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AGRONEGÓCIO BAIANO REPRESNTA ¼ DA ECONOMIA BAIAN NO 

TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022  

 

AGRONEGÓCIO – DEFINIÇÃO 

O termo agronegócio refere-se a um corpo composto pela agropecuária, além dos setores 

fornecedores de insumos, da agroindústria e de segmentos responsáveis pela distribuição, 

como comércio e transporte, dentre outros serviços. A mensuração desse complexo de 

atividades torna-se importante, na medida em que se conhece, através de indicadores, a sua 

abrangência. 

As atividades componentes do agronegócio possuem uma forte interdependência do ponto 

de vista econômico, social e tecnológico. Dessa forma, as políticas públicas setoriais e as 

estratégias dos segmentos representativos serão mais exitosas, se os agentes envolvidos 

perceberem essa relação de dependências recíprocas. 

 

A estimativa do PIB do agronegócio baiano é feita a partir da análise e cálculo de quatro 

grandes agregados: 

• Agregado I: Insumos para a Agricultura e Pecuária; 

• Agregado II: Agropecuária conforme consta nas Contas Regionais; 

• Agregado III: Indústrias de base agrícola (consomem produtos do agregado II); 

• Agregado IV: Transporte, comércio e serviços referentes à distribuição final dos 

produtos dos agregados II e III. 

 

RESULTADO TRIMESTRAL 

O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela SEI, recuou 2,9% no terceiro 

trimestre de 2022 na comparação com o mesmo trimestre de 2021; na decomposição da 

taxa, observou-se retração de -0,8% no volume e de -2,1% nos preços. Os principais fatores 

para esta queda foram o entrave na oferta de insumos que o Brasil enfrenta, devido à guerra 

na Ucrânia – que elevou significativamente os preços dos fertilizantes, afetando 

praticamente toda a cadeia de insumos – e o desempenho negativo do setor industrial de 
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produção de alimentos e bebidas. 

Dessa forma, à montante, a elevação nos custos tanto na agropecuária como na indústria, e 

à jusante, queda na produção do setor industrial, impactaram negativamente no Valor 

Agregado desses segmentos dentre do agronegócio. Acerca desse cenário, espera-se que 

esse empecilho seja passageiro e nos próximos trimestre o agronegócio mantenha a 

tendência de crescimento de sua relevância para a economia Baiana.  

Em valores correntes, o PIB do agronegócio totalizou R$ 22,98 bilhões, equivalendo a 

24,96% da atividade econômica baiana. A figura 1 a seguir exibe a comparação entre o a 

taxa de crescimento do PIB do agronegócio e do PIB trimestral da Bahia no 3º trimestre de 

2022. Conforme se observa, enquanto a atividade econômica da Bahia apontou crescimento 

de 3,2% o agronegócio registrou ligeira retração de -0,8% decorrente dos fatores descritos 

no parágrafo anterior. 

 

Figura 1. PIB do agronegócio 3º Trimestre/2022: 

R$ 22,98 BILHÕES                                                                             R$ 92,1 BILHÕES 

 

  -0,8%       3,2% 

 

PIB AGRONEGÓCIO                                                                        PIB BAHIA 

O bom desempenho do agronegócio se reflete também nas transações externas da Bahia. De 

acordo com o Ministério da Indústria e Comércio (BRASIL, 2022), as exportações baianas 

no terceiro trimestre totalizaram U$ 3,77 bilhões, sendo que desse total 51,9% foram 

vendas de produtos relacionados ao agronegócio. A tabela a seguir exibe os resultados das 

exportações baianas no 3º trimestre de 2022. 

Tabela 1   

Exportações Bahia: 3º trim./2022       (U$) 

Agronegócio 1.956.356.897 

Participação 51,9% 
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Fonte: MDIC – Brasil (2022). 

 

 

 

COMPONENTES DO AGRONEGÓCIO 

Dentre os componentes (agregados) do agronegócio, as maiores contribuições foram 

observadas nos segmentos de Serviços (agregado IV) e na Agropecuária propriamente dita 

(Agregado II), respondendo, respectivamente, por 51,5% e 26,4% da atividade do 

agronegócio. Por outro lado, a indústria produtora de insumos para o setor primário sofreu 

uma retração de 12,5%, em função dos preços dos fertilizantes, conforme relatado no 

parágrafo anterior. A tabela a seguir exibe as participações dos segmentos dentro do próprio 

agronegócio e dentro da economia baiana no período 2020-2022. 

 

 

Tabela 2 
Participação agregados no PIB agronegócio da Bahia, 1º Trim/2020 - 3º Trim/2022* 

Período 

Agregado I Agregado II Agregado III Agregado IV 
Agronegócio 

Total 

Part. no 
agronegócio 

Part. no PIB 
Bahia 

Part. no 
agronegócio 

Part. no 
PIB Bahia 

Part. no 
agronegócio 

Part. no PIB 
Bahia 

Part. no 
agronegócio 

Part. no 
PIB 

Bahia 
  

1º Trim 2020* 6,71% 1,33% 25,88% 5,13% 15,85% 3,14% 51,56% 10,22% 19,83% 

2º Trim 2020* 6,08% 1,95% 56,05% 17,93% 9,44% 3,02% 28,42% 9,09% 31,99% 

3º Trim 2020* 8,35% 2,02% 30,18% 7,28% 14,68% 3,54% 46,79% 11,29% 24,13% 

4º Trim 2020* 7,16% 1,67% 14,20% 3,32% 16,00% 3,74% 62,64% 14,63% 23,36% 

2020* 7,01% 1,74% 33,90% 8,42% 13,53% 3,36% 45,55% 11,31% 24,84% 

1º Trim 2021* 6,62% 1,65% 33,23% 8,29% 13,78% 3,44% 46,38% 11,56% 24,94% 

2º Trim 2021* 5,97% 2,26% 62,06% 23,48% 8,57% 3,24% 23,40% 8,86% 37,84% 

3º Trim 2021* 7,82% 2,03% 32,99% 8,57% 14,18% 3,68% 45,01% 11,70% 25,99% 

4º Trim 2021* 6,92% 1,72% 14,63% 3,63% 16,01% 3,97% 62,44% 15,48% 24,79% 

2021* 6,72% 2,30% 39,60% 13,55% 12,47% 4,27% 41,20% 14,09% 28,65% 

1º Trim 2022* 6,71% 1,68% 34,80% 8,69% 13,81% 3,45% 44,68% 11,16% 24,98% 

2º Trim 2022* 5,09% 1,88% 63,70% 23,57% 8,83% 3,27% 22,38% 8,28% 37,00% 



 

 

www.sei.ba.gov.br 

Release Técnico 
 

3º Trim 2022* 7,05% 1,76% 26,43% 6,60% 14,99% 3,74% 51,53% 12,86% 24,96% 

Fonte: SEI/DISTAT/Coref.  Cálculos próprios.    

Nota: *Dados sujeitos a alteração.         

         

 

Apesar da retração no terceiro trimestre de 2022, comparado como mesmo período de 

2021, o agronegócio baiano tem relevância para a dinâmica da economia do estado, 

sobretudo se analisarmos não apenas o segmento a partir de sua estrutura produtiva atual, 

mas das potencialidades de crescimento e dinamização produtiva da atividade agropecuária 

– o processo de produção agropecuária tem fortes encadeamentos na atividade econômica, 

tanto a montante quanto à jusante e pode ser crucial na definição de estratégias de 

crescimento econômico.  

  O gráfico abaixo exibe a evolução da participação do agronegócio na economia baiana. 

 

 

Conforme se pode constatar, a linha mostra uma tendência de crescimento da participação 

do segmento na economia baiana. Apesar disso, comparando a participação no terceiro 

trimestre de 2022 com o mesmo trimestre de 2021, observa-se uma ligera queda -1p.p 

decorrente dos fatores mencionados anteriormente. 
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