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A indústria baiana avançou 0,9% em agosto de 2020 em relação ao mês anterior. Este foi o quarto mês
seguido de alta, após o impacto mais expressivo da pandemia de coranavírus sobre a economia do estado, no
mês de abril. Embora os níveis de produção pré-pandemia ainda não tenham sido alcançados, os números de
maio, junho, julho e agosto indicam uma retomada progressiva das atividades industriais.

Produção Física Industrial – AGOSTO/2020

Fonte: SEI, 2020; IBGE, 2020.
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Setores de Destaque: Agosto 2020 / Agosto 2019
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Emprego na Indústria de Transformação, Extrativa e Construção Civil
Em Setembro de 2020, a Indústria baiana apresentou saldo positivo de empregos pelo 3º mês seguido, com geração de 7.831
novos postos de trabalho, concentrados na construção civil, seguida pelo segmento de couro e calçados. Os resultados
positivos de julho, agosto e setembro contribuem para a redução das perdas verificadas nos 4 meses de pandemia;
entretanto, no acumulado de janeiro a setembro de 2020, o saldo desses setores ainda é negativo em 1.046 postos.
Saldo de empregos por segmento da
indústria em setembro/2020

Saldo de empregos mensal
7.831
Fonte: Novo CAGED, 2020
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Comercio Exterior - Jan. - Set. 2020
O valor das exportações de produtos industrializados baianos caiu 13,79% entre janeiro e setembro 2020, na
comparação com mesmo período do ano anterior. Os segmentos Automotivo (-65%),
Metalúrgico (-45%) e Calçados (-40%) tiveram as maiores quedas no valor exportado. Entre os 16 segmentos
analisados, apenas 6 apresentaram resultados positivos.

Produtos em Destaque Positivo nas Exportações

Fonte: SEI, 2020.

Máquinas, aparelhos, materiais mecânicos e elétricos: maior crescimento no ano no valor
exportado: de US$ 78 milhões em 2019 para US$ 250 milhões em 2020 (220%)
Segmento mineral: aumento de 68% no valor exportado, de US$ 108 milhões em 2019 para
US$ 182 milhões em 2020
Carne: aumentou 38% o valor exportado, passando para US$ 14,9 milhões em 2020 ante US$
10,8 milhões em 2019
A queda na atividade da indústria e a diminuição no consumo se refletem também na redução das importações
de insumos (bens intermediários) e combustíveis, que recuaram 33,15% e 70,22%, respectivamente, de janeiro
a setembro de 2020. Caíram também as importações de bens de capital (-12,14%).

Segmento em Destaque das Exportações - Setembro / 2020

Máquinas, aparelhos, materiais mecânicos e elétricos
O segmento respondeu, em 2017, por 1,6% do PIB
Industrial do Estado, o equivalente a R$ 848 milhões.
Este segmento foi o maior destaque nas exportação
de setembro, na comparação com o mesmo período
do ano passado. Isto se deve às vendas de grupos
eletrogêneos de energia eólica, que passaram a
integrar a pauta de exportações baianas em 2020.

O estado vem incentivando o setor de Energias Renováveis,
com destaque para eletrogêneos de energia eólica,
atraindo importantes empresas, como Gamesa Eólica,
Tecsis Tecnologia, Torres Eólicas Do Nordeste, Alstom Brasil
Energia, Torrebrás, Acciona Windpower e Antec Eólica.

Fonte: SEI, 2020 ; SDE, 2020; CNI, 2017
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Variação dos principais produtos
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