
 

 

ATIVIDADE ECONÔMICA BAIANA ENCERRA O ANO 2015 COM RETRAÇÃO 

DE 3,2%  

 

Quarto trimestre e sazonal (em comparação a igual período do ano anterior) 

 

De acordo com os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI), na comparação do quarto trimestre de 2015 com o mesmo período 

do ano anterior a taxa de crescimento do PIB estadual foi de -3,5%. Os setores da 

indústria (-5,0%) e de serviços (-2,5%) contribuíram com a retração verificada no 

último trimestre do ano. Na comparação do quarto trimestre de 2015 com o 

trimestre imediatamente anterior, houve uma estabilidade (0,0%), levando-se em 

consideração a série com ajuste sazonal.  

 

 

Em contrapartida o setor agropecuário cresceu 5,8% no quarto trimestre, com 

destaque nas principais safras de grãos do estado conforme será mostrado na 
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Gráfico 1 - Variação do quarto trimestre em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior 

Bahia e Brasil, 2015* 

Fonte: SEI / IBGE 
* dados sujeitos a retificação. 



 

 

leitura do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) no acumulado 

do ano.  

 

Na Indústria, somente extrativa mineral (4,1%) experimentou crescimento no 

último trimestre do ano. As atividades construção civil (-6,0%), eletricidade (-0,5%) 

e indústria de transformação (-10,2%) sofreram queda de outubro a dezembro de 

2015. 

 

Nos Serviços, a queda foi puxada pela atividade de comércio (-8,5%) e 

administração pública (-0,8%), além dos transportes (-6,1%) que representam 

mais do que 50% do setor. Dentre tantas retrações, a atividade aluguel apresentou 

uma taxa positiva (2,9%) no quarto trimestre de 2015. 

 

Tabela 1  
Taxa de crescimento do PIB, VA, Impostos e atividades 

Bahia e Brasil, 2015 

Atividades 

Variação 4º tri 2015/ 4º tri 2014 
(%) 

Bahia Brasil  

Agropecuária 5,8 0,6 

Indústria -5,0 -8,0 

   Ind. Transformação -10,2 -12,0 
   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e limp. 
urbana -0,5 1,4 

   Extrativa mineral 4,1 -4,1 

   Construção Civil -6,0 -5,2 

Serviços -2,5 -4,4 

   Comércio -8,5 -12,4 

   Transportes -6,1 -9,0 

   Aluguel 2,9 0,0 

   Administração pública (APU) -0,8 -1,2 

Valor Adicionado básico -3,3 -5,0 

Imposto sobre o produto -4,7 -11,0 

PIB -3,5 -5,9 

Fonte: SEI/IBGE   
 * Dados sujeitos a retificação   
  



 

 

O PIB nacional do quarto trimestre, quando comparado a igual período do ano 

anterior, apresentou variação negativa de 5,9%. O valor adicionado a preços 

básicos com queda de 5,0% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios 

variando negativamente em 11,0%.  

 

Acumulado no ano (em comparação a igual período do ano anterior) 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia apresentou retração de 3,2% no ano de 

2015 em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados 

divulgados pela SEI. O Valor Adicionado a preços básicos (VA) retraiu 3,0%, e o 

Imposto sobre Produtos Líquidos de Subsídios, caiu 4,5%.  

 

 

 

Contribuíram com o VA negativo as quedas dos setores da indústria (-6,2%) e 

Serviços (-2,2%). O único destaque positivo ficou por conta do setor agropecuário, 
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com alta de 6,8% no ano, devido ao bom desempenho das principais culturas do 

estado.  

 

No setor industrial baiano o destaque negativo ficou por conta principalmente da 

indústria de transformação com redução de 9,5%, além da queda da construção 

civil (-7,3%). O crescimento dentro do setor foi encontrado apenas nas atividades 

eletricidade e água (3,0%) e extração mineral com VA de 3,8%. 

 

O setor de serviços, o de maior representatividade, evidenciou queda em três das 

quatro atividades nos cálculos trimestrais. Chama atenção a queda do comércio (-

7,6%) e a pequena expansão de 0,8% na administração pública, atividade de 

maior peso dentro do estado – mais de 20%. O maior crescimento do setor foi 

registrado na atividade aluguel (3,3%). 

 

Tabela 2  
Taxa de crescimento do PIB, VA, Impostos e atividades 

Bahia e Brasil, 2015 

Atividades 

Variação ano de 2015/ ano de 2014 
(%) 

Bahia Brasil  

Agropecuária 6,8 1,8 

Indústria -6,2 -6,2 

   Ind. Transformação -9,5 -9,7 
   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e limp. 
urbana 3,0 -1,4 

   Extrativa mineral 3,8 4,9 

   Construção Civil -7,3 -7,6 

Serviços -2,2 -2,7 

   Comércio -7,6 -8,9 

   Transportes -3,2 -6,5 

   Aluguel 3,3 0,3 

   Administração pública (APU) 0,8 0,0 

Valor Adicionado básico -3,0 -3,3 

Imposto sobre o produto -4,5 -7,3 

PIB -3,2 -3,8 

Fonte: SEI/IBGE   
 



 

 

* Dados sujeitos a retificação   
  

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB nacional apresentou 

contração de 3,8% no acumulado do ano de 2015, ante a estabilidade de 0,1% em 

2014. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 

a variação negativa é reflexo do fraco desempenho dos grandes setores da 

economia. A agropecuária ficou com 1,8%; a indústria retração de 6,2% e serviços 

com queda de 2,7%. Além disso, os Impostos sobre Produtos recuaram 7,3% em 

relação ao ano anterior.  

 

No que diz respeito à série com ajuste sazonal, o Brasil apresentou queda de 

1,4%. Estes números são reflexos do cenário em que atravessa o país com uma 

alta taxa de desemprego, inflação e taxa de juros elevada, além da contribuição 

negativa da economia internacional o que dificultou ainda mais a confiança dos 

agentes e gerou instabilidade em todo país. 

 

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA 

SETOR DE ATIVIDADE 

 

Agropecuária 

 

De acordo com o último Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA/IBGE) de 2015, a safra de baiana de grãos foi estimada em 9,36 milhões 

de toneladas, apontando crescimento de 17,1% em relação à colheita do ano 

anterior. Pode-se creditar esse ganho na produção física dos grãos à expansão de 

40,6% da soja, 22,3% do feijão e 8% do café. Cabe destacar que este volume está 

atrelado ao resultado do incremento das áreas plantadas (6,1%) e colhida (12,5%) 

em relação à safra do ano anterior. 

 



 

 

“O levantamento destacou, porém, o desempenho negativo de 
outras culturas relevantes, como a da mandioca, cuja queda de 
13,0% refletiu o desestímulo dos produtores diante dos baixos 
preços. As lavouras de cana-de-açúcar (-12,9%) e de cacau (-
15,9%) também apresentaram declínio da produção em 2015.” 
(Acompanhamento da Safra Baiana, jan. 2016) 

 

 

Tabela 3  
Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas 
2014/2015 

Bahia - dezembro 2015 
   

Produtos/safras 

Produção física (t) 

2014 (1) 2015 (2) Var. (%) 

Mandioca 2.132 1.854 -13,0 

Cana-de-açúcar 6.705 5.839 -12,9 

Cacau 161 136 -15,9 

Grãos 7.972 9.333 17,1 

Algodão 1.164 1.196 2,8 

Café  202 218 8,0 

Feijão 356 436 22,3 

Milho 2.921 2.806 -3,9 

Soja 3.206 4.507 40,6 

Sorgo 123 170 38,6 

Fonte: IBGE  
   Elaboração: CAC - SEI. 
   (1)     IBGE–LSPA previsão de safra 2014. 

  (2)     LSPA/IBGE previsão de safra 2015 (Dezembro/2015). 
  

Indústria 

 

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), no acumulado do ano de 2015, 

comparando-se com o mesmo período do ano anterior, a produção industrial 

baiana registrou recuo de 7,0%. Com dez dos doze segmentos da indústria geral 

influenciando o resultado, o destaque ficou com Coque, produtos derivados de 

petróleo e biocombustíveis, que teve queda de 13,3%.  

 



 

 

“Importante ressaltar também os resultados negativos assinalados 
por Metalurgia (-11,8%), Produtos químicos (-4,8%), Equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-54,9%). 
Positivamente, destacou-se Veículos (6,5%) impulsionado, em 
grande parte, pela maior fabricação de automóveis. Vale citar 
ainda a expansão de Celulose, papel e produtos de papel (2,1%).” 
(Pesquisa Industrial Mensal - PIM-PF -, dez. 2015) 

 

 

 

 

 

Para corroborar o mau momento vivido pelo país no segmento industrial, a Bahia 

registrou a oitava maior queda entre as Unidades da Federação, no total de 14 

localidades pesquisadas, 11 apresentaram queda, são elas: Amazonas (-16,8%), 

Rio Grande do Sul (-11,8%), São Paulo (-11,0%), Ceará (-9,7%), Paraná (-9,6%), 

Minas Gerais (-7,9%), e Santa Catarina (-7,9%). 

 

Serviços 
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Gráfico 3 - Produção física - Evolução dos gêneros da indústria 

de transformação  
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Segundo os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE), no acumulado 

para o período janeiro-dezembro de 2015, frente a igual período do ano anterior, o 

volume de vendas do comércio varejista registrou recuo de 8,1%, ante o 

crescimento de 4,6% em 2014. Esse cenário deve-se ao comportamento negativo 

observado entre as 11 atividades que compõe o comércio varejista. Os maiores 

destaques negativos vieram por conta dos combustíveis e lubrificantes (-11,6%); 

veículos automotores (13,3%); tecidos, vestuário e calçados (-14,6%); móveis e 

eletrodomésticos (-14,4%); e livros e jornais (-24%).  

 
 
Tabela 4  
Indicadores de desempenho do comércio varejista baiano, segundo grupos de 
atividades 

Jan. - Dez./2015 

Atividades 

Acumulado no ano de 
2015 (1) 

Volume de vendas (2) 

Comércio Varejista* -8,1 

Combustíveis e lubrificantes -11,6 
Hipermercados, supermercados, Prods. Aliment., bebidas e 
fumo -4,2 
      - Hipermercado e supermercado -3,0 

Tecidos, vestuário e calçados -14,6 

Móveis e eletrodomésticos -14,4 

Art. Farm. med. ort. e de perfum. -1,1 

Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação -5,0 

Livros, jornais, rev. e papelaria -24,0 

Outros art.de uso pess. e domest. -0,6 

Veículos e motos, partes e peças -13,3 

Material de Construção -5,2 

Fonte: IBGE/PMC 
(*)

 O Indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das ativ. numeradas de 1 a 8. 
(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. 
  

 



 

 

Em suma, o comercio varejista baiano mostra um menor dinamismo econômico e 

sinaliza a queda mais intensa dos últimos anos na série histórica do estado. 

 

“Regionalmente, o desempenho acumulado de janeiro-dezembro 
de 2015 mostrou redução no volume das vendas do comércio 
varejista em vinte e seis das 27 Unidades da Federação, com 
destaque, em termos de magnitude de variação, para: Amapá (-
12,4%), Paraíba (-10,3%) e Goiás (-10,2%). A exceção ficou por 
conta de Roraima, com avanço de 6,5%.” (Pesquisa Mensal do 
Comércio – PMC – dez. 2015) 

 

Comércio Exterior 

 

A balança comercial baiana no acumulado de 2015 apresentou um déficit de US$ 

403,6 milhões, muito inferior ao superavit do ano passado (US$ 28 bilhões), algo 

que não acontecia desde 2001. As importações somaram US$ 8,2 bilhões em 

2015, com variação negativa de 10,7% em relação ao ano passado. As 

exportações apresentaram o montante na ordem de US$ 7,8 bilhões, porém a sua 

variação foi negativamente superior às importações, -15,3%, acarretando um 

saldo negativo na balança comercial baiana. A corrente de comércio exterior do 

estado (soma de exportações e importações) teve um recuo de 13% em 2015 ante 

o ano anterior, totalizando US$ 16,2 bilhões. 

 

“Concorreram também para o desempenho negativo das 
exportações em 2015 o baixo crescimento da economia 
mundial, o reequilíbrio chinês e a desaceleração econômica 
dos países emergentes, como a Argentina. Esse quadro 
resultou na queda de 33% nas vendas de produtos 
manufaturados, acossados pela retração de preços, perda de 
competitividade, aumento da concorrência, elevação de 
estoques e redução dos fluxos de comércio, que caíram no 
ano passado a níveis normalmente associados à recessão 
global.” (Boletim do Comércio Exterior da Bahia, dez. 
2015) 

 

 



 

 

Tabela 5  
Balança comercial 

Bahia, Jan./Dez. - 2014/2015 
  

  
(Valores em US$ 1000 FOB) 

Discriminação 2014 2015 Var. % 

Exportações 9.309.740 7.883.181 -15,3 

Importações 9.280.871 8.286.872 -10,7 

Saldo 28.869 -403.691 - 

Corrente de comércio 18.590.610 16.170.053 -13,02 

Fonte: MDIC/SECEX, 2015. 

   Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

Obs.: importações efetivas, dados preliminares. 

   

 

No que tange aos principais segmentos da pauta das exportações baianas, papel 

e celulose lidera o ranking com vendas de US$ 1,37 bilhões seguido de perto por 

soja e seus derivados US$ 1,36 bilhões. Entretanto, a soja apresentou uma 

variação positiva de 2,3% em relação ao ano anterior enquanto papel e celulose 

um recuo de quase 14%.  

 

“O dólar valorizado frente ao real e a maior disponibilidade de 
celulose para venda devem garantir ao setor mais um ano de forte 
desempenho operacional, com expressiva geração de receitas 
para a balança comercial do estado e efeito positivo também para 
a renda e os negócios.” (Boletim do Comércio Exterior da 
Bahia, dez. 2015) 

 

Tabela 6  
Principais segmentos das exportações, segundo participação 

Bahia, Jan./Dez. - 2014/2015 

Segmentos 

Valores (US$ 1000 FOB) 

Var. % 2014 2015 

Papel e Celulose 1.596.480 1.374.848 -13,9 

Soja e Derivados 1.334.678 1.365.671 2,3 

Químicos e Petroquímicos 1.775.564 1.249.255 -29,6 

Metalúrgicos 617.436 892.009 44,5 

Petróleo e Derivados 1.369.842 545.209 -60,2 

Automotivo 427.204 392.252 -8,2 



 

 

Fonte: MDIC/SECEX, 2015. 
   Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

 

 

Previsão 2016 

 

Os sinais econômicos do país para o ano 2016 requer mais cautela, pois a 

inflação e a taxa de juros deverão continuar elevadas, porém o ritmo e a taxa 

serão inferiores ao ano 2015. O dólar mantendo-se em alta, acima dos R$ 4,00 

exercerá forte pressão inflacionária, principalmente nos preços dos alimentos. A 

restrição ao crédito será outra vertente importante, principalmente, para aquelas 

empresas que dependem de crédito para a manutenção dos seus negócios. Ou 

seja, a economia do país em 2016 ainda sentirá falta de investimentos em 

infraestrutura – o que leva a perda de competividade – e precisará passar por um 

severo ajuste fiscal para reverter a atual situação econômica do Brasil. 
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