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COM CRESCIMENTO DE 1,3% NO QUARTO TRIMESTRE, 
PIB BAIANO CONCLUI 2014 COM ALTA DE 1,5%.

A atividade econômica baiana registrou expansão de 1,33% no quarto trimestre de 2014, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, segundo cálculos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
O Valor Adicionado a preços básicos (VA) cresceu também 1,35%, e o Imposto sobre Produtos Líquidos de Subsídios, 1,4%. 
Na comparação do quarto trimestre de 2014 com o terceiro trimestre do mesmo ano, houve um modesto crescimento de 0,3%, 
levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. No acumulado do ano, a economia baiana expandiu-se 1,51%.  

Importantes para o crescimento de 1,3% do quarto trimestre da Bahia, o setor agropecuário e de serviços tiveram alta de 9,8% e 
1,6%, respectivamente. Os dois setores seguraram a queda do setor industrial (-0,4%). A agropecuária destacou-se pelo bom desem-
penho das suas principais culturas, registrando ganhos tanto em volume quanto em área plantada. O setor de serviços acumulou alta 
em todas as atividades no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque continua sendo a atividade de 
comércio devido ao seu peso na composição do cálculo do PIB trimestral, apesar de o mesmo ter crescimento de apenas 0,9%.

O setor industrial baiano apresentou retração de 0,4%, desta vez atrelada ao fraco desempenho das atividades de extrativa 
mineral (-2,1%) e construção civil (-6,3%). O destaque do setor foi a atividade de produção e distribuição de energia, água e esgoto, 
com crescimento de 7,3%, decorrente da elevação na geração de energia elétrica bem como do consumo residencial.

Informativo PIB Trimestral
v. 5 • n. 4 • out.-dez. 2014 ISSN 2178-8367

Tabela 1 - Variação do quarto trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior – Bahia e Brasil – 2014

Atividades
Variação 4º tri 2014/ 4º tri 2013 (%)

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 9,8 1,2

Indústria -0,4 -1,9

   Ind. transformação 0,4 -5,4

   Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 7,3 -5,9

   Extrativa mineral -2,1 9,7

   Construção civil -6,3 -2,3

Serviços 1,6 0,4

   Comércio 0,9 -2,9

   Transportes 7,5 0,8

   Alojamento e alimentação 12,8 n.d. 

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

Valor adicionado básico 1,35 -0,2

Imposto sobre o produto 1,45 -0,6

PIB 1,33 -0,2

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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O PIB nacional do quarto trimestre, quando comparado a igual período do ano anterior, apresentou variação negativa 
de 0,2%. O valor adicionado a preços básicos com queda igual de 0,2% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios 
variaram negativamente em 0,6%. 

Segundo o IBGE, a variação negativa do valor adicionado pode ser explicada devido ao resultado dos grandes setores eco-
nômicos. No último trimestre do ano de 2014, a agropecuária cresceu somente 1,2% em comparação a igual período anterior. 
A indústria apresentou queda de 1,9% e o setor de serviços registrou um pequeno aumento de 0,4%. 

No caso da indústria brasileira, os destaques negativos responsáveis pela sua queda foram: indústria de transforma-
ção (-5,4%) e construção civil (-2,3%) e produção e distribuição de energia, água e esgoto (-5,9%). Já a extrativa mineral 
cresceu 9,7% em relação ao último trimestre de 2013, favorecida pelo aumento da extração de petróleo e gás natural e 
da extração de minérios ferrosos. 

O setor de serviços, no quarto trimestre, obteve um aumento de 0,4%, com queda de 2,9% no comércio (atacadista e 
varejista) frente ao mesmo período do ano anterior, enquanto houve certa estabilidade na administração pública (-0,1%) e um 
resultado positivo na atividade de transportes (0,8%). 

A economia baiana concluiu o ano de 2014 com uma expansão de 1,5%, frente ao ano imediatamente anterior. Repetindo 
o que ocorreu no quarto trimestre do ano vigente, o setor agropecuário (12,5%) e o setor de serviços (1,8%) contribuíram 
significativamente para o crescimento do PIB da Bahia, enquanto a indústria obteve uma queda de 1,9%.   

No que diz respeito à alta do setor agropecuário, pode-se creditar esse ganho à expansão na produção física das principais 
culturas do estado: milho, algodão, café e soja. A boa performance destas culturas devem-se, em parte, ao controle da praga da 
lagarta do milho, às chuvas na época do plantio e à baixa base de comparação – efeito estatístico. 

O bom desempenho do setor de serviços baiano está atrelado ao crescimento de suas principais atividades no estado. 
As atividades de Alojamento e Alimentação (4,9%) e Transportes (3,8%) registraram os maiores incrementos; entretanto 
os destaques ficaram por conta do Comércio (1,6%) e Administração Pública (0,6%), devido às suas ponderações internas 
no cálculo do Valor Adicionado (VA). 

A indústria da Bahia registrou queda em todos os trimestres de 2014 e encerra o ano com recuo de 1,9%. Este fato deve-se, 
principalmente, às retrações da indústria de transformação (-2,9%) e da construção civil (-3,3%). 
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Gráfico 1 – Variação nos trimestres em relação ao mesmo período do ano anterior – 2014

Fontes: SEI, IBGE.
Nota: Dados sujeitos a retificação.
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No acumulado no ano, o PIB do Brasil manteve estabilidade em relação a igual período do ano anterior. A variação no ano 
de 2014 foi de 0,1% ante o crescimento de 2,3% da base de comparação (2013). 

As três atividades que compõem o Valor Adicionado refletiram no desempenho do Brasil no acumulado no ano. A agro-
pecuária ficou com 0,4% e serviços cresceu 0,7%, enquanto o setor industrial teve uma queda de 1,2%.

No setor agropecuário, alguns produtos da lavoura registraram crescimento de produção no ano de 2014, tendo como 
destaque as seguintes culturas: soja, mandioca, algodão, arroz, fumo e trigo, enquanto culturas como cana de açúcar, milho, 
café e laranja tiveram variação negativa na estimativa de produção anual. 

Apesar do desempenho da indústria no ano não ter sido positivo, a atividade extrativa mineral teve destaque com o seu 
crescimento de 8,7%, comparado a igual período anterior. A queda no setor industrial  deve-se aos resultados negativos das 
suas principais atividades, como construção civil e produção e distribuição de energia, água e esgoto, que caíram 2,6% cada. 

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA SETOR DE 

ATIVIDADE

AGRICULTURA

De acordo com o último Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE) de 2014, a safra baiana de grãos 
foi estimada em 7,6 milhões de toneladas, apontando crescimento de 24,7% em relação à colheita do ano anterior. Pode-se 
creditar esse ganho na produção física dos grãos à expansão de 38,1% do milho, 25,8% do algodão e 15,9% da soja. 

No caso do milho, cultura que apresentou a maior expansão (21,8%) em área plantada, passou a ser de 4,2 milhões ha, 
elevação de 11,8 % ante o mesmo período de 2013. Um dos fatores que contribuiu para o bom desempenho da produção foi o 
controle da praga da lagarta do milho, além das chuvas na época do plantio. Estes fatores também foram preponderantes para 

Tabela 2 - Variação acumulada no ano de 2013 em comparação com igual período do ano anterior – Bahia e Brasil

Atividades
Acumulado no ano 2014

Bahia (1) Brasil

Agropecuária 12,5 0,4

Indústria -1,9 -1,2

   Ind. transformação -2,9 -3,8

   Prod. e distrib. de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 2,8 -2,6

   Extrativa mineral 1,3 8,7

   Construção civil -3,3 -2,6

Serviços 1,8 0,7

   Comércio 1,6 -1,8

   Transportes 3,8 2,0

   Alojamento e alimentação 4,9 n.d. 

   Administração pública (APU) 0,6 0,5

PIB 1,51 0,1

Fonte: SEI, IBGE. 
(1) Dados sujeitos a retificação.
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os resultados obtidos nas safras do algodão e da soja. Outra cultura que merece destaque é o café, com a produção acima das 
200 mil toneladas e crescimento de 24,2% em 2014. Nos anos anteriores, esta cultura foi prejudicada pela falta de chuva na 
região e, por conseguinte, as perspectivas não eram tão generosas.

Já o destaque negativo foi a cana de açúcar, pois apresentou queda de 0,7% em relação à safra passada. Sua produção total foi 

de 6,7 milhões de toneladas, numa área total de 129 mil ha. Essa cultura, ao longo do ano, apresentou estimativas maiores de 

decrescimentos, mas no último LSPA permaneceu com a queda mais acentuada durante o ano. A cana de açúcar obteve essa 

baixa devido à crise em que se encontram os usineiros, pois o preço do álcool não é competitivo com o da gasolina e o preço 

do açúcar despencou no mercado internacional, provocando a quebra de muitos usineiros nos estados do nordeste, afetando, 

consequentemente, a produção. Não fosse suficiente essa crise, o clima também não foi muito favorável com essa cultura, já 

que as chuvas ocorreram de formas espaçadas. (Acompanhamento da safra baiana, jan. 2015).

INDÚSTRIA

Entre janeiro e dezembro de 2014, comparando-se com o mesmo período do ano anterior, a produção industrial baiana 
registrou recuo de 2,8%. Dentre os setores da transformação baiana, cinco apresentaram crescimento no período, com des-
taque para Produtos químicos (7,2%), Coque e derivados de petróleo (2,5%) e Indústrias extrativas (1,3%). A queda registrada 
na indústria geral foi influenciada principalmente por Veículos automotores (-22,4%), Equipamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos (-44,3%), Metalurgia (-9,9%) e Couros, artigos para viagem e calçados (-2,1%).

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 1.989 7,4 183 296 61,3 178 177 -0,8 10.404 11.261 8,2

Cana-de-
açúcar

6.754 6.706 -0,7 124 129 3,5 118 118 0,5 57.455 56.788 -1,2

Cacau 158 179 13,3 551 568 3,2 533 547 2,7 297 327 10,4

Café 162 202 24,2 179 171 -4,6 160 161 0,6 1.015 1.253 23,5

Grãos 6.101 7.606 24,7 2.745 3.069 11,8 2.544 2.808 10,4 2.399 2.923 21,9

Algodão 925 1.164 25,8 296 342 15,6 294 341 15,8 3.141 3.413 8,7

Feijão 248 248 -0,1 460 534 16,0 374 450 20,4 663 550 -17,0

Milho 2.115 2.920 38,1 678 826 21,8 571 657 15,2 3.706 4.443 19,9

Soja 2.766 3.206 15,9 1.211 1.276 5,4 1.211 1.276 5,4 2.283 2.512 10,0

Sorgo 47 69 44,7 99 91 -8,8 93 83 -11,3 509 830 63,1

Total - - - 3.783 4.233 11,9 3.532 3.811 7,9 - - -

Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–PAM 2013.
(2) IBGE–LSPA previsão de safra 2014 (dez. 2014).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.



Inform. PIB trimestral, Salvador, out.-dez. 2014 5

SERVIÇOS

De acordo com os dados apurados pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC-IBGE) o comportamento do comércio 
varejista baiano, em 2014, registrou um crescimento de 4,6%. 

O tímido crescimento no volume de negócios realizados na Bahia pode ser atribuído ao nível de confiança no setor. 

Segundo informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança do Comércio recuou 1,5% entre 

novembro e dezembro, passando de 110,6 para 108,9 pontos. Ainda segundo essa instituição, trata-se do segundo 

menor nível da série iniciada em março de 2010, superando apenas o de setembro (108,5). Essa conjuntura é agravada 

com a desconfiança, por parte dos consumidores, de que o setor continuará dando sinais de perda de fôlego, reforçada 

pela alta nos juros, na inflação, no crédito mais seletivo, no elevado endividamento das famílias, além do arrefeci-

mento do mercado de trabalho. (PMC, janeiro de 2015).

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

Atividades
Acumulado no ano de 2014 (1)

Volume de vendas (2)

Comércio varejista (3) 4,6

1 - Combustíveis e lubrificantes 7,3

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 2,8

     2.1 - Hipermercado e supermercado 3,3

3 - Tecidos, vestuário e calçados -1,6

4 - Móveis e eletrodomésticos -0,2

5 - Artigos farmacéuticos, medicinais , ortopédicos e de perfumaria 16,6

6 - Equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação -14,7

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria 4,9

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 18,1

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

10 - Material de construção -2,7

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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Gráfico 2 – Produção física – Evolução dos gêneros da indústria de transformação e indústria geral – Bahia – jan.-dez. 2014/jan.-dez. 2013

Fonte: PIM-PF/ IBGE.
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Percebe-se altas em atividades como: Combustíveis e lubrificantes (7,3%), Hipermercados, supermercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo (2,8%); Artigos farm. med. ort. e de perfumaria (16,6%); Outros artigos de uso pess. e domésticos (18,1%); 
e Livros, jornais, rev. e papelaria (4,9%). Enquanto Veículos e motos, partes e peças (-6,0%), Material de construção (-2,7%), 
Tecidos, vestuários e calçados (-1,6%), Equip. mat. p/ esc. inf. comunicação (-14,7%) apresentaram queda no indicador de desem-
penho do comércio varejista baiano.

Segundo os dados do CAGED, no acumulado do ano, a Bahia apresentou um saldo de emprego de 22.008 novos postos 
de trabalho. Este resultado elevou em 1,23% o estoque de empregos no ano, não sendo suficiente para fazer com que a Bahia 
recuperasse o posto de maior gerador de empregos no Nordeste.

No acumulado dos doze primeiros meses do ano, três setores foram responsáveis por alavancar a empregabilidade. Serviços 
respondeu pelo maior saldo, com 24.032 postos de trabalho, seguido por Comércio, que contabilizou um saldo de 8.967 
novos postos e Administração Pública, com menor expressividade, gerou 67 postos.

Os outros setores não totalizaram saldo positivo no acumulado do ano. Construção Civil liderou os setores com saldo nega-
tivo, com fechamento de 7.621 empregos celetistas, seguido por Indústria de Transformação (-1.897 postos), Agropecuária, Ext. 
Vegetal, Caça e Pesca (-1.014 postos), Extrativa Mineral (-348 postos) e Serv. Industriais de Utilidade Pública (-178 postos).

COMÉRCIO EXTERIOR

A balança comercial baiana, no acumulado do ano de 2014, apresentou um superávit  de US$14,5 milhões, 
muito inferior ao saldo do ano passado (US$1,2 bilhão). As importações somaram US$ 9,3 bilhões, em 2014, com 

Tabela 5 – Comportamento do mercado de trabalho formal – Bahia – jan.-dez. 2014

Área Geográfica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Bahia 839.477 817.469 22.008 1,23

RMS 420.537 415.961 4.576 0,50

Interior 418.940 401.508 17.432 ...

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.-dez. 2014

Atividade Econômica Admitidos Desligados Saldo Variação (%)

Extrativa mineral 2.993 3.341 -348 -2,27

Indústria de transformação 85.458 87.355 -1.897 -0,81

Serv. industriais de utilidade pública 5.072 5.250 -178 -0,97

Construção civil 146.269 153.890 -7.621 -4,05

Comércio 188.687 179.720 8.967 2,08

Serviços 329.364 305.332 24.032 3,16

Administração pública 4.011 3.944 67 0,15

Agropecuária, ext. vegetal, caça e pesca 77.623 78.637 -1.014 -1,01

TOTAL 839.477 817.469 22.008 1,23

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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aumento de 4,6% em relação ao ano passado. Na mesma comparação, bens intermediários, bens de capital e bens de con-
sumo registraram variações negativas. A exceção das categorias de uso foi combustíveis que apresentou alta de 45,7%.

Esse aumento nas importações de combustíveis ocorreu tanto por conta das compras inéditas de Gás Natural 

Liquefeito (GNL), no valor de US$ 613,6 milhões – cada vez mais necessário para o suprimento de usinas térmicas –, 

como pelo incremento de 20,2% nas compras de nafta para a petroquímica, de 16,2% nas de querosene e de 30,9% nas 

de coque de hulha. (Boletim do comércio exterior da Bahia, janeiro de 2015).

As exportações da Bahia, que somaram US$ 9,31 bilhões em 2014, tiveram uma retração de 7,8% na comparação com 
2013. Este é o segundo ano consecutivo de queda nas exportações e o menor valor registrado desde 2010, quando as vendas 
externas do estado atingiram US$ 8,9 bilhões.

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

Discriminação 2013 2014 Var. %

Exportações 10.091.660 9.309.740 -7,75

Importações 8.888.679 9.295.255 4,57

Saldo 1.202.981 14.485 -98,80

Corrente de comércio 18.980.339 18.604.995 -1,98

Fonte: MDIC/Secex,  Brasil (2014).
Elaboração: SEI.
Nota: Importações efetivas, dados preliminares.

Tabela 8 – Exportações baianas – principais segmentos – jan.-dez. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Químicos e Petroquímicos            1.562.786            1.775.564 13,62 19,07

Papel e Celulose            1.686.912            1.596.480 -5,36 17,15

Petróleo e Derivados            1.515.787            1.369.842 -9,63 14,71

Soja e Derivados            1.217.422            1.334.678 9,63 14,34

Metalúrgicos               973.002               617.436 -36,54 6,63

Automotivo               734.239               427.204 -41,82 4,59

Algodão e Seus Subprodutos               313.623               425.329 35,62 4,57

Metais Preciosos               349.850               303.646 -13,21 3,26

Borracha e Suas Obras               275.893               244.138 -11,51 2,62

Cacau e Derivados               181.613               207.817 14,43 2,23

Couros e Peles               131.726               153.991 16,90 1,65

Frutas e Suas Preparações               147.497               144.760 -1,86 1,55

Café e Especiarias                 99.080               143.749 45,08 1,54

Sisal e Derivados                 74.788               111.006 48,43 1,19

Minerais                 60.733                 96.929 59,60 1,04

Máquinas, Aparelhos e Materiais 
Mecânicos e Elétricos                 63.943                 65.683 2,72 0,71

Calçados e Suas Partes                 71.905                 54.328 -24,44 0,58

Fumo e Derivados                 25.363                 35.262 39,03 0,38

(continua)
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Tabela 8– Exportações baianas – principais segmentos – jan.-dez. 2013/2014

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. 

%

Part. 
% 

20142013 2014

Milho e Derivados                 40.616                 11.727 -71,13 0,13

Carne e Miudezas de Aves                 20.662                 10.082 -51,21                      0,11 

Embarcações e Estruturas Flutuantes               380.462                            6 -100,00                            0 

Demais Segmentos               163.757               180.085 9,97 1,93

Total       10.091.660         9.309.740 -7,75 100,00

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI.

As maiores participações nas exportações são dos segmentos: químicos e petroquímicos, papel e celulose, petróleo e deri-
vados, soja e derivados, metalúrgicos e automotivos. Estes segmentos representam quase 80% da estrutura das exportações 
baianas e, por conta da queda de quatro desses seis segmentos, a Bahia teve um aumento das exportações apenas um pouco 
maior que o importado no estado. 

As incertezas econômicas globais foram insuficientes para impedir que os mercados mais importantes para as expor-

tações baianas apresentassem, em 2014, crescimento nas compras de produtos locais. Prejudicadas principalmente 

pela queda nos preços das commodities, como soja, celulose, frutas e cobre, as exportações baianas para a UE caíram 

17% em relação ao ano passado. O Mercosul, fortemente influenciado pelas vendas à Argentina – que detém 85% de 

participação nas exportações baianas para o bloco –, teve forte retração, de 33,1%, capitaneada por automóveis, óleo 

combustível e produtos químicos. Para os demais países da América Latina (exclusive Mercosul), a queda chegou a 

8,1%, também determinada pela redução nas vendas de automóveis, produtos químicos e pneus. (Boletim do comér-

cio exterior da Bahia, janeiro de 2015).

O setor químico e petroquímico encerrou o ano na liderança da pauta de exportações baianas, atingindo receitas de US$ 
1,78 bilhão e crescimento de 13,6% sobre 2013. Já papel e celulose registrou queda de 5,4%, comparado ao ano de 2013. O 
mesmo aconteceu com petróleo e derivados (-9,6%), metalúrgicos (-36,5%) e automotivo  (-41,8%). 
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