Informe Executivo

Comércio e Serviços
Volume de Vendas no Comércio Varejista
Volume de Vendas
Comércio Varejista na Bahia (%)
Acumulado do ano
Jan a Dez/2019 - Jan a Dez/2018
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O crescimento no estado superou a média nacional
que teve um incremento de 1,8%. Este resultado
deve-se ao período em que ocorre maior ciruculação
de dinheiro no mercado, por conta do 13º salário e
liberação de crédito.
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As vendas no comércio varejista baiano
cresceram 7,4% em dezembro de 2019,
acumulando alta de 2,1% no ano.
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Destaque para o setor de móveis e eletrodomésticos com crescimento de 8,7% no acumualdo do ano de 2019 e o setor de combustíveis e
lubrifucantes com incremento de 6,0% para o mesmo período.

Volume das Atividades Turísticas
6

Volume das Atividades Turísticas - Brasil e Estados pesquisados (%)
Acumulado do ano - ¹Jan a Dez/2019 - Jan a Dez/2018
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O volume das atividades turístcas na Bahia,
registrou expansão de 1,3% no acumuldo do
ano de 2019 e um incremento de 6,9% na
Receita Nominal em relação ao mesmo
período do ano anterior.
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(1) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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ICMS - Atividades Turísticas
Arrecadação de ICMS (%)
Bahia - 1º tri.- 3º tri. 2018 / 1º tri.- 3º tri. 2019

As Atvidades Caraterístcas do Turismo (ACTs)
no estado, totalizaram R$ 1,8 bilhão em
arrecadação no 3º trimestre, com
crescimento de 12,7%, em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior, mantendo
a tendência de crescimento iniciada no 2º
trimestre de 2017 (5,0%).
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Taxa de Ocupação
Taxa Média
dosdos
Meios
de de
Taxa
Médiade
deOcupação
Ocupação
Meios
Ocupação de Salvador (%)
Ocupação de Salvador (%)

76,2

Segundo dados da Secretaria de Turismo do
estado da Bahia (SETUR), a taxa média de
ocupação dos meios de hospedagem Salvador
chegou a 76,2% em janeiro de 2020.
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Desempenho dos Estabelecimentos
Sondagem Empresarial do Turismo - 4º Trimestre de 2019 / 4º Trimestre de 2018
Desemepenho dos meios de hospedagem da Bahia
Número de Empregados

Demanda pelos Serviços Ofertados

Fonte: MTur, 2020
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Para 68% dos empresários do segmento
de hotelaria/hospedagem da Bahia,
houve estabilidade no numero de
empregados no periodo.

Faturamento da Empresa

Aumento
27%

Para 53% dos empresários baianaos
houve estabilidade quanto a demanda
pelos serviços ofertados e para 29%
aumento.

No faturamento das empresas 47%
registraram estabilidade e 27% aumento.

PERSPECTIVAS - DESEMPENHO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM

Na perspectiva para os 6 meses, 57% dos empresários dos meios de hospedagem da Bahia esperam manter o número de empregados. Quanto a demanda
pelos serviços ofertados, 41% desses empresários tem a expectativa de aumento e 35% de constância. Para o faturamento da empresa, 43% esperam
aumento para os próximos 6 meses e 34% de estabilidade.

SAC Empresarial
Principais Serviços Realizados pelo SAC Empresarial
No acumulado do ano de 2019 o SAC Empresarial realizou um total
de 51.716 mil atendimentos.
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A Orientação ao Micro Empreendendor Individual registrou 12. 932
mil atendimentos (24.8%), destacando-se entre os serviços mais
procurados.
O SAC empresarial tem parceria com o SEBRAE e é voltado para
orientação aos micro e pequenos empresarios. Possui 5 unidades
de atendimento, localizadas em Camaçari, Cajazeiras, Comércio e
nos shopping Bela Vista e Barra
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DESTAQUES
Empreendimentos implantados no período de
2017 a 2019 que realizaram investimentos de
aproximadamente R$ 170 milhões com a
geração de 1.923 novos empregos diretos.

No segmento turístico, foram inaugurados 10
empreendimentos no período de 2017 a 2019 que
somaram R$ 382,7 milhões com 465 novos
postos de trabalho. (SETUR,2020)

• Atakarejo: Distribuidor de Alimentos e Bebidas localizado
no município de Camaçari com investimentos de R$ 20,5
milhões e a geração de 1.200 empregos diretos.

• Fera Hotel Salvador
• Faro Inn Hotel Salvador
• Hotel Fasano
• Sauípe Premium, localizado na Costa do Sauípe

• Casas Bahia: Centro de distribuição localizado no
município de Camaçari, varejo de eletrodomésticos, com
inversões de R$ 24 milhões e a criação de 150 postos de
trabalho.
• Natura Cosméticos: Maquiagem, artigos de higiene e
perfumes - Centro de Distribuição no município de Simões
Filho. Investimentos de cerca de R$ 3,4 milhões com 10
empegos diretos.
• Parque Shopping Bahia: Foi inaugurado na cidade de
Lauro de Freitas o Parque Shopping Bahia, novo centro que
faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de
área total e 84 mil m² de área locável (ABL) já construída.
Com um investimento de cerca de R$ 600 milhões, o
Parque Shopping Bahia contará com 204 lojas de
diferentes segmentos. Desde o início das obras, o
empreendimento já empregou cerca de 1.000 pessoas na
construção civil, e a partir de sua inauguração esse
número irá triplicar para 3,5 mil com a contratação da mão
de obra que atuará no funcionamento do shopping e lojas.

Investimentos turísticos privados previstos
e em implantação
• Hotel boutique (Ponta de Inhambupe): A primeira
fase do projeto também inclui imóveis residenciais,
centro comercial com restaurantes, lojas, quiosques e
clube privativo.
• Costa do Sauípe: Novos investimentos , reforma total
do Sauípe Premium e a construção de um Parque
Aquático.
• Fazenda Progresso: Segmento do Enoturismo,
localizado no município de Mucugê (Chapada
Diamantina com vinícola, hotel e restaurante.previsão
de conclusão no segundo semestre de 2020.

Empreendimentos Previstos: Expectativa em
investimentos totalizando R$ 184 milhões
com a previsão de gerar 1.974 emprego

• Aguaduna: Empreendimento turístico-imobiliário,
Fiesta Hotels & Resort, localizado no distrito de
Massarandupió. Prevê a implantação de 970 unidades
hoteleiras e 1.701 unidades imobiliárias.

• Alumen Comércio e Importação: 26,2 milhões e a
expextativa de gerar 53 empregos em Salvador.
Produto: perﬁs e ligas de aluminio.

• Ponta dos Castelhanos: Empreendimento turístico
imobiliário com 50 unidades habitacionais no sul da Ilha
de Boipeba. Previsão de conclusão dezembro de 2022
(Costa do Dendê).

• FCKF Subaé Contrução e Incorporação Spe:
Investimentos de R$ 63 milhões e 600 empregos
previstos no municipio de Feira de Santana.

• Porto Esmeralda: Turismo Rural e a implantação do
empreendimento residencial, hoteleiro e de lazer no
município de Itanagra (Costa dos Coqueiros).

diretos.

• ITS Telecomunicações: Realizará ampliação em
diversos municípios na área de infraestrutura de
telecomunicações (ﬁbra óptica) com investimentos de
R$50 milhões e previsão de se gerar 250 empregos
diretos.
Fonte: Setur,2020 | SDE,2020.
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