mesmo corte analítico, 
foi registrada expansão de 2,2% na comparação com igual período do ano de 2012, e no ajuste sazonal, a taxa é de -0,5%. 
contribuiu para tal resultado a expansão de 1,9% do valor Adicionado a preços básicos e o incremento de 3,5% no imposto 
sobre produtos Líquidos de subsídios.

nos grandes setores, a agropecuária apresentou retração de 1,0%. concorreu para este desfecho a queda de alguns pro-
dutos da lavoura, como laranja (-14,2%), mandioca (-11,3%) e café (-6,9%). A indústria cresceu 1,9%, apresentando resulta-
dos positivos em todas as atividades que a compõem, com destaque para eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana e 
indústria de transformação, com crescimento de 3,7% e 1,9%, respectivamente. o setor de serviços registrou alta de 2,2%. As 
principais variações foram transporte (que engloba transporte de carga e passageiros), que cresceu 5,0%, administração, saúde 
e educação pública (2,5%), e comércio (atacadista e varejista), com 2,4%.
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no acumulado dos últimos 12 meses (quatro trimestres), observa-se expansão de 3,3% na economia baiana. este cresci-
mento leva em consideração a taxa verificada no quarto trimestre de 2012, quando houve um incremento de 4,9% na atividade 
econômica, conforme tabela abaixo. segundo os cálculos da sei, o quarto trimestre de 2013 deverá apresentar crescimento 
entre 2,0% e 2,5%. diante dessa taxa, a estimativa para o encerramento do ano é de 2,7%. 

em âmbito nacional, o crescimento nos últimos quatro trimestres foi de 2,3%, influenciado principalmente pelos setores 
da agropecuária (5,1%) e serviços (2,3%). o valor Adicionado a preços básicos cresceu 2,1%, e o imposto sobre produtos 
Líquidos de subsídios, 3,3%.

Tabela 2 - Variação dos trimestres em relação ao mesmo período do ano anterior – Bahia – 2013

Atividades 4º tri 2012 1º tri 2013 2º tri 2013 3º tri 2013

Agropecuária -9,2 -4,3 -3,9 -3,7

Indústria 8,1 3,2 6,5 5,1

Serviços 4,4 0,9 3,1 1,5

PIB 4,9 1,5 4,0 3,4

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

Tabela 1 - Variação do terceiro trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2013

Atividades
Variação 3º tri 2013/3º tri 2012 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária -3,7 -1,0 

Indústria 5,1  1,9

   Ind. transformação 8,8  1,9

   Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 3,5 3,7

   Extrativa mineral 2,2 0,7

   Construção civil -2,6 2,4

Serviços 1,5 2,2

   Comércio 2,6  2,4

   Transportes 3,3   5,0 

   Alojamento e alimentação -1,0    n.d. 

   Administração pública (APU) 0,5  2,5

Valor Adicionado básico 2,0 1,9

Imposto sobre o produto 12,8 3,5

PIB 3,4 2,2 

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 nono Levantamento sistemático da produção Agrícola (LspA/ibGe) apresentou uma estimativa da safra baiana de 
grãos em 6 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 6,6% em relação à safra do ano anterior. pode-se creditar essa 
perda na produção física dos grãos à retração de 24,6% do algodão e de 13,5% da soja. no caso do algodão, esta inclinação 
está associada à diminuição de 30,5% em sua área plantada e de 24,3% na área colhida, com consequente perda de 0,3% no 
rendimento.

Um dos destaques no levantamento de setembro é a recuperação da cana-de-açúcar, saindo de uma tendência de queda 
para alta de 2,4% na produção. o volume físico na ordem de 7 milhões de toneladas proporcionou um ganho de 5% no ren-
dimento. outros destaques foram o feijão, por apresentar uma forte recuperação em sua produção, alcançando expressiva 
variação de 130,2%; o café, com alta de 11,2% e um rendimento próximo de 25%, devido principalmente ao bom clima no 
período do desenvolvimento do plantio; e por fim o milho, que cresceu 9,3%, apresentando alta tanto na área plantada quanto 
na colhida.

Tabela 3 - Variação acumulada nos últimos 12 meses em comparação com igual período do ano anterior – Bahia e Brasil

Atividades
Variação nos últimos quatro trimestres (%)

Bahia (1) Brasil

AGROPECUÁRIA -4,7  5,1

INDÚSTRIA 5,8  0,9

   Ind. transformação 9,7  1,4 

   Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 3,2  3,1 

   Extrativa mineral 1,1  -3,0 

   Construção civil -0,9   1,3 

SERVIÇOS 2,0   2,3

    Comércio 1,1   2,0 

    Transportes 5,1   3,6

    Alojamento e alimentação 1,5    n.d.

   Administração pública (APU) 2,1   2,0

PIB 3,3   2,3

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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segundo a estimativa feita pelo ibGe, além do algodão e da soja, outras culturas também apresentaram queda. entre 
elas, o cacau, que aponta uma suave tendência de retração de 1,0% em sua produção física para o ano de 2013; e a mandioca, 
com perda de quase 40% devido às condições desfavoráveis da região de plantio. tudo isso pode ser amenizado com o retorno 
das chuvas em boa parte das regiões. dessa forma, a tendência para o último trimestre do ano é de possível melhora para as 
culturas produzidas no estado. 

indÚstriA

os resultados da pesquisa industrial mensal (pim-pF), divulgados pelo ibGe, sinalizam alta de 5,5% da indústria geral 
no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e expansão de 5,8% no período de janeiro a 
setembro.

de acordo com a pesquisa, no acumulado do ano, de um total de oito segmentos da indústria de transformação baiana, seis 
tiveram acréscimos. As principais contribuições positivas foram registradas por veículos (31,9%); metalurgia básica (30,2%); e 
refino de petróleo e produção de álcool (15,5%), devido à maior fabricação de óleo diesel e outros óleos combustíveis e gasolina. 
destacou-se também o crescimento de celulose e papel (4,4%) e borracha e plástico (9,2%).

o principal impacto negativo foi registrado por alimentos e bebidas (-2,7%), em razão da queda na produção de refrigeran-
tes e tortas, bagaços e farelos de soja. outra contribuição negativa veio de minerais não metálicos (-1,7%).

no acumulado de 12 meses, comparado com o mesmo período anterior, a taxa da produção industrial baiana assinalou 
crescimento de 6,7%, mantendo a trajetória ascendente iniciada em fevereiro último (2,8%).

no brasil, o setor industrial cresceu 0,8% no terceiro trimestre do ano. no indicador acumulado para o período janeiro–
setembro 2013, o setor industrial nacional mostrou expansão de 1,6%. os principais fatores para tal dinamismo estão rela-
cionados com o aumento na fabricação de bens de capital e de bens de consumo duráveis, além da maior produção de setores 
como refino de petróleo e produção de álcool, produtos têxteis, calçados e artigos de couro e alimentos.

Tabela 4 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2012/2013

Produtos/
safras

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

2012 (1) 2013 (2) Var. (%) 2012 (1) 2013 (2)
Var. 
(%) 2012 (1) 2013 (2)

Var. 
(%) 2012 (1) 2013 (2) Var. (%)

Mandioca 2.202 1.328 -39,7 387 201 -47,9 222 130 -41,4 9.920 10.213 2,9

Cana-de-
açúcar

6.894 7.061 2,4 121 126 4,2 118 115 -2,5 58.471 61.422 5,0

Cacau 159 158 -1,0 540 532 -1,6 532 525 -1,4 300 301 0,4

Café 143 159 11,2 171 152 -10,8 160 142 -10,8 897 1.118 24,7

Grãos 6.490 6.060 -6,6 2.545 2.742 7,7 2.174 2.583 18,8 2.986 2.346 -21,4

Algodão 1.256 947 -24,6 433 301 -30,5 396 300 -24,3 3.171 3.160 -0,3

Feijão 107 246 130,2 319 464 45,2 207 398 92,3 516 617 19,7

Milho 1.883 2.057 9,3 592 672 13,6 404 588 45,5 4.661 3.501 -24,9

Soja 3.213 2.779 -13,5 1.113 1.215 9,2 1.113 1.215 9,2 2.888 2.288 -20,8

Sorgo 32 31 -3,6 88 90 1,7 54 83 53,4 591 373 -36,9

Total - - - 3.764 3.753 -0,3 3.205 3.495 9,0 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) PAM/IBGE 2011.
(2) IBGE-LSPA previsão de safra 2013 (set. 2013).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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serviÇos

tomando-se por base os indicadores de desempenho do comércio varejista segundo grupos de atividade, divulgados recen-
temente pela pesquisa mensal do comércio (pmc) do ibGe, o volume das vendas no segmento até o terceiro trimestre de 
2012 cresceu apenas 1,6%. 

essa pequena expansão registrada no comércio varejista está atrelada em parte à queda no setor de combustíveis e lubrifi-
cantes (13,3%); à retração no segmento equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação; e ao encolhimento 
de 0,6% na atividade de veículos, motos, partes e peças. esse resultado pode ser explicado também pelo efeito base, uma vez que 
nesse mesmo período a atividade obteve crescimento de 12,5%, e pela pequena alta no segmento de hipermercados e supermer-
cados, com variação positiva de 1,0%. isso demonstra que essa atividade está apresentando desempenho abaixo da média, em 
função do comportamento dos preços dos alimentos, que subiram acima do índice geral.
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Gráfico 1 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – jan.-set. 2013/jan.-set. 2012

Fonte: PIM-PF/ IBGE.

Tabela 5 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – jan.-set. 2013

Atividades
Acumulado no ano de 2013 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 1,6

1 - Combustíveis e lubrificantes -13,3

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 1,0

     2.1 - Hipermercado e supermercado 4,2

3 - Tecidos, vestuário e calçados 5,4

4 - Móveis e eletrodomésticos 8,8

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 14,9

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -10,1

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 12,7

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 22,9

9 - Veículos e motos, partes e peças -0,6

10 - Material de construção 6,7

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 atividades numeradas de 1 a 8.
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Tabela 6 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – jan.-set. 2013

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 656.337 607.987 48.350 2,78

RMS 336.722 321.977 14.745 1,63

Interior 319.615 286.010 33.605 ...

Fonte: MTE–Caged. Dados sistematizados pela SEI/Dipeq/Copes.
(...) Dados não disponíveis

Tabela 7 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – jan.-set. 2013

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Extrativa mineral 2.128 1.888 240 1,92

Indústria de transformação 70.705 65.848 4.857 2,10

Serv. industriais de utilidade pública 3.763 3.180 583 4,25

Construção civil 131.559 112.770 18.789 10,26

Comércio 138.436 134.283 4.153 1,00

Serviços 239.980 228.144 11.836 1,62

Administração pública 2.722 1.878 844 1,65

Agropecuária, ext. vegetal, caça e pesca 67.044 59.996 7.048 6,86

Total 656.337 607.987 48.350 2,78

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.

os destaques ficam por conta dos segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (22,9%), devido ao aumento na 
massa de rendimentos e às facilidades de crédito (este segmento engloba as lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos 
esportivos, brinquedos etc.); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com expansão de 14,9%; livros, jor-
nais, revistas e papelaria (12,7%); e móveis e eletrodomésticos, com alta de 8,8%, devido à política de incentivo ao consumo com 
manutenção das alíquotas de ipi.

conforme as informações do cadastro Geral de empregados e desempregados (caged), a bahia gerou mais de 48 mil 
empregos formais nos primeiros nove meses do ano. este resultado fez com que o estado continuasse na liderança de geração 
de empregos na região nordeste. em relação ao ano passado, este saldo é maior – de janeiro a setembro de 2012, foram cria-
dos pouco mais de 45 mil postos de trabalho.

no interior do estado da bahia, surgiram 33.605 novos empregos, enquanto na região metropolitana de salvador (rms) 
foram gerados 14.745 postos de trabalho, o que representa uma variação de 30,5%. dessa forma, é possível perceber que o 
dinamismo na criação de empregos no interior vem sendo maior do que na rms.

no que diz respeito ao comportamento do emprego formal por setor de atividade, no acumulado do ano, o setor de 
construção civil respondeu pelo maior saldo, com 18.789 postos de trabalho (131.559 admissões e 112.747 desligamentos) e 
com uma variação superando os 10%; seguido pelo setor de serviços, que contabilizou um saldo de 11.836 postos de trabalho 
(239.980 admissões e 228.109 desligamentos). em terceiro lugar ficou o setor da agropecuária, com a geração de 7.048 postos 
de trabalho (67.044 admissões e 59.995 desligamentos) e variação próxima de 7,0%.

os setores que apuraram os menores saldos de janeiro a setembro de 2013 foram extrativa mineral (240 postos, sendo 
2.128 admitidos e 1.888 desligados); serviços industriais de utilidade pública (583 postos) e administração pública, com 844 
postos, sendo 2.722 admitidos e 1.878 desligados.
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comércio eXterior

no que concerne aos dados da balança comercial, no acumulado do ano, o comércio exterior baiano apresentou um saldo 
inferior em 34,7%, comparado com o mesmo período do ano anterior. As exportações somaram Us$ 7,8 bilhões, o que repre-
senta queda de 3,7%, e as importações, em ritmo oposto, seguiram em alta e alcançaram um montante de Us$ 6,2 bilhões, o 
que representa um ganho de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado. 

A tabela a seguir evidencia o desempenho das principais exportações baianas realizadas no acumulado de janeiro a setem-
bro. pode-se perceber que o bom resultado dos segmentos automotivos e metalúrgicos, com variação de 103% e 55%, respecti-
vamente, contribuiu para amenizar a variação negativa de 3,7% das exportações baianas nesse período.

Tabela 8 – Balança comercial – Bahia – jan.-set. 2012/2013
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2012 2013 Var. %

Exportações 8.111.829 7.812.503 -3,69

Importações 5.715.304 6.246.877 9,30

Saldo 2.396.525 1.565.626 -34,67

Corrente de comércio 13.827.133 14.059.380 1,68

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 9/10/2013.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

Tabela 9 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-set. 2012/2013

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Químicos e petroquímicos 1.346.029 1.273.666 -5,38 16,30

Papel e celulose 1.248.916 1.249.962 0,08 16,00

Soja e derivados 1.248.143 1.153.461 -7,59 14,76

Petróleo e derivados 1.544.621 1.126.819 -27,05 14,42

Metalúrgicos 391.039 605.604 54,87 7,75

Automotivo 279.293 567.759 103,28 7,27

Embarcações e est. flutuantes - 380.462 - 4,87

Metais preciosos 332.832 270.431 -18,75 3,46

Borracha e suas obras 259.720 204.717 -21,18 2,62

Algodão e seus subprodutos 477.362 201.172 -57,86 2,58

Cacau e derivados 191.718 140.474 -26,73 1,80

Couros e peles 100.259 95.686 -4,56 1,22

Frutas e suas preparações 70.127 78.845 12,43 1,01

Café e especiarias 110.469 65.593 -40,62 0,84

Calçados e suas partes 61.047 58.325 -4,46 0,75

Sisal e derivados 59.224 51.322 -13,34 0,66

Minerais 123.190 45.213 -63,30 0,58

Máqs., apars. e mat. elétricos 50.639 43.446 -14,20 0,56

Milho e derivados 59.438 40.498 -31,87 0,52

(continua)
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segundo o boletim do comércio exterior da bahia (set. 2013), o setor automobilístico vem destacando-se na pauta este 
ano, em meio a um cenário instável na indústria, ajudado pelo aumento da demanda argentina, pela alta do dólar e pelos 
estímulos à produção local do programa inovar-Auto, que beneficia montadoras instaladas no país.

considerAÇÕes FinAis

no decorrer desses primeiros nove meses do ano, percebe-se, através da interpretação e análise dos diversos indicadores 
econômicos do estado, a sinalização para uma ligeira recuperação da atividade econômica. isso pode ser constatado pela 
redução da taxa de desemprego; pela recuperação das exportações baianas frente aos dois primeiros trimestres do ano; pela 
produção industrial, em especial da indústria de transformação; pelas vendas do comércio; e pela alta taxa de arrecadação. 

Tabela 9– Exportações baianas – principais segmentos – jan.-set. 2012/2013

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20132012 2013

Fumo e derivados 26.699 19.802 -25,83 0,25

Móveis e semelhantes 5.769 325 -94,37 0

Demais segmentos 125.295 138.918 10,87 1,78

Total 8.111.829 7.812.503 -3,69 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

(conclusão)

esses fatores listados acima determinaram o crescimento da atividade econômica como 
um todo no terceiro trimestre do ano. Além disso, o setor agropecuário já dá sinal de uma 
leve recuperação após a seca que afetou o estado ao longo desses dois últimos anos, com taxas 
trimestrais negativas desde o segundo trimestre de 2012. diante desse cenário, a sei mantém 
a estimativa de crescimento para o ano de 2013 em 2,7%.

reFerÊnciAs

boLetim do cAGed. salvador: superintendência de estudos econômicos e sociais 
da bahia. disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/images/releases_mensais/pdf/caged/
rel_cAGed_set13.pdf>.  Acesso em: 11 set 2013.

boLetim do comércio eXterior dA bAHiA. salvador: superintendência de 
estudos econômicos e sociais da bahia. disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/images/
releases_mensais/pdf/bce/bce_set_2013.pdf.> Acesso em: 12 set. 2013.

LevAntAmento sistemÁtico dA prodUÇÃo AGrÍcoLA. rio de Janeiro: 
ibGe. disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 8 set. 2013.

pesQUisA indUstriAL mensAL prodUÇÃo FÍsicA – reGionAL. rio de 
Janeiro: ibGe. disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 12 set 2013.

pesQUisA mensAL do comércio. rio de Janeiro: ibGe. disponível em: www.
ibge.gov.br. Acesso em: 22 set 2013.

pib trimestrAL do brAsiL. rio de Janeiro: ibGe. disponível em: www.ibge.gov.
br. Acesso em: 3 dez 2013.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Jaques Wagner

Secretaria do Planejamento
José sergio gabrielli

Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia

José geraldo dos reis santos

Diretoria  de Indicadores e Estatísticas
gustavo Casseb Pessoti

Coordenação de Contas Regionais e 
Finanças Públicas 

João Paulo Caetano santos

Equipe Técnica
Denis Veloso da silva

João Paulo Caetano santos
Carol araújo Vieira

Coordenação de Biblioteca e  
Documentação

eliana Marta gomes silva sousa

Revisão de Linguagem
Calixto sabatini

Coordenação de Disseminação de 
Informações

ana Paula Porto

Editoria-geral 
elisabete Cristina Teixeira Barretto 

 
Editoria de Arte e de Estilo 

Design Gráfico 
Editoração 

Ludmila nagamatsu


