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AtividAde econômicA bAiAnA cresce 1,56% no 
segundo trimestre, no primeiro semestre de 
2014, A AltA do pib foi de 1,64%

o recente dado do produto interno bruto a preços de mercado (pibpm) divulgado pela superintendência de estudos 
econômicos e sociais da bahia (sei), referente ao segundo trimestre do ano de 2014, sinaliza expansão na economia baiana de 
1,56% em relação ao mesmo período do ano anterior. observa-se também crescimento de 0,8% no valor Adicionado a preço 
básico (vA) e aumento de 8,2% no imposto sobre produtos líquidos de subsídios. na comparação do segundo trimestre de 2014 
com o primeiro trimestre do mesmo ano, houve leve crescimento de 0,6%, levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. 

em termos absolutos, foi fundamental para o crescimento da atividade econômica baiana em relação ao segundo trimestre 
de 2013 a alta de 14,0% do setor agropecuário, proveniente da recuperação da safra de grãos, mais especificamente milho, 
soja e algodão. o setor de serviços cresceu 0,5%, com expansão no comércio de 2,2% e em transporte de 2,9%. A administra-
ção pública, principal segmento na estrutura do pib baiano, representando quase 20,0% da atividade econômica do estado, 
apresentou queda de 1,0% no segundo trimestre. por outro lado, mesmo com a alta da indústria extrativa mineral (4,1%) e da 
construção civil (2,4%) no trimestre, o setor industrial, mais uma vez no ano, apresentou queda (-1,7%), puxado pela retração 
da indústria de transformação (-5,8%) e da produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-0,6%).
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Tabela 1 - Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades – Bahia e Brasil – 2014

Atividades
Variação 2º tri 2014/2º tri 2013 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 14,0 0,0

Indústria -1,7 -3,4

   Ind. transformação -5,8 -5,5

Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e        
limp. urbana -0,6 1,0

   Extrativa mineral 4,1 8,0

   Construção civil 2,4 -8,7

Serviços 0,5 0,2

   Comércio 2,2 -2,4

   Transportes 2,9 0,9

   Alojamento e alimentação -1,8 n.d. 

   Administração pública (APU) -1,0 1,3

Valor adicionado básico 0,82 -0,7

Imposto sobre o produto 8,16 -1,9

PIB 1,56 -0,9

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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no que concerne aos dados do brasil no segundo trimestre de 2014, na comparação com o mesmo período de 2013, os 
cálculos realizados pelo ibge apontam queda de 0,9% no pib. o valor Adicionado a preços básicos caiu 0,7%, e o imposto 
sobre produtos líquidos de subsídios recuou 1,9%. na comparação com o trimestre imediatamente anterior, eliminadas as 
influências sazonais, a economia nacional teve uma queda de 0,6%.

dentre os setores que contribuem para a geração do valor Adicionado, a agropecuária apresentou estabilidade (0,0%) no 
segundo trimestre em comparação a igual período do ano anterior. o resultado é explicado pelo desempenho de alguns produtos 
que possuem safra relevante no trimestre, visível na estimativa do levantamento sistemático da produção Agrícola (lspA).  

o setor industrial teve queda de 3,4%, justificada pela retração de 5,5% da indústria de transformação e de 8,7% da cons-
trução civil.  positivamente, em relação ao segundo trimestre de 2013, ficaram eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 
(1,0%) e extrativa mineral (8,0%).  o setor de serviços registrou variação positiva de 0,2% na mesma comparação, com altas na 
administração pública (1,3%) e em transporte (0,9%). Já na atividade de comércio houve queda de 2,4%. 

no primeiro semestre de 2014, a atividade econômica baiana registrou expansão de 1,64%, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior. o fato é justificado pela alta de 0,84% no valor Adicionado a preço básico (vA) e de 7,6% no 
imposto sobre produtos líquidos de subsídios. Além disso, o destaque entre os grandes setores econômicos ficou por conta 
da agropecuária, acumulando, nos seis primeiros meses do ano, expansão de 14,9%. 

A indústria registrou queda na transformação (-3,7%) e na produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e lim-
peza urbana (-1,4%). Já a extrativa mineral cresceu 4,6%, puxada pelo aumento na produção de petróleo, e a construção civil 
teve alta de 3,6%, associada a diversas obras públicas encaminhadas em todo o estado.

Quanto ao crescimento do setor de serviços (1,5%), o destaque ficou por conta do comércio, que apresentou alta de 5,2%. 
Já a administração pública registrou queda de 0,6%, comportamento explicado pela necessidade de adequação das despesas 

Tabela 2 - Taxa de crescimento setorial do PIB – Bahia – 2014

Atividades
Variação no 1º semestre de 2014

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 14,9 1,2

Indústria -0,8 -1,4

   Ind. transformação -3,7 -3,1

   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e 
limp. urbana -1,4 3,1

   Extrativa mineral 4,6 6,8

   Construção civil 3,6 -4,9

Serviços 1,5 1,1

   Comércio 5,2 -0,2

   Transportes 0,5 2,4

   Alojamento e alimentação 0,9 n.d. 

   Administração pública (APU) -0,6 1,6

Valor adicionado básico 0,84 0,5

Imposto sobre o produto 7,85 0,2

PIB 1,64 0,5

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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governamentais, o que demandou um determinado nível de contingenciamento, influenciando diretamente no desempenho 
da atividade no pib.

em âmbito nacional, o pib cresceu 0,5% no primeiro semestre. o valor Adicionado a preços básicos aumentou 0,5%, e 
o imposto sobre produtos líquidos de subsídios, 0,2%. o destaque foi o setor agropecuário, com alta de 1,2%, que pode ser 
explicada pelo desempenho de alguns produtos que possuem safra relevante no trimestre e pela produtividade. os cultivos que 
registraram crescimento na estimativa de produção anual foram soja (6,0%), arroz (4,4%), mandioca (10,4%) e algodão (25,4%). 
o setor de serviços teve expansão de 1,1%, justificada pelas taxas crescentes da administração pública (1,6%) e transporte (2,4%).

AnÁlise setoriAl, segundo As pesQuisAs referentes A cAdA setor de 

AtividAde

AgropecuÁriA

A produção baiana de grãos vai apresentar uma supersafra em 2014. de acordo com a sexta avaliação do lspA,  o volume 
será superior a  8,7 milhões de toneladas, 44% maior que a verificado em 2013. os dados são do ibge e sinalizam a recupe-
ração da agricultura, após a terrivel seca que assolou boa parte do estado. observa-se também, com a divulgação dos dados, 
em relação a 2013, o aumento de produtividade em quase todas as colheitas, a ampliação na área plantada (14,1%) e na área 
colhida (21,3%).

os destaques em relação a 2013 ficam por conta do milho, com produção física  de 3,1 milhões e crescimento de 50,5%; 
soja, com quase 4 milhões de toneladas e crescimento de 44%; e algodão, com expansão de 31,7%. o mesmo ocorre com o fei-
jão, que continua em expansão (27,9%), e o sorgo, com ganho de 60% na produção, mas sem muita influência no resultado da 
produção de grãos no estado. A safra de milho, embora tenha apresentado leve redução em sua estimativa da produção física, 
atingirá 3,1 milhões de toneladas, 50% maior que a do ano passado.

Tabela 3 – Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2013/2014

Produtos/
safras

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

2013 (1) 2014 (2) Var. (%) 2013 (1) 2014 (2)
Var. 
(%) 2013 (1) 2014 (2)

Var. 
(%) 2013 (1) 2014 (2) Var. (%)

Mandioca 1.852 2.088 12,7 183 266 45,1 178 178 -0,1 10.097 7.848 -22,3

Cana-de-
açúcar

6.754 6.690 -0,9 124 122 -2,3 118 114 -2,9 54.257 55.019 1,4

Cacau 158 165 4,1 551 573 4,1 533 552 3,5 287 287 0,1

Café 162 181 11,7 179 176 -2,0 160 167 4,4 906 1.033 14,0

Grãos 6.101 8.776 43,9 2.744 3.134 14,1 2.543 3.087 21,3 2.223 2.802 26,0

Algodão 925 1.218 31,7 296 339 14,6 294 338 14,9 3.130 3.597 14,9

Feijão 248 317 27,9 460 486 5,5 374 466 24,4 539 653 21,2

Milho 2.115 3.183 50,5 678 794 17,0 571 768 34,6 3.118 4.010 28,6

Soja 2.766 3.982 44,0 1.211 1.412 16,6 1.211 1.412 16,6 2.283 2.821 23,5

Sorgo 47 76 60,2 99 103 3,5 93 103 10,5 476 737 54,7

Total - - - 3.783 4.269 12,9 3.532 4.098 16,0 - - -

Fonte: IBGE–LSPA.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–LSPA previsão de safra 2013.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2014 (jun. 2014).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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mesmo apresentando queda de 0,9%, a cana-de-açúcar trouxe um resultado positivo nesse levantamento, pois sua estima-
tiva anterior era de retração (12%). contribuiu com essa melhora no quadro da cultura o aumento da área plantada (2,3%), 
ante retração de 15,3% no levantamento anterior feito pelo ibge. nos primeiros meses de 2014, o café também apresentou 
estimativa pessimista para o final deste ano, mas no sexto levantamento observou-se uma mudança nessa tendência e uma 
sinalização de  alta de 12%.   

segundo o acompanhamento da safra baiana, a mandioca continua com a mesma estimativa de 
crescimento de 12,7% em relação à safra passada. como essa cultura é cultivada, em grande parte, 
pela agricultura familiar, é muito difícil ter uma estimativa precisa da produção. (sei , jul. 2014).

indÚstriA

no segundo trimestre do ano, de acordo com a nova série de índices mensais da pesquisa industrial mensal regional 
(pim-pf)1, realizada pelo ibge, a produção da indústria de transformação baiana registrou, em relação ao mesmo período do 
ano anterior, queda de 7,5%, e a indústria geral, retração de 6,9%. 

segundo a pesquisa, a principal influência negativa nesse período ainda continua sendo o setor de veículos, que apresentou 
uma leve melhora e a queda passou de -34,8% para -33,8%; de derivados de petróleo, de 7,7% para -1,0%; e de outros produtos 
químicos, de 10,2% para -0,5%.

no primeiro semestre do ano, de acordo com o gráfico abaixo, a produção da indústria de transformação baiana registrou, 
em relação ao mesmo período do ano anterior, queda de 5,1%, e a indústria geral, retração de 4,5%. segundo a pesquisa dos 12 
segmentos da indústria geral, sete influenciaram negativamente no período, com destaque para veículos, com queda de 34,3%; 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-43,2%); metalurgia (-5,3%); e couros, artigos para viagem e calçados 
(-7,4%). positivamente, destacaram-se coque, produtos do petróleo e biocombustíveis (3,2%) e outros produtos químicos (4,5%). 
no que tange ao segundo trimestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano anterior, as retrações foram de 7,5% na 
transformação e 6,9% na indústria baiana.

1 A pesquisa industrial mensal de produção física (pim-pf) foi reformulada. essa reformulação cumpre os seguintes objetivos: adotar a classificação nacional 
de Atividades econômicas (cnAe), versão 2.0; atualizar a amostra intencional de setores, produtos e informantes; atualizar a estrutura de ponderação dos índi-
ces com base em estatísticas industriais mais recentes, de forma a integrar-se às necessidades do projeto de implantação da série de contas nacionais – referência 
2010; e atualizar a infraestrutura tecnológica dos instrumentos de coleta, apuração e análise dos indicadores. 
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Gráfico 1 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – Jan.-jun. 2014/jan.-jun. 2013

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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no acumulado em 12 meses, comparado com o mesmo período do ano anterior, a taxa da produção industrial baiana foi 
de -0,2%. dos 12 segmentos da indústria, sete apresentaram decréscimo no período, com destaque para veículos (-15,2%).

serviÇos

com base nos indicadores de desempenho do comércio varejista segundo grupos de atividade, divulgados recentemente 
pela pesquisa mensal do comércio (pmc) do ibge, o volume das vendas no segmento cresceu 7,1% no primeiro semestre. 

pode-se afirmar que esse comportamento foi determinado pelo desempenho de diversos segmentos. entre os mais impor-
tantes, destacam-se combustíveis e lubrificantes (9,1%); hipermercados e supermercados (6,1%); móveis e eletrodomésticos (6,6%); 
artigos farmacêuticos (20,7%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (17,6%). em parte, esse resultado foi devido a promoções 
e liquidações realizadas pelos lojistas para escoar os estoques. outra atividade que merece destaque pelo seu grau de impor-
tância é veículos e motos, partes e peças, que, no entanto, apresentou retração de 5,7% nos seis primeiros meses do ano, devido 
ao crédito mais seletivo por parte das financeiras, diante do nível de endividamento.

como vem ocorrendo desde 2011, a participação do interior do estado em empregos gerados se mantém maior em relação 
à região metropolitana de salvador. enquanto a bahia ocupa a oitava colocação entre os estados brasileiros e lidera a geração 
de empregos formais no nordeste, devido ao resultado do primeiro semestre do ano, a região nordeste está na quinta coloca-
ção em criação de empregos, com saldo negativo de postos de trabalho.

nos seis primeiros meses de 2014, a rms gerou 12,5% dos empregos do estado, enquanto 87,5% do total teve origem no 
interior da bahia. o saldo de 24.605 novos postos de trabalho elevou o estoque de empregos com uma variação da ordem de 
1,37%, por conta dos 21.522 novos postos de trabalho do interior e 3.083 contabilizados da rms.

A relevância dos empregos gerados no interior do estado é perceptível observando-se os períodos mensais e acumulados. 
no caso do segundo trimestre do ano, a representatividade do interior na geração de empregos é evidente no total do saldo 
positivo do estado, já que a rms teve mais trabalhadores desligados que admitidos neste período (-1.618). em contrapartida, 

Tabela 4 – Indicadores de desempenho do comércio varejista, segundo grupos de atividades – Bahia – Jan.-jun. 2014

Atividades
Acumulado no ano de 2014 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 7,1

1 - Combustíveis e lubrificantes 9,1

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 5,0

     2.1 - Hipermercado e supermercado 6,1

3 - Tecidos, vestuário e calçados -2,0

4 - Móveis e eletrodomésticos 6,6

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 20,7

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -14,8

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 18,5

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 17,6

9 - Veículos e motos, partes e peças -5,7

10 - Material de construção -0,7

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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o interior da bahia, com 12.448 novos postos de trabalho, foi de grande importância para que houvesse um saldo positivo de 
empregos no estado.

dentre os setores da economia, as informações do cadastro geral de empregados e desempregados (caged) para o 
segundo trimestre do ano mostram um aumento significativo de empregos em serviços (8.562 novos postos); agropecuária 
(7.958); comércio (956) e indústria de transformação (797). Acompanhando o segundo trimestre, no acumulado dos seis 
primeiros meses do ano, o setor de serviços obteve o maior saldo, com 16.431 postos de trabalho, seguido do setor agrope-
cuário e da indústria de transformação, com 9.092 e 3.180 empregos gerados, respectivamente. Ainda com saldo positivo no 
acumulado de janeiro a junho está a administração pública, com 940 postos. 

o mesmo acontece nos setores que apresentaram saldo negativo no acumulado de abril a junho e nos seis meses iniciais de 
2014. um exemplo é a construção civil, que teve mais desligados que admitidos no segundo trimestre (-6.999) e no primeiro 
semestre (-4.042). A extrativa mineral registrou diminuição de 307 postos no semestre e saldo negativo de 424 empregos no 
segundo trimestre. Já o comércio exibiu resultado negativo de janeiro a junho (-215 postos) e teve aumento de empregos no 
segundo trimestre de 2014.

comÉrcio eXterior

A balança comercial baiana apresentou queda de 5,6% em valor nas exportações no primeiro semestre, alcançando us$ 
4,4 bilhões. As importações cresceram 4,9% e totalizaram um montante de us$ 4,2 bilhões. 

segundo o boletim do comércio exterior da bahia, pesaram no resultado das exportações a 
queda generalizada dos preços das commodities no mercado internacional e a redução nas ven-
das de produtos industrializados, principalmente carros para a Argentina, petroquímicos para os 
euA e metalúrgicos para a china. (bceb, jun. 2014).

Tabela 5 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – Jan.-jun. 2014

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 421.154 396.549 24.605 1,37

RMS 206.389 203.306 3.083 0,33

Interior 214.765 193.243 21.522 ...

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

Tabela 6 – Comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica – Bahia – Jan.-jun. 2014

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Serviços 1.444 1.751 -307 -2,00

Agropecuária 44.368 41.188 3.180 1,36

Construção Civil 2.560 3.034 -474 -2,59

Indústria de Transformação 73.846 77.888 -4.042 -2,15

Comércio 89.837 90.052 -215 -0,05

Extrativa Mineral 163.912 147.481 16.431 2,16

Administração Pública 2.343 1.403 940 2,13

Serviços Ind. de Utilid. Pública 42.844 33.752 9.092 9,08

Total 421.154 396.549 24.605 1,37

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.
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As importações registraram alta devido ao aumento das compras de combustíveis (36%), de veículos e de produtos eletro-
eletrônicos, além do crescimento de 2,8% dos bens de capital.

Ainda segundo o boletim do comércio exterior da bahia, a desaceleração da demanda chi-
nesa e o ritmo ainda morno de crescimento das principais economias globais reduziram, neste 
ano, os preços internacionais de commodities relevantes para a bahia, como soja, celulose, cobre e 
algodão. entre janeiro e junho, na comparação com igual período de 2013, o índice de preço das 
exportações baianas recuou 11,4%, queda mais intensa do que a retração de 9% nos preços médios 
de importação. Assim, os termos de troca do comércio exterior baiano, que já vinham em tendên-
cia de deterioração, chegaram ao menor nível desde 2010. (bceb, jun. 2014).

comparado ao mesmo semestre do ano anterior, o crescimento inferior das exportações baianas no acumulado do ano de 
2014 foi perceptível nos seus principais segmentos, conforme a tabela 8. os resultados de químicos e petroquímicos (-11,4%), 
metalúrgicos (-39,8%) e de automotivos (-30,2%) contribuíram para o saldo negativo da balança comercial, por representarem um 
terço da pauta das exportações do estado. Além disso, segmentos como papel e celulose e soja e derivados também apresentaram 
queda no semestre. em contrapartida, o aumento de 31,4% de petróleo e derivados suavizou a retração das exportações (-5,6%). 

Tabela 7 – Balança comercial – Bahia – Jan.-jun. 2013/2014
(Valores em US$ 1000 FOB)

Discriminação 2013 2014 Var. %

Exportações 4.691.721 4.428.936 -5,60

Importações 4.042.722 4.242.284 4,94

Saldo 648.999 186.652 -71,24

Corrente de comércio 8.734.442 8.671.220 -0,72

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 7/7/2014.
Elaboração: SEI.
Obs.: Importações efetivas, dados preliminares.

Tabela 8  – Exportações baianas – principais segmentos – Jan.-jun. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Papel e celulose 813.387               803.045                 (1,27) 18,13

Químicos e petroquímicos 876.760               778.210               (11,24) 17,57

Petróleo e derivados 588.476               773.492                 31,44 17,46

Metalúrgicos 438.781               263.991               (39,84) 5,96

Automotivo               370.900               258.892              (30,20) 5,85

Soja e derivados               681.546               675.592                 (0,87) 15,25

Metais preciosos               189.154               121.926               (35,54) 2,75

Borracha e suas obras               134.727               119.168               (11,55) 2,69

Café e especiarias                 47.090                 83.563                  77,45 1,89

Cacau e derivados                 93.350                 95.124                    1,90 2,15

Couros e peles                 67.614                 80.838                 19,56 1,83

Algodão e seus subprodutos                 92.449                 61.449               (33,53) 1,39

Sisal e derivados                 38.411                 51.933                 35,20 1,17

Máquinas, aparelhos e materiais 
mecânicos e elétricos                 29.480                 38.427                30,35 0,87

(continua)
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(conclusão)

Tabela 8  – Exportações baianas – principais segmentos – Jan.-jun. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Frutas e suas preparações                 31.842                 42.271                 32,75 0,95

Minerais                 39.487                 43.655                 10,55 0,99

Fumo e derivados                 17.668                 21.520                  21,81 0,49

Calçados e suas partes                 40.557                 27.972               (31,03) 0,63

Milho e derivados                    6.873                    1.221               (82,23) 0,03

Móveis e semelhantes                       135                       406               199,72                      0,01 

Embarcações e est. flutuantes  -  -  -  - 

Demais segmentos                 93.032                 86.240                 (7,30) 1,95

Total         4.691.721         4.428.936                (5,60) 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

no segundo trimestre de 2014, as importações apresentaram retração de 2,5% ante o mesmo período do ano anterior, o 
que não ocorreu no primeiro trimestre do ano. As exportações também tiveram queda (-8,8%), e o saldo da balança comercial 
ficou negativo em 39,4%. 

os principais segmentos da pauta de exportações baianas que contribuíram para a queda de 8,8% entre abril e junho de 
2014, em relação ao mesmo período do ano anterior, foram automotivo (-30,0%); metalúrgicos (-55,0%); químicos e petroquí-
micos (-8,1%); soja e derivados (-3,9%) e papel e celulose (-5,7%). o destaque ficou por conta de petróleo e derivados, com alta de 
12,0% e participação de 16,5% no total das exportações.

Perspectivas para o ano 2014

com os resultados alcançados no primeiro semestre do ano, a equipe de projeção da sei revisou para entre 2,0% e 2,5% 
o crescimento econômico do estado em 2014. A perspectiva é de manutenção, no terceiro trimestre, do mesmo ritmo do 
segundo e uma leve melhora no quarto trimestre do ano.

A agropecuária deve continuar sendo o setor mais dinâmico ao longo do segundo semestre. Já a indústria, mesmo com 
expectativa de melhora, deve permanecer com taxas negativas, em função do contexto de crise internacional, que afeta dire-
tamente o segmento da indústria de transformação, carro-chefe do setor. em serviços, espera-se um crescimento acima do 
registrado no acumulado do primeiro semestre, o que deve impactar a geração de postos de trabalho e a dinâmica do pib, 
confirmando a expectativa de que novamente a economia baiana deverá ter um crescimento do pib superior ao da economia 
brasileira em 2014.
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