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AGRONEGÓCIO BAIANO CRESCE 3,6

AGRONEGÓCIO – DEFINIÇÃO
 

Agronegócio compreende, além da agricultura, da pecuária (produção animal) e 

atividades extrativas não minerais, um amplo conjunto de atividades a elas relacionadas 

(Davis & Goldberg 1957).

análise e cálculo de quatro grandes agregados:

• Agregado I: Insumos para a Agr

• 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, apresentou um incremento 

de 3,6% no quarto trimestre de 2022 na comparação com o quarto trimestre de 2021. Em 

valores correntes, o PIB do agronegócio to

atividade econômica baiana, no resultado trimestral. A figura 1 a seguir, exibe o valor e a 

taxa de crescimento do PIB do agronegócio e do PIB trimestral da Bahia no 4º trimestre de 

2022. 

 

Figura 1. PIB do agronegócio 4º Trimestre/202

R$ 22,1 BILHÕES                                                                             
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AGRONEGÓCIO BAIANO CRESCE 3,6% NO 4º TRIMESTRE E FECHA 2022 

COM CRESCIMENTO DE 1,0%  

 
DEFINIÇÃO 

Agronegócio compreende, além da agricultura, da pecuária (produção animal) e 

atividades extrativas não minerais, um amplo conjunto de atividades a elas relacionadas 

(Davis & Goldberg 1957). 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 

agregados II e III. 

RESULTADO TRIMESTRAL 

O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela SEI, apresentou um incremento 

de 3,6% no quarto trimestre de 2022 na comparação com o quarto trimestre de 2021. Em 

valores correntes, o PIB do agronegócio totalizou R$ 22,1 bilhões, equivalendo a 23,5% da 

atividade econômica baiana, no resultado trimestral. A figura 1 a seguir, exibe o valor e a 

taxa de crescimento do PIB do agronegócio e do PIB trimestral da Bahia no 4º trimestre de 

ronegócio 4º Trimestre/2022 

BILHÕES                                                                             R$ 94,1

      1,5% 

 

% NO 4º TRIMESTRE E FECHA 2022 

Agronegócio compreende, além da agricultura, da pecuária (produção animal) e das 

atividades extrativas não minerais, um amplo conjunto de atividades a elas relacionadas 

A estimativa do PIB do agronegócio baiano é feita a partir da 

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 

O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela SEI, apresentou um incremento 

de 3,6% no quarto trimestre de 2022 na comparação com o quarto trimestre de 2021. Em 

talizou R$ 22,1 bilhões, equivalendo a 23,5% da 

atividade econômica baiana, no resultado trimestral. A figura 1 a seguir, exibe o valor e a 

taxa de crescimento do PIB do agronegócio e do PIB trimestral da Bahia no 4º trimestre de 

R$ 94,1 BILHÕES 
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PIB AGRONEGÓCIO                                                                        PIB BAHIA

 

Dentre os componentes (agregados) do agronegócio, a maior contribuição foi observada 

nos segmentos de distribuição e consumo final (agregado IV), respondendo por 63,1% da 

atividade do agronegócio. Tradicionalmente, no 4º trimestre o agronegócio baiano tem 

melhor desempenho no seguimento de demanda final, em função de haver poucas culturas 

com colheitas realizadas nesse período, o que impacta diretamente nos agregados I e II 

(insumos e agropecuária). Em função disso, a participação do agronegócio na economia

baiana é menor no último trimestre do ano, conforme se pode observa no gráfico abaixo.

 

 

RESULTADO ANUAL 

 

Os resultados consolidados de 2022 revelam que o agronegócio baiano registrou 

crescimento de 6,7% (distribuídos em 1,0% de crescimento real e 5,6% 

preços), contribuindo positivamente para a dinâmica da atividade econômica baiana. Os 

resultados finais de 2022 estão resumidos na figura abaixo.
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AGRONEGÓCIO                                                                        PIB BAHIA

Dentre os componentes (agregados) do agronegócio, a maior contribuição foi observada 

nos segmentos de distribuição e consumo final (agregado IV), respondendo por 63,1% da 

atividade do agronegócio. Tradicionalmente, no 4º trimestre o agronegócio baiano tem 

melhor desempenho no seguimento de demanda final, em função de haver poucas culturas 

com colheitas realizadas nesse período, o que impacta diretamente nos agregados I e II 

(insumos e agropecuária). Em função disso, a participação do agronegócio na economia

baiana é menor no último trimestre do ano, conforme se pode observa no gráfico abaixo.

Os resultados consolidados de 2022 revelam que o agronegócio baiano registrou 

crescimento de 6,7% (distribuídos em 1,0% de crescimento real e 5,6% 

preços), contribuindo positivamente para a dinâmica da atividade econômica baiana. Os 

resultados finais de 2022 estão resumidos na figura abaixo. 
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AGRONEGÓCIO                                                                        PIB BAHIA 

Dentre os componentes (agregados) do agronegócio, a maior contribuição foi observada 

nos segmentos de distribuição e consumo final (agregado IV), respondendo por 63,1% da 

atividade do agronegócio. Tradicionalmente, no 4º trimestre o agronegócio baiano tem 

melhor desempenho no seguimento de demanda final, em função de haver poucas culturas 

com colheitas realizadas nesse período, o que impacta diretamente nos agregados I e II 

(insumos e agropecuária). Em função disso, a participação do agronegócio na economia 

baiana é menor no último trimestre do ano, conforme se pode observa no gráfico abaixo. 

 

Os resultados consolidados de 2022 revelam que o agronegócio baiano registrou 
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Figura 2. Crescimento Real do PIB

R$ 110,7 BILHÕES                

 

  1,0%  
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Em 2022, o agronegócio baiano apresentou crescimento infer

economia estadual, porém, na maior parte dos anos, tem exibido comportamento superior 

ao restante da economia baiana. Esses resultados mostram não apenas a importância, mas 

também a relevância que o segmento tem para a dinâmica da ati

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 e

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

de crescimento econômico. 

Em 2012, o agronegócio baiano respondia por 22% de toda a economia e, em decorrência 

desse processo evolutivo, e

série (27,6%). O gráfico abaixo exibe a evolução da participação do agronegócio na 

economia baiana. 
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Crescimento Real do PIB do agronegócio em 2022 

BILHÕES                                                                             R$ 401,0

      2,6% 

AGRONEGÓCIO                                                                        PIB BAHIA

Em 2022, o agronegócio baiano apresentou crescimento inferior ao crescimento da 

economia estadual, porém, na maior parte dos anos, tem exibido comportamento superior 

ao restante da economia baiana. Esses resultados mostram não apenas a importância, mas 

também a relevância que o segmento tem para a dinâmica da atividade econômica 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.  

Em 2012, o agronegócio baiano respondia por 22% de toda a economia e, em decorrência 

desse processo evolutivo, essa participação alcançou em 2022, o segundo maior nível da 

série (27,6%). O gráfico abaixo exibe a evolução da participação do agronegócio na 

 

R$ 401,0 BILHÕES 
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ior ao crescimento da 

economia estadual, porém, na maior parte dos anos, tem exibido comportamento superior 

ao restante da economia baiana. Esses resultados mostram não apenas a importância, mas 

vidade econômica 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 

ncadeamentos na atividade 

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

Em 2012, o agronegócio baiano respondia por 22% de toda a economia e, em decorrência 

ssa participação alcançou em 2022, o segundo maior nível da 

série (27,6%). O gráfico abaixo exibe a evolução da participação do agronegócio na 
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Conforme pode ser constatado no gráfico acima, a participação do agronegócio na atividade 

econômica total do estado exibiu incremento significativo, principalmente entre 2019 e 

2021, saltando de 20,1% para 28,7%, com uma contribuição ligeiramente menor em 2022. 

Essa contribuição menor em 2022 é explicada pelo fato de os preços agropecuários terem 

sofrido redução ao mesmo tempo em que os preços dos insumos sofreram elevação, devido 

à guerra na Ucrânia, o que impactou significativamente nos custos de produção e, como 

consequência, nos resultados das atividades agrícolas. 

A tabela 1 exibe a participa

participação de cada um deles no PIB total da Bahia entre 2012 e 2022. Conforme se pode 

constatar, todos os quatro agregados aumentaram a sua participação no PIB baiano, com 

destaque para o agregado 

percentuais, passando de 6,4% para 13,9%. O processo de elevação nos preços das 

commodities agrícolas foi tão significativo que atualmente o agregado II é quase tão 

relevante quanto o agregado IV, que 

baiano. 
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Conforme pode ser constatado no gráfico acima, a participação do agronegócio na atividade 

nômica total do estado exibiu incremento significativo, principalmente entre 2019 e 

2021, saltando de 20,1% para 28,7%, com uma contribuição ligeiramente menor em 2022. 

Essa contribuição menor em 2022 é explicada pelo fato de os preços agropecuários terem 

sofrido redução ao mesmo tempo em que os preços dos insumos sofreram elevação, devido 

à guerra na Ucrânia, o que impactou significativamente nos custos de produção e, como 

consequência, nos resultados das atividades agrícolas.  

A tabela 1 exibe a participação dos agregados na estrutura do PIB do agronegócio e a 

participação de cada um deles no PIB total da Bahia entre 2012 e 2022. Conforme se pode 

constatar, todos os quatro agregados aumentaram a sua participação no PIB baiano, com 

destaque para o agregado II (agropecuária) que teve um incremento de 7,5 pontos 

percentuais, passando de 6,4% para 13,9%. O processo de elevação nos preços das 

agrícolas foi tão significativo que atualmente o agregado II é quase tão 

relevante quanto o agregado IV, que sempre foi o de maior destaque no agronegócio 
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Conforme pode ser constatado no gráfico acima, a participação do agronegócio na atividade 

nômica total do estado exibiu incremento significativo, principalmente entre 2019 e 

2021, saltando de 20,1% para 28,7%, com uma contribuição ligeiramente menor em 2022. 

Essa contribuição menor em 2022 é explicada pelo fato de os preços agropecuários terem 

sofrido redução ao mesmo tempo em que os preços dos insumos sofreram elevação, devido 

à guerra na Ucrânia, o que impactou significativamente nos custos de produção e, como 

ção dos agregados na estrutura do PIB do agronegócio e a 

participação de cada um deles no PIB total da Bahia entre 2012 e 2022. Conforme se pode 

constatar, todos os quatro agregados aumentaram a sua participação no PIB baiano, com 

II (agropecuária) que teve um incremento de 7,5 pontos 

percentuais, passando de 6,4% para 13,9%. O processo de elevação nos preços das 

agrícolas foi tão significativo que atualmente o agregado II é quase tão 

sempre foi o de maior destaque no agronegócio 
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                      Tabela 1 
 

 

 

 

Estrutura do PIB do agronegócio e participação no PIB da Bahia: 2012 - 2022*

Período
Part. No 

agronegócio
Part. No 
PIB geral

Part. No 
agronegócio

2012 6,4% 1,4%
2013 5,8% 1,2% 27,0%
2014 6,8% 1,4%
2015 7,1% 1,5% 30,0%
2016 7,3% 1,5%
2017 7,2% 1,5% 26,0%
2018 7,2% 1,6%
2019* 7,5% 1,5% 26,1%
2020* 7,0% 1,7%
2021* 6,7% 2,3% 39,6%
2022* 6,2% 2,2%
Fonte: SEI/Coref

*Dados sujeitos a alteração

Agregado 1
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Estrutura do PIB do agronegócio e participação no PIB da Bahia: 2012 - 2022*

Part. No 
agronegócio

Part. No PIB 
geral

Part. No 
agronegócio

Part. No 
PIB geral

Part. No 
agronegócio

Part. No 
PIB geral

28,9% 6,4% 13,8% 3,0% 51,0% 11,3%
27,0% 5,8% 14,2% 3,0% 53,0% 11,3%
29,7% 6,2% 13,2% 2,8% 50,3% 10,5%
30,0% 6,5% 13,6% 3,0% 49,4% 10,8%
28,4% 5,7% 14,5% 2,9% 49,8% 10,1%
26,0% 5,4% 15,5% 3,2% 51,3% 10,6%
28,3% 6,1% 15,1% 3,3% 49,3% 10,6%
26,1% 5,2% 15,4% 3,1% 51,0% 10,2%
33,9% 8,4% 13,5% 3,4% 45,5% 11,3%
39,6% 13,5% 12,5% 4,3% 41,2% 14,1%
38,3% 13,9% 13,3% 4,8% 42,3% 15,3%

Agregado 2 Agregado 3 Agregado 4

 

   

 

Agronegócio
Part. No 
PIB geral Part. No PIB geral

11,3% 22,1%
11,3% 21,3%
10,5% 20,9%
10,8% 21,8%
10,1% 20,2%
10,6% 20,6%
10,6% 21,6%
10,2% 20,1%
11,3% 24,8%
14,1% 28,7%
15,3% 27,6%

Agregado 4
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