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No que diz respeito à produção, a indústria baiana se manteve praticamente estável
em outubro de 2020 em relação ao mês anterior (-0,1%). Esta estabilização ocorre após
cinco meses seguidos de crescimento. Embora, no acumulado do ano, os níveis de
produção e comércio exterior pré-pandemia ainda não tenham sido alcançados, os
indicadores de emprego e produção física dos últimos meses parecem apontar para
uma retomada progressiva das atividades industriais.
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Setores de Destaque: Outubro 2020 / Outubro 2019
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Emprego na Indústria de Transformação, Extrativa e Construção Civil
Em novembro de 2020, a indústria baiana apresentou saldo positivo de empregos pelo
5º mês seguido, com geração de 1.094 novos postos de trabalho, concentrados na
construção civil, seguida pelo segmento de couro e calçados. Os resultados positivos
de julho a novembro mais que compensam as perdas verificadas nos 4 meses iniciais
da pandemia; no acumulado de janeiro a novembro de 2020, o saldo da indústria
passou a ser positivo, com a criação de 5.715 novos postos.
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Saldo de empregos mensal
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Saldo de empregos por segmento da
indústria em Novembro/2020
Produtos Minerais
Não-Metálicos

183

584

Produtos de Metal,
Exceto, Máq e Equip.

163

324

Fabricação de Móveis

123

Construção Civil

1.047

Couros e Calçados
Manutenção, instalação
de Máq. e Equip.

Comercio Exterior – Jan-Nov 2020
O valor das exportações de produtos industrializados baianos caiu 14,37% entre janeiro e novembro
de 2020, na comparação com mesmo período do ano anterior. Os segmentos Automotivo (-55%),
Metalúrgico (-44%) e de Calçados (-36%) tiveram as maiores quedas nos valores exportados. 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$ 123 milhões em 2019 para US$ 253 milhões em 2020 (106%)
Mineração: aumento de 38% no valor exportado, de US$ 156 milhões em 2019 para US$
215 milhões em 2020
Carne: aumento de 30% do valor exportado, passando para US$ 19 milhões em 2020 ante
US$ 14 milhões em 2019
A queda na atividade econômica no primeiro semestre e a diminuição no consumo no período de
maior isolamento social se refletem também na redução das importações de insumos (bens
intermediários) e combustíveis, que recuaram 29,88% e 72,87%, respectivamente, de janeiro a
novembro de 2020. Caíram, também, as importações de bens de capital (-16,71%).
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Segmento em Destaque da Produção Física Industrial - Outubro / 2020

Outros Produtos Químicos
O segmento respondeu, em 2018, por 10,0% do PIB Industrial do Estado, o
equivalente a R$ 5,4 Bilhões.
Este segmento apresentou o maior crescimento na Produção Física Industrial em
Outubro de 2020, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
Fabricação de Outros Produtos Químicos
Variação Mensal

+ 7,1%

Variação Acumulada no ano

- 1,9%

Variação Acumulada nos últimos 12 meses

- 7,1%

O Estado vem incentivando o segmento de Químico e Petroquímico, atraindo
importantes empresas, como BASF S.A, Vanádio de Maracás, O Boticário,
Proquigel Química, Formitex, Unigel, Braskem, Petrobrás, dentre outras.
Empresas
Incentivadas até
10/09/2020
6.396

101
Implantadas

R$ 4,89
bilhões
Investimento

Empregos
gerados
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