RELATÓRIO OPORTUNIDADES
EM INVESTIMENTOS (CAPEX) DO
ESTADO DA BAHIA MULTISEGMENTADO
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por objetivo mapeamentos de oportunidades CAPEX
(Investimentos) no Estado da Bahia no segmento de Indústria que possam ter
oportunidades para micro e pequenos fornecedores locais e consolidação de
informações para atualização do site Sebrae Energia.

2. SEGMENTO INDUSTRIAL NA BAHIA (Fontes; ABIA, ABIPLAST, ABIQUIM, ABIT,
ABINPET, AIMMP, BRAINMARKET, COFIC)

A atividade industrial consiste no processo de transformação da matéria-prima,
proveniente da natureza, em qualquer bem de consumo, durável ou não durável. Os
tipos de indústrias são classificações que levam em conta o tipo de produção industrial,
ou seja, o que aquela indústria produz. Há três tipos gerais de indústrias: indústrias de
base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo.

As indústrias de base, também conhecidas como indústrias pesadas ou de bens de
produção, são aquelas que transformam matérias primas em produtos semielaborados,
que são utilizados, principalmente, pelas indústrias de bens de consumo.
Todos os produtos físicos são compostos de uma combinação de materiais básicos. Eles
são processados para criar um novo produto, já na sua versão final. Nesse caso, a
indústria de base é a primeira etapa na cadeia de abastecimento de diversos itens,
incluindo recursos naturais. Portanto, todas as empresas que trabalham com entrega de
matérias-primas fazem parte desse segmento.
Já as indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem bens manufaturados
ou matéria-prima processada para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de
outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias produzirem.
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As indústrias de bens de consumo produzem e direcionam essa produção diretamente
ao mercado consumidor. Elas se dividem em indústrias de bens duráveis e não duráveis.
Os bens duráveis são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo,
como eletrônicos, roupas e calçados etc. Os não duráveis são os produtos perecíveis, ou
seja, que seu prazo de validade é curto, como alimentos, remédios etc.

Exemplos dos tipos de indústrias:
•

Indústrias de base: mineradoras, madeireiras, petrolíferas, metalúrgicas.

•

Indústrias de bens intermediários: aquelas que produzem papel e celulose,
produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos.

•

Indústrias de bens de consumo duráveis: de automóveis, móveis,
eletrodomésticos, eletrônicos.

•

Indústrias de bens consumo não duráveis: de alimentos, têxtil, farmacêutica,
cosméticos.

Segundo informações do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), associação
empresarial privada que representa empresas do Polo Industrial de Camaçari, atualmente,
o polo concentra as atividades nos segmentos químico-petroquímico, pneus, metalurgia do
cobre, têxtil, bebidas, celulose, fertilizantes, fármacos, energia eólica, bebidas e serviços
(incluindo logística).

Dados divulgados pelo COFIC, levantados antes de março de 2020, apontam que o polo
gera cerca de 15 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. O complexo é responsável
também por mais de 30% do total exportado pelo estado da Bahia e recolhe R$ 1 bilhão
por ano em ICMS para a Bahia, representando mais de 90% da receita tributária de
Camaçari e Dias D´Ávila e um participação de 22% no PIB da Indústria de Transformação da
Bahia.
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Entre as empresas do complexo, destacam-se organizações líderes em seus segmentos,
como a Braskem (líder em resinas termoplásticas na América Latina), a Paranapanema
(principal produtor de cobre eletrolítico da América do Sul), a BSC (única indústria
produtora de celulose solúvel com alto teor de pureza em toda a América Latina), a Deten
Química (única produtora no país de LAB - Linear Alquilbenzeno, matéria-prima básica para
produção de detergentes biodegradáveis), além da Continental e a Bridgestone, no
segmento de pneus. No setor da energia eólica, com forte poder de crescimento no Estado
da Bahia e no país, destacam-se indústrias como Siemens-Gamesa e Torrebrás.

Outros empreendimentos também se destacam, a exemplo da Oxiteno, Bayer, Unigel e do
Complexo Acrílico da Basf, que representa o maior desafio da empresa fora da Alemanha,
com aportes superiores a R$ 1,5 bilhão e produção em escala global de ácido acrílico,
acrilato de butila e polímeros superabsorventes (SAP), utilizando como matéria-prima o
propeno, fornecido pela Unidade de Petroquímicos Básicos da Braskem.

Essas novas rotas da produção em Camaçari atraíram também indústrias de transformação,
como a Kimberly-Clark, que fabrica fraldas descartáveis e produtos de higiene pessoal a
partir dos polímeros superabsorventes fornecidos pela Basf. O potencial de atratividade do
Polo também se evidencia na presença de empresas como Knauf (drywall), Votorantim
(cimentos), ITF Chemical (medicamentos), dentre outras.

3. SETORES PESQUISADOS E METODOLOGIA
Para esse relatório foram mapeados todos os tipos e tamanhos de investimentos com
oportunidades para potenciais fornecedores de bens e serviços especializados para a
indústria, baseado no perfil do público alvo das empresas atendidas no Projeto Petróleo,
Gás e Energia.
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Foram levantados investimentos existentes, na fase de ampliação ou modernização, e
previstos, na fase de implantação, no período de 2021 e 2022. Para este relatório demos
destaques as oportunidades nos seguintes setores:
•

COMÉRCIO E SERVIÇOS

•

QUÍMICO E PETROQUÍMICO

•

MINERAÇÃO

•

MINERAIS NÃO METÁLICOS

•

ALIMENTÍCIOS

•

PLÁSTICOS E BORRACHAS

•

CALÇADOS, COURO E COMPONENTES

•

PAPEL & CELULOSE

•

ELETRICIDADE E GÁS

•

AGRICULTURA, PECUÁRIA E PRODUÇÃO FLORESTAL

•

INFORMÁTICA/ELETRO-ELETRÔNICO

•

MOVELEIRO

3.1 Principais Características destes Setores
•

Demanda regional – buscar maior interação e conhecimento das empresas
baianas;

•

Setores exigem mão de obra qualificada;

•

Concentração de contratações das MPE nas médias empresas que
subcontratam bens e serviços de menor porte;

•

Atualmente com foco em inovação e investimentos em tecnologia.

3.2 Principais Dificuldades

Para atendimento das demandas dos setores listados o empresariado local pode
encontrar algumas dificuldades que serão apesentadas abaixo. São elas:
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•

Necessidade de capacidade técnica e operacional incluindo mão de obra
qualificada;

•

Falta de conhecimento das empresas baianas nos investimentos dentro do
Estado da Bahia;

•

Concorrência com empresas de outros Estados;

•

Intermitência de contratações em função da pandemia;

•

Logística e tamanho de nosso Estado.

3.3 Metodologia

A metodologia utilizada para colher as informações de oportunidades das
microempresas, foram:
•

Mapeamento das empresas por regiões (Metropolitana de Salvador, Recôncavo,
Metropolitana de Feira, Nordeste, Centro-Norte, Centro-Sul, Sudoeste).

•

Pesquisa - foram através de visitas presenciais, reuniões virtuais, da rede social
de negócios LinkedIn, rede de relacionamentos, Portal BrainMarket e banco de
dados próprio.

4. OPORTUNIDADES DA INDUSTRIA NA BAHIA ENTRE 2021 E 2022
• 75 projetos
o 01 Brumado
o 01 Cabeceiras do Paraguaçu
o 01 Caitité/Jequié
o 01 Jequié
o 01 Campo Limpo
o 01 Candeias
o 01 Conceição do Jacuípe
o 01 Correntina
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o 01 Cruz das Almas
o 01 Ilhéus
o 01 Ipiaú
o 01 Itabuna
o 01 Jaguaribe
o 01 Juazeiro
o 01 Maracás
o 01 Nova Soure
o 01 Ouriçangas
o 01 Paramirim
o 01 Santana
o 01 Santo Antônio
o 02 Dias D´Ávila
o 02 Barreiras
o 02 Entre Rios
o 01 Campo Formoso
o 02 Madre de Deus
o 02 Serrinha
o 02 Santo Sé
o 04 Lauro de Freitas
o 04 Vitória da Conquita
o 04 Cidades a Definir
o 05 Salvador
o 05 Simões Filhos
o 06 Feira de Santana
o 14 Camaçari
• R$ 8,287 bilhões em investimentos
o R$ 700.000,00 investimentos em Relocalização/Ampliação
o R$ 14.000.000,00 investimentos em Modernização
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o R$ 161.100.000,00 investimentos em Ampliação
o R$ 569.300.000,00 investimentos em Ampliação/Modernização
o R$ 7.542.439.000,00 investimentos em Implantação
• Principais serviços a serem contratados:
•

Fornecimento de EPI’s;

•

Insumos;

•

Utilidades;

•

Transporte normal e especial;

•

Alimentação;

•

Locação, Combustível;

•

Materiais de Aplicação;

•

Serviços Complementares;

•

Locadoras de Equipamentos de Solda;

•

Compressores;

•

Geradores, Guindastes;

•

Equipamentos específicos de corte e manuseio;

•

Empresas de Manutenção de Equipamentos Principais e Auxiliares.

5. CONCLUSÃO
Este mapeamento de oportunidades industriais mostra a retomada dos investimentos
privados em nosso Estado. Para os próximos anos, segundo levantamento da
Brainmarket Consultoria de Negócios, estão previstos mais de 8 bilhões em
investimentos já iniciados em 2021 e previstos para início em 2022, com grande impacto
ainda em 2023 em vários municípios da Bahia. Considerando o valor de investimentos
previstos, serão R$ 150 milhões em prestação de serviços em 2021 e R$ 450 milhões em
2022 em oportunidades para as empresas de médio porte, e desse valor ponderamos a
média de 15% resultando em torno de R$ 82 milhões de oportunidades para as MPE.

8

