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Produção industrial baiana avança 7,4% em abril
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A principal contribuição foi em Metalurgia (52,4%), influenciada, principalmente, pela maior
fabricação de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre. Outros setores que tiveram
resultados positivos foram Derivados de petróleo (4,2%), Extrativa mineral (9,6%), Alimentos (4,7%),
Minerais não metálicos (18,0%) e Borracha e material plástico (5,9%).

Em abril de 2019, a produção industrial (de transformação e extrativa mineral) da Bahia, ajustada
sazonalmente, avançou 7,4% frente ao mês imediatamente anterior. As informações fazem parte da
Pesquisa Industrial Mensal, analisadas em âmbito estadual pela Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais (SEI), autarquia da Secretaria de Planejamento do Estado (Seplan).
"Apesar do cenário econômico nacional não se apresentar favorável, o resultado da produção
industrial baiana em abril sinaliza melhora, na margem, na maioria dos segmentos industriais. Este
resultado é consequência de intensas articulações e de políticas públicas do Governo do Estado
para estimular a produção industrial na Bahia. Vale destacar que o resultado da Bahia foi bem
superior ao nacional, que ficou em 0,3%, sendo a Bahia responsável pelo segundo maior avanço do
país", avalia o secretário do Planejamento do Estado, Walter Pinheiro.
(Foto: Mateus Pereira/GOVBA)
No confronto de abril de 2019 com igual mês do ano anterior, a indústria baiana apresentou leve
recuo de 1,2%, ficando acima da média nacional (-3,9%) e com apenas três das 12 atividades
pesquisadas assinalando queda da produção. A principal contribuição positiva foi em Metalurgia
(52,4%), influenciada, principalmente, pela maior fabricação de barras, perfis e vergalhões de cobre
e de ligas de cobre.
Outros setores que tiveram resultados positivos foram Derivados de petróleo (4,2%), Extrativa
mineral (9,6%), Alimentos (4,7%), Minerais não metálicos (18,0%), Borracha e material plástico
(5,9%) e Bebidas (13,0%).
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