
 

 

ATIVIDADE ECONOMICA BAIANA AVANÇA 1,2% NO SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2018 

 

 

2º TRIMESTRE DE 2018 (EM COMPARAÇÃO A IGUAL PERÍODO DO ANO 

ANTERIOR) 

 

De acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI), o nível de atividade econômica - Produto Interno Bruto Baiano – 

avança 1,2% no segundo trimestre de 2018 em comparação ao mesmo período do ano 

anterior. Na comparação do segundo trimestre de 2018 com o trimestre imediatamente 

anterior – série com ajuste sazonal -, a variação em volume foi de 0,4%.  

 

No que se refere ao Brasil, os dados indicaram que houve expansão de 1,0% na 

comparação com o segundo trimestre de 2017. A Indústria e os Serviços cresceram 1,2%, 

enquanto a Agropecuária variou -0,4%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2018 

(ajuste sazonal) o país cresceu 0,2%. 

 

Tabela 1 - Principais resultados do PIB trimestral  

Bahia, 2018   

Períodos Taxas (%) 

2º tri 2018 / 2º tri 2017 1,2 

2º tri 2018 / 1º tri 2018 (sazonal) 0,4 

1º semestre de 2018 1,3 

Fonte: SEI. 

 *Dados sujeitos a retificação 

  

Nas informações disponibilizadas da economia baiana segundo os grandes setores do 

segundo trimestre de 2018 ante o mesmo período do ano anterior, verificaram-se alta de 

17,8% na agropecuária e de 0,3% nos serviços. A retração verificada no trimestre ficou 

por conta da indústria -1,9%.  

 



 

 

 

 

 O desempenho do PIB baiano no segundo trimestre de 2018 foi influenciado 

particularmente pelos bons números do setor agropecuário. Essa expansão é resultado do 

bom desempenho em culturas tradicionais e que tem grande peso na atividade econômica 

baiana no período, a exemplo da soja, a qual aponta expansão de 12,3% na produção, assim 

como as culturas de algodão (37,1%), milho (18,3%) e cana de açúcar (44,8%). 

 

Ao contrário do setor agropecuário, o industrial continua registrando retração no setor. No 

segundo trimestre, este setor apontou retração de -1,9%, com destaque para o recuo de -

1,2% na atividade da transformação, sendo influenciado pela queda na produção de 

importantes subsegmentos (minerais não metálicos e outros produtos químicos). A 

construção civil também registrou taxa negativa (-4,8%), sendo afetada, sobretudo, pelo 

baixo nível na oferta de novos empreendimentos imobiliários – há de se destacar que os 

investimentos públicos têm garantido que o desempenho desse setor não seja ainda mais 

negativo. A extração mineral recuou 1,4%, particularmente pela redução da produção – 

por parte da Petrobras – de petróleo e gás. A alta foi verificada apenas na atividade de 

eletricidade e gás (+4,1%), devido ao aumento no nível do reservatório de Sobradinho. 

 

O setor de serviços, principal da economia baiana, registrou expansão de 0,3% no segundo 

trimestre. Comércio (-1,4%), e transportes (-3,0%) foram os segmentos que registraram 



 

 

queda no setor. Já a administração pública com o avanço de 2,1% contribuiu de forma 

positiva para o valor adicionado do setor ser positivo. 

 

Tabela 02 

Taxa de crescimento do PIB, VA, Impostos e atividades 

Bahia e Brasil, 2018 

Atividades 

Variação 2º tri 
2018/ 2º tri 

2017 (%) 

Bahia* Brasil  

Agropecuária 17,8 -0,4 
Indústria -1,9 1,2 
   Ind. Transformação -1,2 1,8 
   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e limp. urbana 4,1 3,1 
   Extrativa mineral -1,4 0,6 
   Construção Civil -4,8 -1,1 
Serviços 0,3 1,2 
   Comércio -1,4 1,9 
   Transportes -3,0 1,1 
Atividades Imobiliárias 1,1 3,0 
   Administração pública (APU) 2,1 0,5 
Valor Adicionado básico 1,4 1,0 
Imposto sobre o produto -0,4 1,6 

PIB 1,2 1,0 

Fonte: SEI, IBGE   
 * Dados sujeitos a retificação   
  

 

A agropecuária brasileira foi o grande destaque negativo dentre os grandes setores da 

economia nacional. A retração em volume foi de 0,4% em relação a igual período do ano 

anterior. Na indústria, a transformação cresceu 1,8%, influenciada, principalmente, pela 

alta da produção veículos; a indústria extrativa cresceu 0,6%, resultado do recuo da 

extração de petróleo e de gás natural, compensada pelo aumento da extração de minérios 

ferrosos. A atividade de eletricidade e gás expandiu 3,1%, beneficiada pela alta do consumo 

de energia elétrica. Apenas a construção civil apresentou resultados negativos (-1,1%). Nos 

serviços, destaque para alta de 3,0% das atividades imobiliárias e avanço de 1,9% no 

comércio.  

 



 

 

 

1º SEMESTRE DE 2018 (EM COMPARAÇÃO A IGUAL PERÍODO DO ANO ANTERIOR) 

 

O PIB baiano acumulado de janeiro a junho de 2018 registrou alta de 1,3% (diante do 

registrado no primeiro semestre de 2017). A Agropecuária variou positivamente em 

15,8%, Serviços em 0,9%, enquanto a Indústria apresentou queda de 2,1%.   

 

No primeiro semestre do ano de 2018, o PIB do Brasil apresentou taxa de 1,1%.  Nesta 

base de comparação, o destaque positivo ficou por conta dos setores da indústria e 

serviços com alta de 1,4%. A agropecuário registrou queda de 1,6%. Entre as atividades 

industriais, a indústria de transformação cresceu 2,8%, seguidas pela atividade de 

Eletricidade e Gás (1,9%). Já a construção e a indústria extrativa caíram no primeiro 

semestre do ano, respectivamente, 1,7% e 0,6%. 

 

Tabela 03 

Taxa de crescimento do PIB, VA, Impostos e atividades 

Bahia e Brasil, 2018 

Atividades 

Variação 1º 
semestre de 

2018/ 1º 
semestre de 

2017 (%) 

Bahia* Brasil  

Agropecuária 15,8 -1,6 
Indústria -2,1 1,4 
   Ind. Transformação -0,9 2,8 
   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e limp. urbana 0,2 1,9 
   Extrativa mineral -1,3 -0,6 
   Construção Civil -4,8 -1,7 
Serviços 0,9 1,4 
   Comércio 0,3 3,2 
   Transportes -1,9 1,9 
   Atividades Imboliárias 1,9 2,9 
   Administração pública (APU) 1,7 0,5 
Valor Adicionado básico 1,4 0,9 
Imposto sobre o produto -0,1 2,2 

PIB 1,3 1,1 

Fonte: SEI, IBGE   
 



 

 

* Dados sujeitos a retificação   
  

 

ANÁLISE SETORIAL, SEGUNDO AS PESQUISAS REFERENTES A CADA 

SETOR DE ATIVIDADE 

  

AGROPECUÁRIA 

 

A sétima avaliação do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE) 

sinaliza alta de 14,9% nas principais safras de grãos do estado sendo estimada em 8,5 

milhões de toneladas. Além disso, registrou expansão de 15,2% no rendimento médio na 

comparação com 2017. Este crescimento deve-se sobretudo a normalização das condições 

climáticas nas principais regiões agrícolas do estado.  

 

Os principais destaques ficaram por conta da soja (+12,3%) e do milho (+18,3%). A 

previsão é que a soja estabeleça um novo recorde em sua produção, algo em torno de 5,7 

milhões de toneladas, o que corresponde expansão de 12,3% em relação à safra anterior. O 

milho registrou uma produção de 2,4 milhões, mesmo apresentando recuo de 6% - em 

relação ao ano anterior - na sua área plantada. O algodão cresceu 37,1% em relação a safra 

passada, somando um pouco mais de 1,1 milhão. No que diz respeito à área plantada, houve 

expansão de 30,9% na comparação anual, totalizando 267 mil hectares. 

 

Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas 2017/2018 

Bahia - julho 2018 
   

Produtos/safras 

Produção física (t) 

2017 (1) 2018 (2) Var. (%) 

Mandioca 2.079 1.528 -26,5 

Cana-de-açúcar 3.231 4.680 44,8 

Cacau 84 103 23,1 

Grãos 8.560 9.835 14,9 

Algodão 833 1143 37,1 
Café  182 189 3,7 

Feijão 268 248 -7,7 

Milho 2034 2406 18,3 

Soja 5136 5767 12,3 



 

 

Sorgo                  106                     82  -22,3 

Fonte: IBGE  
   Elaboração: CAC - SEI. 
   (1)     IBGE–LSPA previsão de safra 2017. 

  (2)     LSPA/IBGE previsão de safra 2018 (Julho/2018). 
  

 

 
 As lavouras de cana-de-açúcar e de cacau tiveram suas estimativas 

de expansão mantidas em comparação com o levantamento anterior. 

O dado positivo é que ambas iniciam uma recuperação sobre as 

significativas perdas das últimas temporadas. A produção de 

mandioca sofreu novo revés, ampliando a expectativa de reversão da 

safra, estimada em 1,5 milhão de toneladas, que corresponde a uma 

queda de 26,5% na comparação anual. (Acompanhamento de safra 

baiana, agosto de 2018) 

 

 

Entretanto, culturas relevantes na agricultura baiana ainda registraram queda na atividade 

como a mandioca (-26,5%) e o feijão (-7,7%). Mesmo com as retrações mencionadas, a 

expectativa do volume da produção física agrícola, em especial com os grãos, é positiva 

para este ano e torna-se ainda mais importante no cenário econômico baiano tendo vista que 

este setor representa 8,6% na composição do PIB baiano. 

 

Importante destacar a contribuição de cada cultura no calendário agrícola estadual. Os 

principais produtos, na composição do cálculo feito pelos técnicos da SEI, do segundo 

trimestre do ano são: café (91%), soja (71%), cacau (67%), algodão (30%) e arroz (51%).  

 

INDÚSTRIA 

 

O setor industrial baiano registrou retração no valor adicionado de 2,1% em relação ao 

primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. O setor obteve, 

no acumulado do ano, recuo em três das quatros atividades que compõe o setor. Este VA 



 

 

negativo é fruto em especial pela retração verificada na construção civil (-4,8%) e na 

transformação (-0,9%). Além disso, a extrativa mineral – principal fornecedora de insumos 

para a transformação – apresentou retração no valor adicionado (-1,3%), influenciada pela 

queda da produção de petróleo e gás natural. Por fim, a atividade de eletricidade, gás e 

água foi a única a apresentar alta (+0,2%) dentro do setor. 

 

 

 

 

Conforme a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF), realizada pelo IBGE, a 

indústria geral registrou expansão de 0,4% no primeiro semestre do ano em comparação ao 

mesmo período do ano anterior. As principais influências nesse período decorreram das 

atividades de Equipamentos de informática com alta de 41,3%; Veículos (16,7%), 

impulsionado, em grande parte, pela maior fabricação de automóveis; Bebidas 12,6%; 

Produtos alimentícios 5,1% e Metalurgia 6,2%. 

 

Negativamente, destacou-se o segmento de Outros produtos químicos, 

com queda de 8,3%, impulsionado, em grande parte, pela menor 



 

 

fabricação de propeno não saturado e etileno não saturado e 

Derivados do petróleo (-3,7%), influenciado, principalmente, pela 

menor produção de óleos combustíveis e naftas para petroquímicas. 

(Pesquisa Industrial Mensal, junho de 2018) 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS 

 

O valor adicionado de Serviços do estado teve crescimento de 0,9% no primeiro semestre 

de 2018, na comparação com o do mesmo período do ano anterior, segundo os cálculos de 

Contas Regionais da SEI. O desempenho do setor foi influenciado, principalmente, pela 

alta da Administração Pública (+1,7%), e pelo Comércio (+0,3%). A baixa ficou por 

conta da atividade de Transporte (-1,9%).  

 



 

 

 

 

 

As vendas do comércio varejista ampliado baiano, registradas na Pesquisa Mensal do 

Comércio (PMC/IBGE, janeiro a junho de 2018), mantém a trajetória de queda do 

segmento, vista desde o ano retrasado. Atividades como Combustíveis e lubrificante (-

14,0%); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-2,2%); e 

Tecido, vestuário e calçados (-5,0%) foram responsáveis pela queda verificada nas vendas, 

devido ao maior peso dentro do comércio varejista. 

 

 
A razão para a alta queda registrada na atividade de Combustíveis e 

lubrificantes deve-se a paralisação dos caminhoneiros realizada no final 

do mês que repercutiu na atividade econômica. Nesse caso houve 

elevação dos preços dos combustíveis, diante do desabastecimento, 

levando alguns postos a praticarem preços abusivos. (Pesquisa Mensal 

do Comércio, junho de 2018) 

 

Tabela 05 

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



 

 

Jan. - Jun./2018 

Atividades 

Acumulado no ano de 2018 
(1) 

Volume de vendas (2) 

Comércio Varejista* -0,5 
Combustíveis e lubrificantes -14,0 
Hipermercados, supermercados, Prods. Aliment., bebidas e fumo -2,2 
      - Hipermercado e supermercado 1,0 
Tecidos, vestuário e calçados -5,0 
Móveis e eletrodomésticos 3,4 

Art. Farm.med.ort.e de perfum. 10,9 
Equip. mat. p/ esc.inf. comunicação 14,8 
Livros, jornais, rev. e papelaria 8,6 
Outros art.de uso pess. e domest. 13,0 
Veículos e motos, partes e peças 13,8 

Material de Construção 4,2 

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. 
  

 

Importante destacar que algumas atividades, com menos peso na atividade, sinalizam 

recuperação no setor, como: Artigos farmacêuticos e de perfumes (+10,9%); Equipamentos 

e materiais para escritório, informática e comunicação (+14,8%); Outros artigos de uso 

pessoal e doméstico (+13,0%); e Veículos e motos (+13,8%). 
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