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No sazonal a taxa foi 0,5%, no acumulado de janeiro a setembro alta de 3,2%, e a estimativa para o fechamento 
do ano é de 2,8%.

Segundo os dados calculados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o nível de 
atividade econômica – Produto Interno Bruto (PIB) – cresceu 3,2% no terceiro trimestre de 2022 em compara-
ção ao mesmo período do ano anterior. Considerando-se a série com ajuste sazonal (3º trimestre de 2022 em 
comparação com o 2º trimestre de 2022), o resultado foi de 0,5%. O acumulado de janeiro a setembro de 2022, 
comparado com igual período de 2021, fechou com 3,2%. E a estimativa da taxa de crescimento do PIB baiano 
para o final do ano é de 2,8%, segundo cálculos da equipe de Conjuntura da SEI. 

INFORMATIVO
PIB TRIMESTRAL

Atividade econômica cresce 3,2% no 3º trimestre de 2022 

Jul.–set. 2022

Tabela 1
PIB trimestral — Bahia — 2022(1)

Períodos Taxas (%)

3º tri. 2022/3º tri. 2021 3,2

3º tri. 2022/2º tri. 2022 (sazonal) 0,5

Acumulado em 2022 (janeiro a setembro) 3,2
Fonte: SEI.
Elaboração: SEI/Distat/Coref.
Nota: (1) Dados sujeitos a retificação.

PIB em Valor Corrente
No 3º trimestre de 2022, o PIB totalizou R$ 96,5 bilhões, sendo que aproximadamente R$ 85,7 bilhões são re-
ferentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 10,85 bilhões, aos Impostos sobre produtos líquidos 
de subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 6,8 
bilhões, a Indústria, R$ 22,2 bilhões, e os Serviços, R$ 56,7 bilhões.  

No acumulado do ano de 2022, o PIB totalizou próximo de R$ 308,3 bilhões, sendo R$ 274,6 bilhões referentes 
ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 33,6 bilhões, Impostos sobre produtos líquidos de subsídios. No 
que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 43,6 bilhões, a Indús-
tria, R$ 64,2 bilhões, e os Serviços, R$ 166,8 bilhões.  

Agropecuária
+ 8,1%

Indústria
+ 0,4%

Serviços
+ 1,7%

PIB
+ 3,2%
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3º Trimestre 2022/3º Trimestre 2021
Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou expansão de 3,2% no terceiro 
trimestre de 2022, conforme dados calculados pela equipe de Contas Regionais da SEI. O Valor Adicionado apre-
sentou variação positiva de 3,4%, e os Impostos sobre produtos líquidos de subsídios, alta de 1,3%. Os três seto-
res registraram expansão: Agropecuária, com taxa positiva de 8,1%, Indústria 0,4% e Serviços, com alta de 1,7%.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2022), o PIB do Brasil apresen-
tou crescimento de 3,6% no terceiro trimestre de 2022. A alta do Valor Adicionado a preços básicos foi de 3,6% 
e dos Impostos sobre produtos líquidos de subsídios foi de 3,3%. Dentre as atividades que contribuem para a 
geração do Valor Adicionado, a Agropecuária registrou alta de 3,2% em relação a igual período do ano anterior. 
A Indústria cresceu 2,8% e o Valor Adicionado de Serviços registrou a maior taxa dentre os setores, 4,5% na com-
paração com o mesmo período do ano anterior.

O crescimento em volume do setor agropecuário baiano, no terceiro trimestre do ano, foi de 8,1%. Destaques para 
as taxas de crescimento da Soja, Algodão, Cereais, Café, Cana-de-açúcar e Laranja. Em contrapartida, a produção das 
lavouras permanentes, das lavouras temporárias, e fumo registraram desempenho negativo no terceiro trimestre.

A taxa do setor industrial da Bahia, no 3º trimestre, foi de 0,4%. As taxas positivas do setor foram identificadas 
nas atividades de Eletricidade e água (+9,5%) – beneficiada pelas bandeiras tarifárias verdes – e na Construção 
(+2,9%). Os recuos ficaram por conta das atividades da indústria de transformação e das indústrias extrativas 
com taxa de -2,0% e -7,6%, respectivamente. 

Gráfico 1  
Variação das atividades do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 3º tri. 2022(1)
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Fonte: SEI/IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref. 
Notas: (1) Variação no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
            (2) Dados sujeitos a retificação.

Agropecuária
Terceiro trimestre de 2022: alta de 8,1%, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Destaques para as taxas de crescimen-
to da Soja, Algodão, Cereais, Café, Cana-de-açúcar e Laranja. 

Acumulado no ano de 2022: com expansão de 6,2% no perío-
do de janeiro a setembro. O resultado é reflexo principalmen-
te dos bons desempenhos da safra de grãos com ganhos tan-
to em produção física (volume) quanto em sua área plantada. 

Indústria
Terceiro trimestre de 2022: alta de 0,4%, em relação ao 
mesmo período do ano anterior. As taxas positivas do se-
tor foram identificadas nas atividades de Eletricidade e água 
(+9,5%) – beneficiada pelas bandeiras tarifárias verdes – e 
na Construção (+2,9%). Os recuos ficaram por conta das ati-
vidades da indústria de transformação e das indústrias ex-
trativas com taxa de -2,0% e -7,6%, respectivamente. 

Acumulado no ano de 2022: com crescimento de 3,5% 
(janeiro a setembro). A Indústria de transformação fecha os 
noves primeiros meses do ano com retração na atividade 
(-0,8%) e a Extrativa com -10,5%. As outras duas atividades 
do setor tiveram resultados positivos: Eletricidade e água 
(+11,0%); e a Construção (+4,5%).

Serviços
Terceiro trimestre de 2022: registrou crescimento de 1,7% 
no terceiro trimestre favorecido pela alta das atividades de 
transportes (+6,4%); atividades imobiliárias (+2,3%) e Admi-
nistração pública (+1,2%). A exceção foi o Comércio que re-
cuou 3,3% no 3º trimestre em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior. Destaca-se ainda o crescimento no grupo 
Outros Serviços, com expansão de 10,3%.

Acumulado no ano de 2022: com expansão de 1,8% de janeiro a 
setembro. Destaque para os acumulados positivos nas atividades 
de Transportes (+5,2%); Imobiliárias (+2,5%); e Administração 
pública (+1,4%). A queda ficou por conta do Comércio (-2,8%).
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O setor de serviços registrou crescimento de 1,7% no 
terceiro trimestre favorecido pela alta das atividades 
de transportes (+6,4%); atividades imobiliárias (+2,3%) 
e Administração pública (+1,2%). A exceção foi o Co-
mércio que recuou 3,3% no 3º trimestre em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior. Esse recuo sinaliza a 
realocação do consumo das famílias dos bens para os 
serviços. Destaca-se ainda o crescimento no grupo Ou-
tros Serviços1, com expansão de 10,3%, decorrente da 
recuperação das atividades voltadas para as famílias. 

1 Engloba as seguintes atividades: Serviços de alojamento e alimentação; Serviços 
de informação e comunicação; Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados; Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e 
serviços complementares; Educação e saúde mercantis; Artes, cultura, esporte 
e recreação e outras atividades de serviços; Serviços Domésticos.

Gráfico 2  
Variação das atividades da indústria no terceiro trimestre (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 3º tri. 2022(1)
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Fonte: SEI/IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref.
Notas: (1) Variação no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
            (2) Dados sujeitos a retificação.

Gráfico 3  
Variação das atividades de serviço no terceiro trimestre (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 3º tri. 2022(1)
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Fonte: SEI/IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref.
Notas: (1) Variação no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
            (2) Dados sujeitos a retificação.
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Acumulado no ano (janeiro a setembro de 2022)
O PIB baiano acumulado de janeiro a setembro de 2022 registrou expansão de 3,2% (diante do registrado no 
mesmo período de 2021) e o Valor Adicionado 3,3%. A Agropecuária variou com alta de 6,2%, a Indústria cresceu 
3,5%, e os Serviços 1,8%. 

O PIB brasileiro no acumulado do ano até o terceiro trimestre de 2022 cresceu 3,2% em relação a igual período 
de 2021. Nesta base de comparação, segundo o IBGE, a Indústria (1,3%) e os Serviços (4,4%) registraram variação 
positiva, enquanto a Agropecuária registrou variação negativa de 1,5%. Dentre as atividades o destaque ficou 
com a expansão da Eletricidade e gás, água (+9,9%) e os Transportes (+9,5%). A maior queda foi verificada nas 
Indústrias extrativas (-2,8%).

Gráfico 4  
Variação das atividades do Produto Interno Bruto no acumulado do ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) 
Bahia e Brasil — 2022(1)
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Fonte: SEI/IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref.
Notas: (1) Variação no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
            (2) Dados sujeitos a retificação.
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Análises Setoriais
A partir desta sessão, as análises setoriais serão com base nas pesquisas levantadas pelo IBGE. As informações 
levarão em conta os dados mais recentes divulgados.

AGROPECUÁRIA

Segundo os dados calculados pela equipe de Contas Regionais da SEI, o VA do setor agropecuário cresceu 8,1% 
no terceiro trimestre do ano de 2021, ante mesmo período do ano anterior e no acumulado do ano 6,2%.

De acordo com o oitavo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA, 2022), o resultado positivo deve-
-se à boa safra de grãos, com alta de 8,2%, sendo estimada uma produção total de, aproximadamente, 11,4 mi-
lhões de toneladas (safra recorde de grãos), conforme se pode observar na Tabela 2. No que diz respeito à área 
plantada dos grãos, a expansão foi de 5,5%, na comparação anual, registrando um rendimento médio esperado 
de 2,5% na mesma base de comparação. 

De acordo com os dados do LSPA (ACOMPANHA-
MENTO DA SAFRA BAIANA, 2022), sistematizados 
pela SEI, o grande destaque é a estimativa feita na 
lavoura de feijão com expectativa total de 244 mil 
toneladas e crescimento de 28,9%. A safra de milho 
também registrou estimativa positiva para o ano e 
a taxa de expansão foi de 13,6% na produção física 
e 4,5% na área plantada.

Para a lavoura da soja, estima-se 7,2 milhões de 
toneladas em sua produção física (+6,0%) e alta na 
área plantada de 7,2%, em relação à safra anterior. 
O algodão crescerá 6,4% em sua produção física e 
alta de 8,3% em sua área plantada. O destaque ne-
gativo do LSPA de outubro ficou por conta da produ-
ção do cacau que cairá 13,1% na comparação com 
o ano anterior. 

Tabela 2
Estimativas de produção física dos principais produtos agrícolas — Bahia — 2022

Culturas/safras
Produção física (t)

2021(1) 2022(2) Variação (%)

Mandioca 862 856 -0,6
Cana-de-açúcar 5.525 5.600 1,4
Cacau 145 126 -13,1
Café 207 234 12,8
Grãos 10.504 11.362 8,2
Algodão 1.268 1.349 6,4
Feijão 189 244 28,9
Milho 2.500 2.841 13,6
Soja 6.834 7.241 6,0
Sorgo 142 135 -5,2
Outros(3) 65 78 20,2

Fonte: IBGE/LSPA.
Notas: (1) Previsão de safra 2021.
            (2) Previsão de safra 2022 (out. 2022).
            (3) Inclui amendoim (1ª e 2ª safras), mamona e trigo.



Inf. PIB trimestral, jul.-set. 2022, Salvador, maio 2023  página 6

INDÚSTRIA

A taxa do setor industrial da Bahia foi de 3,5% no acumulado do ano (janeiro a setembro de 2022). Das quatro ati-
vidades, três registram alta no setor. A Indústria de transformação fecha os noves primeiros meses do ano com taxa 
de 2,1%; a Eletricidade e água com 11,0%; e a Construção 4,5%. A queda ficou com as indústrias extrativas -10,5%.

No Brasil, as atividades da Indústria que registraram resultado positivo ao longo do ano foram: Eletricidade e 
gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (+9,9%) e a construção (+8,2%). Por outro lado, as atividades 
da indústria de transformação (-0,8%) e as indústrias extrativas (-2,8%) apresentaram desempenho negativo.

Conforme a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF, 2022), realizada pelo IBGE, a indústria baiana acumu-
lou alta de 5,6%, de janeiro a setembro: 

Quatro dos 12 segmentos da Indústria geral contribuíram para o resultado, com destaque para o 
segmento de Derivados de petróleo (36,5%) que exerceu a principal influência positiva no período, 
explicada especialmente pela maior fabricação de óleo diesel, óleo combustível e naftas para petro-
química. Outros resultados positivos no indicador foram observados nos segmentos de Minerais não 
metálicos (4,9%), Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (75,4%) e Couro, arti-
gos para viagem e calçados (1,3%). Por outro lado, Metalurgia (-39,5%) registrou a maior contribuição

negativa, devido à queda na produção de barras, perfis e verga-
lhões de cobre e de ligas de cobre. Outros segmentos que registra-
ram decréscimo foram: Produtos alimentícios (-10,0%), Extrativa 
(-12,1%), Borracha e de material plástico (-7,5%), Bebidas (-5,1%), 
Veículos (-11,3%), Celulose, papel e produtos de papel (-0,5%) 
e Produtos químicos (-0,1%). (PRODUÇÃO..., 2022). 

Gráfico 5  
Variação das atividades da indústria no acumulado do ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia e 
Brasil — 1o sem. 2022(1)
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Fonte: SEI/IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref.
Notas: (1) Variação no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
            (2) Dados sujeitos a retificação.
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SERVIÇOS

O setor de Serviços da Bahia teve alta de 1,8% de janeiro a setembro, com destaque para os acumulados positi-
vos nas atividades de Transportes (+5,2%); Imobiliárias (+2,5%); e Administração pública (+1,4%). A queda ficou 
por conta do Comércio (-2,8%). A atividade Outros Serviços registrou alta de 6,0% nos nove primeiros meses do 
ano. O impacto positivo no setor dos serviços (representa 68% do PIB do estado) foi significativo no resultado 
final do PIB baiano neste acumulado do ano. 

Gráfico 6  
Evolução dos gêneros da indústria de transformação — Bahia — Jan.-set.2022/jan.-set. 2021
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Fonte: IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref.

Gráfico 7 
Variação das atividades de serviços (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia e Brasil — 2022(1)
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Fonte: SEI/IBGE (2022).
Elaboração: SEI/Distat/Coref.
Notas: (1) Variação no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
            (2) Dados sujeitos a retificação.
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Gráfico 8 
Variação do volume de vendas no comércio varejista, por atividade — Bahia — Jan.-set. 2022/Jan.-set.2021
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Fonte: IBGE (2022). 
Elaboração: SEI/Distat/Coref.

Os indicadores de desempenho do Comércio Varejista Ampliado, segundo grupos de atividades divulgados pela 
Pesquisa Mensal do Comércio (EM SETEMBRO..., 2022) evidenciam queda de 4,6% no comércio varejista, no 
acumulado do ano. Destaque para as atividades de Combustíveis e lubrificantes (-5,1%); Hipermercados e su-
permercados (-1,1%); e Móveis e eletrodomésticos (-27,4%). O comércio varejista ampliado que inclui o varejo 
restrito mais as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção obteve queda de 5,9%.
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QUADRO RESUMO

Produto Interno Bruto (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia — 3º tri. 2022

- 3,3%  Comércio

+ 2,3%  Imobiliárias

+ 6,4%  Transportes

+ 1,2%  Adm. Pública

+ 3,2%
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+ 3,4%
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+ 8,1%
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INDÚSTRIA

SERVIÇOS

+

+

- 2,0%  Transformação
- 7,6%  Extrativa
+ 9,5%  Eletricidade
+ 2,9%  Construção

SAZONAL
3° tri. 2022/2° tri. 2022

PIB  + 0,5%

R$ 96,5
BILHÕES

+ 0,4%

Elaboração: SEI/Coref.
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Produto Interno Bruto (em relação ao mesmo período do ano anterior) — Bahia — Jan.-Set. 2022
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R$ 308,3
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Elaboração: SEI/Coref.
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