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ARTIGO - GERALDO REIS*

Divulgação

Nestes últimos quatro anos à fren-
te desse importante órgão de pes-
quisa e estatística do Estado, tive
a oportunidade de ganhar uma
maior compreensão da importân-
cia da Superintendência de Estu-
dos Econômicos e Sociais da Bahia
(SEI), autarquia da Secretaria do
Planejamento (Seplan), em forne-
cer subsídios para o diagnóstico da
situação econômica, social e ter-
ritorial do Estado, bem como para
o planejamento e a elaboração de
políticas públicas.

Sinto-me extremamente honra-
do por estar à frente desta ins-
tituição, onde tive a oportunidade
de obter enorme aprendizado na
condução de uma conceituada e
reconhecida equipe técnica em es-
tatística, socioeconomia e geoin-
formação. Creio que conseguimos,
neste ciclo, compatibilizar o com-
promisso com um projeto utópi-
co-político com uma gestão racio-
nal e criteriosa das informações e
dados estatísticos gerados e/ou
analisados por este órgão.

A partir da SEI, pude acompa-
nhar as recentes reflexões sobre a
socioeconomia do Estado que co-
laboram para a visão que alia de-
senvolvimento econômico com in-
clusão social.

Enquanto instituição, fomos pri-
vilegiados por monitorar a crise de
dimensões históricas que eclodiu
em 2008 e interrompeu a traje-
tória ascendente das economias
brasileira e baiana. Diante dos re-
sultados negativos no Estado, a
SEI manteve-se coerente com
seu papel de informar e analisar
a realidade tal como ela se apre-
sentava.

Com a crise, observamos o fim
de um mundo centrado na he-
gemonia absoluta dos EUA e a
transição para um mundo mul-
tipolar, em que os emergentes sur-
gem como novas forças econômi-
cas. Vimos a China despontar, tra-
zendo oportunidades para o Brasil
e minimizando os efeitos do abalo
econômico-financeiro com sua for-
te demanda. Na contramão das
oportunidades, a mesma China
vem representando nosso maior
risco de desindustrialização ao
inundar nosso mercado interno

ceber a infraestrutura e a logística
como atrativos para investimen-
tos, que ganha reforço com a emi-
nência da Copa 2014; o processo
em curso de “desconcentração
concentrada”, sobretudo, nos mé-
dios centros urbanos, a exemplo
da estratégia de interiorização da
educação; o impacto das políticas
de transferência de renda nos
pequenos municípios; e a força
da agropecuária e da indústria
extrativa para as economias
municipais.

Na SEI, foi possível ver a Bahia
por uma perspectiva mais ampla,
em que a realidade aponta gran-
des potenciais e oportunidades,
mas também muitos gargalos e
desafios. Este é o quarto Estado do
País em população, com cerca de
14 milhões de pessoas. Geogra-

ficamente, a Bahia ocupa posição
peculiar, pois faz fronteira com o
maior número de estados, sendo
oito em três diferentes regiões. Sua
projeção para o PIB 2010 é de cerca
de R$ 145 bilhões, representando
4,1% da economia nacional e 33%
do Nordeste. Em paralelo a uma
economia de grandes empreen-
dimentos, existe um grande con-
tingente populacional vinculado à
economia popular. Entretanto,
apesar dos avanços, a Bahia ainda
possui mais de 4 milhões de po-
bres (linha de pobreza de ½ salário
mínimo).

Nesse contexto, temos chama-
do a atenção para algumas ques-
tões relevantes para darmos um
salto qualitativo no desenvolvi-
mento do Estado. Observamos ne-
cessidades atreladas à contempo-
raneidade, como a de estabelecer
uma maior conectividade da Bahia
com o Brasil e o mundo; diver-
sificar e enriquecer nosso padrão
de desenvolvimento, apostando
na modernização dos serviços e na
atração de empreendimentos ba-
seados em conhecimento inten-
sivo, inovação, comunicação e cul-
tura; de estimular uma economia
que valorize o capital histórico, cul-
tural, ecológico e paisagístico do
Estado; erradicar a pobreza; e re-
pensar a “baianidade” em termos
de uma nova ambiência que pre-
serve nossas tradições, mas que
estimule novos valores e atitudes
compatíveis com os dias atuais.

Em 2011, neste novo período de
gestão que se iniciará, espera-se
que a função social desta autar-
quia seja cada vez mais reconhe-
cida dentro e fora do governo para
que a mesma possa continuar co-
laborando com os agentes públi-
cos e socioeconômicos na busca de
uma Bahia mais contemporânea e
igualitária.

“
Na SEI, foi possível
ver a Bahia por
uma perspectiva
mais ampla, em
que a realidade
aponta grandes
potenciais e
oportunidades, mas
também muitos
gargalos e desafios

com produtos manufaturados a
baixíssimos preços. Mais recente-
mente, a SEI tem promovido dis-
cussões sobre a nova estratégia
chinesa de efetivar investimentos
diretos nos países emergentes.
Diante desse paradoxo entre riscos
e oportunidades, buscamos repen-
sar nossa posição diante da grande
China.

Assim, o Brasil sai de 2010 com
sua economia dinamizada e for-
talecida. E a Bahia caminha na
mesma direção. Ao longo desse
ano, a SEI noticiou os firmes re-
sultados da economia baiana, com
o PIB estimado alcançando a se-
gunda maior taxa da história, re-
corde na geração de empregos, o
comércio varejista aquecido por
uma massa consumidora recém
formada, a indústria em pleno

crescimento e a forte expansão da
construção civil. Um cenário de
estímulo ao pensamento sobre as
oportunidades de futuro para o
nosso Estado.

Relevância
Vale lembrar os grandes traços es-
truturais do desenvolvimento da
Bahia que motivaram estudos e
publicações da SEI, nas últimas
décadas, desde o debate sobre o
enigma baiano, a opção pela in-
dustrialização de bens intermediá-
rios, a tese do desenvolvimento
exógeno e espasmódico, a cons-
tatação da concentração espacial e
setorial da economia, aos limites
da guerra fiscal.

Mais recentemente, outros as-
pectos ganham relevância em nos-
sos estudos: a estratégia de con-

Reflexões para uma Bahia contemporânea

Geraldo Reis

Diretor-geral da Superinten-
dência de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Bahia
(SEI)
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PRODUÇÕES AGRÍCOLAS E DA INDÚSTRIA EXTRATIVA, EM ESPECIAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, NÍQUEL, OURO E COBRE, FAZEM CRESCER OS PIBS

PIB Municipal revelou maior dinâmica dos municípios
agroindustriais em 2008
LUZIA LUNA

Os resultados do Produto Interno
Bruto (PIB) dos municípios baianos
para o ano de 2008 revelaram
modificações na dinâmica esta-
dual. Diferente de outros anos ana-
lisados pela SEI, em que o setor de
serviços era a principal motivação
econômica para o desempenho
municipal, face à grande repre-
sentatividade dessa atividade no
PIB do estado (aproximadamente
63% em 2008), nesse ano, os mu-
nicípios que mais apresentaram
variações nominais no valor do
PIB, na comparação com 2007,
foram aqueles onde prevalecia a
produção agrícola e extração mi-
neral, com Especial referência aos
produtores de petróleo e gás na-
tural, níquel, ouro e cobre.

“Os municípios que mais mo-
dificaram a sua dinâmica local,
tomando como base a evolução do
valor nominal de seus PIBs, estão
fora da Região Metropolitana de
Salvador, o que revela que a di-
nâmica municipal começa a ser
modificada, possibilitando o apa-
recimento de novos centros eco-
nômicos, que podem potencializar
a realização de novos negócios
econômicos”, avalia Geraldo Reis,
diretor-geral da SEI. Entre esses
municípios, o principal destaque,
pelo segundo ano consecutivo, é o
município de Cairu, passando da
203º posição, em 2006, para a
23º, em 2008, no ranking – por
conta do expressivo aumento na
extração de gás natural (cerca de
12%, segundo ANP).

Outros municípios com maiores
variações no valor nominal foram
Formosa do Rio Preto – devido às
safras de soja e algodão – e Ca-
farnaum, com expansão nas la-
vouras de tomate, cebola e ma-
mona. Vale destacar que, Cafar-
naum, América Dourada e Mulun-
gu do Morro, localizados na Cha-
pada Diamantina, apresentaram
destaque na lavoura temporária,
principalmente de tomate e ce-
bola. Como expemplo, podemos
citar o valor da produção do to-

“
“A dinâmica
municipal
começa a ser
modificada,
possibilitando
o apareci-
mento de
novos centros
econômicos”
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mate no município de América
Dourada, que passou de R$ 2,9
milhões em 2007 para R$ 22,4
milhões em 2008, com crescimen-
to na produção física, passando de
2.700 toneladas para mais de
14.000 toneladas. “Essa região
tem oferecido incentivos às ore-
lícolas (cultura irrigada), principal-
mente tomate, cebola, cenoura e
beterraba, e por conta disso tem
atraído produtores que estão dei-
xando as culturas de sequeiro, que
são as que dependem da chuva, a
exemplo de feijão e mandioca”,
explica o coordenador de Contas
Regionais e Finanças Públicas da
SEI, João Paulo Caetano.

O município de Cafarnaum teve
destaque na produção de mamo-
na (incremento de 230% no vo-
lume da produção), cultura tra-

dicional utilizada na produção de
biodiesel. A Petrobrás implantou
na região da Chapada alguns pro-
jetos de parcerias com coopera-
tivas de produtores agrícolas e está
custeando a cultura da mamona,
incentivando assim o cultivo.

Dinâmica
Entre os municípios que tiveram
sua dinâmica interna atrelada à
economia mineral, destaca-se Ita-
gibá com grande produção de ní-
quel – onde está a terceira maior
mina a céu aberto do mundo. “A
expansão da atividade mineral em
Itagibá teve como consequência o
crescimento do município vizinho,
Ipiaú, que já está começando a ter
sua infraestrutura urbana melho-
rada, com forte expansão na cons-
trução civil”, acrescenta Simone

Pereira, técnica da SEI.
No setor industrial, o município

de Igrapiúna vem despontando na
produção de borracha, benefician-
do mais de mil famílias de pe-
quenos proprietários. Esse cresci-
mento deriva da implantação do
Projeto Ouro Verde da Bahia. Ou-
tro destaque é o município de Ibi-
rapuã, localizado no extremo sul
da Bahia, que foi beneficiado pelo
programa estadual de bioenergia
e vem se consolidando com a se-
gunda usina de etanol do Polo
Alcooleiro – Ibirálcool.

Já o município de Barrocas teve
aumento significativo nos Serviços
Industriais de Utilidade Pública,
mais especificamente no consumo
de energia elétrica, o que está
associado à expansão da indústria
extrativa mineral.

Na análise do PIB municipal, se-
gundo a participação na economia
do Estado, a lista dos dez maiores
PIBs continua com predominância
da Região Metropolitana de Sal-
vador, além de algumas grandes
cidades do interior, sem alteração
nos municípios que figuram na lis-
ta das dez maiores economias.

Camaçari, apesar de continuar
com o segundo maior PIB entre os
municípios, atrás apenas de Sal-
vador, perdeu participação, pas-
sando a responder por 8,62%. Esta
perda de participação foi devida,
em grande medida, à queda nas
vendas externas e nos preços dos
produtos petroquímicos (seu prin-
cipal produto do polo petroquí-
mico), aliada à elevação em 38%
dos preços do petróleo, a principal
matéria-prima da sua indústria. O
aumento do preço do barril do
petróleo naquele ano também foi
o motivo que fez São Francisco
do Conde expandir sua econo-
mia, sustentada pela refinaria lo-
calizada no município, o qual pas-
sou responder por 7,41% da
economia baiana, terceiro no ran-
king geral.

Ainda assim, Camaçari continua
sendo o maior PIB industrial da
Bahia, com aproximadamente
20,4% de participação no setor. Em
relação ao setor de serviços, o des-
taque é Salvador, com quase 31%
do valor agregado (VA) do Estado.
Já na agropecuária, São Desidério
é o maior PIB, com praticamente
8,4%.

No cenário nacional, os prin-
cipais destaques do PIB municipal
da Bahia foram Salvador, que ficou
no8ºlugarnorankingdascapitais;
São Desidério, na 2ª posição no
País no valor agregado da agro-
pecuária, seguido de Barreiras
(13º), Luis Eduardo Magalhães
(25º) e Formosa do Rio Preto (27º);
Camaçari, no âmbito da indústria,
que ocupa a 12ª posição; e, nos
serviços, a capital novamente se
apresenta na 8ª posição.

Camaçari: maior
PIB industrial

GERALDO REIS,
DIRETOR-GERAL DA SEI
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PIB 2010 APRESENTA SEGUNDA MAIOR TAXA DA SÉRIE HISTÓRICA

Economia baiana cresce 7,5% em 2010

SEI/ Divulgação

Diretor de Indicadores e Estatísticas da SEI, Gustavo Pessoti

LUZIA LUNA

A economia baiana retomou, de
forma consistente, a trajetória de
crescimento em 2010. Os dados
divulgados pela SEI, em dezembro,
referentes ao terceiro trimestre do
ano, apontam expansão do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da Bahia
em 6,4%, em comparação ao mes-
mo período do ano anterior.

Com o resultado, a estimativa
da SEI é de que o PIB do Estado
feche 2010 com expansão de 7,5%,
seguindo a mesma tendência de
crescimento anunciada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) para o País.

“A taxa de 2010 será a segunda
maior da série histórica do PIB
baiano, perdendo apenas para a
taxa alcançada em 2004. Estes
dados demonstram que a econo-
mia baiana alcança um novo pa-
tamar de crescimento sustentá-
vel”, sinaliza o diretor-geral da SEI,
Geraldo Reis.

“Essa expansão está associada a
um novo contexto econômico fa-
vorável no Brasil, onde anterior-

mente tínhamos um PIB potencial
em torno de 3,0% e, de 2010 a
2013, projetamos um PIB potencial
médio de 5,0%”, diz Reis.

O incremento de 7,5% na eco-
nomia baiana deve resultar em um
PIB nominal próximo de R$ 145
bilhões este ano. A estimativa é de
que todos os setores de atividade
apresentem crescimento, com a in-
dústria apresentando a maior taxa
(9,2%), seguida da agropecuária
(8,7%) e dos serviços (6,6%).

“Nos dois primeiros trimestres
de 2010, as taxas de expansão do
PIB foram de 9,5% e de 10,4%,
respectivamente. Mesmo com a
natural desaceleração no último
período do ano, a estimativa de
7,5%demonstraofortedinamismo
da economia do Estado este ano,
com todos os setores em acen-
tuada expansão da atividade”,
avalia o diretor de Indicadores e
Estatísticas da SEI, Gustavo
Pessoti.

Setores
Até o terceiro trimestre de 2010,
todos os setores de atividade no
Estado tiveram desempenho po-

sitivo. A construção civil continua a
ser o principal vetor de expansão
da economia, na medida em que,
além de manter altas taxas de
crescimento desde 2008, vem
contribuindo de forma significa-
tiva para a geração de postos de
trabalho.

Em relação à indústria de trans-
formação, verifica-se uma tendên-
cia de recuperação das perdas do
ano anterior, na medida em que o
crescimento da produção esse ano
mais do que compensou a retração
de 2009.

Na agropecuária, a recuperação
do setor foi acompanhada por uma
safra recorde de grãos, com des-
taque para a soja e algodão, além
do aumento na produção física da
maioria dos produtos agrícolas.

Finalmente, outro destaque da
economia baiana foi o setor de
comércio varejista, o qual vem, há
vários anos, exibindo taxas expres-
sivas de crescimento. Esse segmen-
to deverá ser um dos principais a
determinar o crescimento do setor
de serviços, que é o de maior peso
na estrutura do PIB estadual
(64,0%).

Dez maiores municípios em relação ao PIB - Bahia, 2007 – 2008
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PESQUISA DO IBGE INDICA SAFRA RECORDE EM 2010, ALAVANCADA PELA PRODUÇÃO DE SOJA E ALGODÃO

Agricultura baiana alcança safra recorde em 2010
Rosiane Donato /Ag. A Tarde

A soja terá em 2010 um desempenho 28,2% superior ao de 2009

MARIA PAULA FONSECA

Os dados da agricultura da Bahia
apontam para o fechamento do
ano de 2010 com a produção de
uma safra recorde de grãos, atin-
gindo um total de 6,6 milhões de
toneladas. O montante representa
um crescimento de quase 11% em
relação ao ano de 2009, quando
a safra baiana foi de 5,9 milhões
de toneladas.

Os números são relativos ao
mês de outubro do Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e
analisados pela Superintendência
deEstudosEconômicoseSociaisda
Bahia (SEI), órgão vinculado à Se-
cretaria Estadual do Planejamen-
to. “A previsão que se faz da safra
de grãos para esse ano é, segu-
ramente, a maior da história da
Bahia”, afirma Luiz Mário Vieira,
coordenador de Acompanhamen-
to Conjuntural da SEI.

Os principais grãos produzidos
na Bahia são soja, algodão, milho
e feijão. Maior destaque no pe-
ríodo, a soja terá em 2010 um
desempenho 28,2% superior ao de
2009, com uma produção de 3,11
milhões de toneladas.

Houve incremento também em
relação à safra de 2008, em 13,2%,
considerada recorde na época com
2,75 milhões de toneladas. Alguns
dos fatores que explicam esses re-
sultados são o aumento da área
plantada e da área colhida, cada
uma com variação de 6,9%, e o
crescimento da produtividade ou
rendimento médio por hectare de
19,9%.

Para o algodão, a previsão é de
crescimento de 8,6%, enquanto o
feijão terá desempenho mais mo-
desto, variando positivamente em
3% com produção de 352 mil to-
neladas. No caso do algodão, mes-
mo com a redução das áreas plan-
tadas e colhidas em relação a
2009, cerca de 7% para cada caso,
uma maior produtividade por hec-
tare, de 16,7%, foi decisiva para o
produto obter estimativa positiva
em 2010.

Entre os principais grãos, ape-
nas o milho apresentou estimativa

inferior à alcançada no ano pas-
sado, caindo 5%. A previsão de
produção para 2010 do milho é de
2,05 milhões de toneladas contra
2,1 milhões de 2009. Mesmo as-
sim, esse resultado é superior ao
de 2008, quando foi de 1,88 mi-
lhão de toneladas.

De acordo com o coordenador
de Acompanhamento Conjuntural
da SEI, a queda de 5% prevista para
a safra de milho acontecerá em
razão da escassez de chuvas du-
ranteoperíododesafra. Jáofeijão,
que na primeira safra apresentou
um resultado negativo da ordem
de 13%, também por causa da falta
de chuvas, se recuperou na se-
gunda safra e por isso teve em sua
estimativa um crescimento de 3%
em relação à safra anterior.

Outros produtos importantes
pesquisados pela LSPA também
obtiveram estimativas positivas
para 2010 na comparação com o
ano passado. A cana-de-açúcar
tem previsão de crescimento de

20,6%, seguida da mandioca, com
11%, do café, incremento de 9,9%,
e o cacau, com 3,6% . “Para 2011,
dois fatores garantirão uma boa
safra: a alta nos preços dos grãos
– em razão dos baixos estoques e
a crescente demanda internacio-
nal – e a perspectiva de clima
favorável, principalmente na re-
gião oeste do Estado da Bahia”,

*
A agricultura
familiar na Bahia
representa 15% do
total da agricultura
familiar brasileira
com os seus mais
de 665 mil
estabelecimentos
rurais

explica Luiz Mário Vieira.
Para o Brasil, segundo análise

do IBGE, tendo por base o LSPA do
mês de outubro, a décima esti-
mativa da safra nacional de ce-
reais, leguminosas e oleaginosas,
indica uma produção da ordem de
148,8 milhões de toneladas, su-
perior em 11% à obtida em 2009
(134,0 milhões de toneladas) e

1,9% superior à safra recorde de
2008 (146 milhões de toneladas).
A área a ser colhida em 2010, de
46,6 milhões de hectares, apre-
senta decréscimo de 1,4%, frente à
área colhida em 2009. As três prin-
cipais culturas, que somadas re-
presentam 91,1% da produção de
cereais, leguminosas e oleagino-
sas, o arroz, o milho e a soja,
respondem por 83,5% da área
plantada. “No que se refere à pro-
dução, o milho e a soja apresen-
taram, nessa ordem, crescimento
de 8,5% e 20,3%, enquanto que o
arroz decréscimo de 10,2%”, as-
sinala Carla do Nascimento, da Co-
ordenação de Conjuntura da SEI.

Agricultura familiar
A cada ano, a agricultura familiar
vem ampliando a sua importância
na Bahia. Segundo a Coordenação
de Acompanhamento Conjuntural
da SEI, políticas públicas como o
Pronaf (Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Fami-
liar), Garantia Safra, Crédito Fun-
diário e Mais Alimentos têm as-
segurado melhoria de renda dos
agricultores familiares com inclu-
são produtiva. A agricultura fami-
liar na Bahia representa 15% do
total da agricultura familiar bra-
sileira com os seus mais de 665 mil
estabelecimentos rurais, o que co-
loca o estado como a unidade da
federação de maior representação
da agricultura familiar no país. “A
Bahia tem um grande potencial
para capitanear uma produção
de alimentos de base agroecoló-
gica, ofertando segurança alimen-
tar, recuperação e conservação
ambiental, além de garantia de
emprego no campo”, detalha Luiz
Mário Vieira.

O último levantamento do Cen-
so Agropecuário 2006 apresentou
estatísticas que revelaram a im-
portância da agricultura familiar
na Bahia. No caso da mandioca,
por exemplo, 91,4% do Valor Bruto
da Produção (VBP) são gerados
por esse segmento social de agri-
cultores. Com o feijão esse per-
centual do VBP é de 84,5%, 46%
para o milho e 27,6% do café,
com repercussões positivas na eco-
nomia dos municípios e regiões
baianas.



07

APÓS A CRISE, O COMÉRCIO EXTERIOR BAIANO PASSA POR UMA FASE BEM MAIS PROMISSORA EM 2010, COM SALDO POSITIVO DE US$ 2 BILHÕES

Exportações atingem U$S 8,1 bilhões até novembro
MARIA PAULA FONSECA

Após atravessar um período com-
plicado, com a crise financeira in-
terferindo diretamente nas expor-
tações, o comércio exterior baiano
passa por uma fase bem mais pro-
missora em 2010. De acordo com
avaliação da SEI, de janeiro a no-
vembro de 2010, as exportações
da Bahia somaram U$S 8,1 bilhões,
um crescimento de 27,2% em re-
lação ao mesmo período do ano
passado. No ano, a expectativa da
SEI é de que as exportações baia-
nas igualem o recorde histórico de
2008, quando alcançaram US$ 8,7
bilhões.

Tambémdejaneiroanovembro,
as importações ficaram em US$ 6,1
bilhões, com incremento superior
ao das exportações, de 44%. Esses
dados resultaram em um saldo
comercial do Estado de US$ 2 bi-
lhões, mesmo assim 6,4% inferior
a igual período de 2009. “A re-
cuperação das exportações em
2010 se deve ao surpreendente
aumento na demanda e nos preços
das commodities, especialmente
do petróleo, químicos e celulose,
além da retomada vigorosa do
crescimento nos mercados emer-
gentes, principalmente na Amé-
rica Latina e China”, explica o co-
ordenador de Comércio Exterior da
SEI, Arthur Souza Cruz.

No caso das importações, até o
final do ano, o crescimento deve
ser acima das exportações, algo
em torno de 44% de variação em
relação a 2009, totalizando US$
6,6 bilhões, puxadas pelo cresci-
mento da economia e pelo câmbio
favorável. “Importa-se mais por-
que o Estado está inserido em um
modelo que combina elevação de
renda das famílias e moeda va-
lorizada, com forte elevação da
atividade econômica”, detalha
Cruz. A Bahia deve contribuir com
US$ 2,1 bilhões de superávit para
a balança comercial brasileira em
2010.

Segundo o presidente da Co-
missão de Comércio Exterior da
Associação Comercial da Bahia,
Wilson Andrade, a situação do es-
tado, no que diz respeito ao cres-
cimento mais acelerado das im-

portações em relação às expor-
tações, é mais confortável do que
a do Brasil. Para Andrade, a va-
lorização do real, a alta taxa de
juros brasileira e a carga tributária
vêm prejudicando as exportações
de produtos manufaturados e afe-
tando diretamente a indústria. “A
indústria brasileira que, com seus
produtos, já respondeu por 60%
do total exportado pelo País, esse
ano deve fechar com cerca de 36%.
Como a política cambial flutuante
não será alterada, é importante
que o governo federal atue da
mesma maneira que fez durante a
crise, desonerando ou reduzindo
impostos para os setores mais afe-
tados da indústria, baixando os
juros e aumentando o crédito para
fazer a economia girar. De outro
modo, fica difícil competir com ou-
tros países, como a China”, detalha
Andrade.

O mesmo pensamento tem o
vice-presidente da Federação das
Indústrias do Estado da Bahia
(FIEB), Reinaldo Sampaio. “Pode-
mos afirmar que a manutenção do
atual processo de apreciação cam-

bial deverá prejudicar a compe-
titividade do setor produtivo na-
cional, seja no mercado externo,
seja no mercado interno. Com a
demanda interna aquecida e o
câmbio baixo, a tendência é a de
que a taxa de expansão das im-
portações seja superior ao ritmo
de crescimento das exportações”,
explica.

Setores
Alguns setores se destacaram ao
longo dos 11 primeiros meses do
ano nas exportações baianas. O de
químicos e petroquímicos liderou
as vendas, com US$ 1,62 bilhão
(35% de crescimento), seguido de
perto pelo setor de papel e ce-
lulose, com US$ 1,53 bilhão
(32,1%). Em termos de variação
positiva, o destaque ficou por con-
ta de petróleo e derivados, com
79% e vendas de US$ 1,21 bilhão,
resultado obtido graças à recupe-
ração dos preços e ao aumento dos
embarques. As vendas para a Amé-
rica Latina cresceram 36,6% no
ano. Para o Mercosul, o aumento
chegou a 52%. Houve recuperação

*
Exportações em 2010 devem
igualar recorde histórico de U$S
8,7 bilhões

das vendas para os EUA, que re-
tomaram a liderança das expor-
tações do Estado com crescimento
de 45%. O mercado líder no ano
passado, a China, teve aumento de
11% este ano, perdendo a lide-
rança, em função da queda dos
preços da soja no mercado inter-
nacional e na redução das vendas
de cobre e celulose.

As importações em 2010 foram
lideradas pelos bens intermediá-
rios, com US$ 2,53 bilhões do total
até outubro (crescimento de
43,3% e participação de 41,5%). O
setor de combustíveis registra o
maior aumento do ano, com
54,5%, com quase um quarto do
total importado pela Bahia em
2010. O aumento do preço do pe-
tróleo no mercado internacional
contribui de forma decisiva para
esse resultado. As compras exter-
nas da Bahia são feitas junto a
diversos países. A China, por exem-
plo, é o maior fornecedor de equi-
pamentos eletrônicos para o polo
de informática, enquanto os EUA
tiveram crescimento, no período,
de 40%, com grande variedade de

produtos como trigo, fertilizantes,
óleo diesel e químicos. A Argélia
está entre os cinco maiores for-
necedores do Estado por conta das
compras de petróleo e a Argentina
se destaca nas vendas de insumos
químicos, trigo e nafta.

Perspectivas
De acordo com o coordenador de
Comércio Exterior da SEI, Arthur
Souza Cruz, as exportações devem
continuar contribuindo de manei-
ra decisiva para o atual momento
decrescimentodaseconomiasbra-
sileiraebaiana.“Asperspectivassó
devem se alterar se houver um
recuo muito forte no crescimento
da economia mundial, principal-
mente nas duas locomotivas in-
ternacionais: EUA e China”, assi-
nala. Reinaldo Sampaio, vice-pre-
sidente da FIEB, acredita que para
2011 “a expectativa é a de que, a
despeito da atual tendência de
apreciação do real, as exportações
baianas serão beneficiadas pela
alta de preços das commodities e
por uma eventual recuperação do
comércio mundial”, afirma.
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Divulgação

ARTIGO - ANTÔNIO ALBERTO VALENÇA*

A Bahia tem batido recordes his-
tóricos na geração de empregos e
sua economia vem crescendo fir-
me. Porém, desde os anos 70,
quando foi implantado o Polo Pe-
troquímico, o Estado não se en-
volveu em nenhum grande projeto
que promovesse um novo ciclo de
desenvolvimento com transforma-
ções estruturais. A exceção foi a
vinda da Ford, porém com efeitos
econômicos mais modestos.

Nosso cenário poderia ser ainda
melhor hoje se houvesse na Bahia
uma cultura de elaboração de pro-
jetos. Hoje, concorrência entre es-
tados e regiões por novos inves-
timentos acontecem muito mais
no campo da competitividade, ha-
ja vista a impossibilidade de atra-
ção de investidores exclusivamen-
te por meio de isenções tributárias
– o que caracteriza a guerra fiscal,
onde o único beneficiado é a ini-
ciativa privada.

Já faz muito tempo que care-
cemos de um sistema intermodal
capaz de escoar nossa produção
agrícola e mineral com menor cus-
to e maior eficiencia. Foi neces-
sária muita determinação da atual
equipe para superar esta situação.
Estamos retomando o planeja-
mento estratégico de longo prazo
com o Plano de Desenvolvimento
Bahia 2023, que vai apresentar a
estratégia do governo da Bahia
para promover as transformações
econômicas, sociais e territoriais
no Estado nos próximos 13 anos.

Entre os diversos projetos es-
truturantes e de longa maturação
previstos, destaco o Complexo
Multimodal Porto Sul, cujo inves-
timento apenas em infraestrutura
logística deve superar os R$ 8 bi-
lhões. Este Complexo envolve a
construção de um porto offshore,
composto por terminais de expor-
tação de minérios e grãos, um polo
industrial e de serviços nas ime-
diações da BR-101, uma Zona de
Processamento de Exportações
(ZPE), um aeroporto internacional
e um importante ponto de entrega
de gás natural do Gasoduto Su-
deste-Nordeste (Gasene). Além

disso, o Complexo vai determinar
uma completa requalificação da
malha rodoviária existente, come-
çando pela duplicação da rodovia
que liga Ilhéus a Itabuna. Terá tam-
bém uma conexão com a Ferrovia
da Integração Oeste - Leste (Fiol),
que fará a ligação do Litoral Sul da
Bahia até o Cerrado Brasileiro, em
Figueirópolis (TO).

Parceria
Esse projeto ambicioso já começa
a sair do papel. Em parceria com o
governo federal, a Fiol, após 50
anos idealizada pelo engenheiro
baiano Vasco Neto, saiu da gaveta
para as mãos do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Há duas se-
manas, o presidente assinou a or-
dem de serviço dos quatro pri-
meiros lotes da Fiol. A proposta do
governo do Estado é que o Com-
plexo Multimodal Porto Sul pro-
mova a desconcentração econô-
micaeespacialdoEstadodaBahia,
permitindo uma ampla integração
entre as cadeias produtivas do in-
terior e o comércio internacional,
bem como, com a região do Brasil
Central, a qual tem apresentado
um forte dinamismo econômico
nas ultimas décadas e tem um
enorme potencial de crescimento
futuro. Com isso, a desconcentra-
ção seria um embrião para a cria-
ção de uma nova região metro-
politana, no sul do Estado.

Outros projetos estruturantes
para favorecer o escoamento da
produção agrícola e mineral estão
em curso. A hidrovia do São Fran-
cisco é um deles, mas carece de
investimentos para operar em es-
cala comercial. Uma articulação do
governo do Estado junto à União
garantiu que fosse incluído no PAC
2 as obras de recuperação da hi-
drovia, que sai de Pirapora (MG) e
segue até Juazeiro, perfazendo o
total de 1.371 km, com prioridade
para o trecho entre Ibotirama e
Juazeiro, o único que ainda opera
com comboios fluviais, correspon-
dendo a 610 km. Até 2014, são
previstos investimentos de R$ 400
milhões para a implantação de três

terminais de carga, dragagem,
derrocamento e sinalização.

Esta alternativa logística possi-
bilita, por exemplo, reduzir o valor
do frete, já que um único comboio
hidroviário substitui 75 carretas de
40 toneladas. Neste contexto, a
Fiol também tem papel estraté-
gico, pois o custo médio no trans-
porte de mercadorias é 30% me-
nor do que o transporte rodoviário,
com a vantagem de ser mais re-
gular, seguro e eficiente. A pro-
dução mineral e de grãos tem cres-
cido muito nos últimos anos e a
necessidade de escoamento vem
aumentando. Nos últimos quatro
anos, a produção de grãos no Es-
tado registrou crescimento de
51,4%, atingindo a marca de 23,5

milhões de toneladas, principal-
mente de soja e milho. Apenas
neste ano a Bahia alcançou re-
corde histórico de produção com
6,73 milhões de toneladas.

Dotada de solos e condições cli-
máticas excepcionais, a Bahia tam-
bém é uma potência na produção
de frutas. É o 2º maior produtor
nacional e 2º exportador de frutas
frescas. No ano passado, a pro-
dução apenas de uva e manga no
Vale do São Francisco alcançou a
marca de 843 mil toneladas. Ocu-
pamos também o 1° lugar na pro-
dução e área no ranking nacional
de banana, mamão, manga, co-
co-da-bahia e maracujá, além do
2º lugar em laranja e melancia.

Já está em operação de extra-

ção a maior mina de níquel des-
coberta nos últimos dez anos na
América Latina, que deverá alcan-
çar a produção de 207 mil tone-
ladas em 2012, além uma grande
variedade de minerais, a exemplo
da bauxita, urânio e minério de
ferro. O Estado é atualmente o 5º
maior produtor mineral do Brasil,
devendo, em curto prazo, alcançar
a quarta posição com a entrada
dos novos empreendimentos. É o
maior produtor de urânio, cromo,
barita, magnesita, talco e salge-
ma; o segundo em produção de
cobre, bentonita e níquel e o ter-
ceiro em ouro, além de diversos
outros bens minerais produzidos
por mais de 350 empresas.

Por ser o Estado brasileiro mais

As novas vertentes do desenvolvimento da Bahia passam por
investimentos em infraestrutura e logística

“
A diversificação de
modais de
transportes,
envolvendo a
Hidrovia do São
Francisco, a
Ferrovia da
Integração
Oeste-Leste, o
Porto Sul e o novo
Aeroporto de
Ilhéus, deverá
complementar a
infraestrutura
logística do estado
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PROJETO PENSAR A BAHIA DESENVOLVE ESTRATÉGIAS PARA O CRESCIMENTO DESCENTRALIZADO

Estado está sendo pensado para 2023
CHICO ARAÚJO

O ano de 2023 pode parecer dis-
tante, mas já está sendo pensado
e planejado. A ideia é criar es-
tratégias de longo prazo que per-
mitam a Bahia ser um Estado com
desenvolvimento mais equilibrado
entre as regiões e com menos des-
níveis sociais e econômicos.

Justamente nesse ano, também
será comemorado o bicentenário
da Independência baiana, conso-
lidando a independência brasilei-
ra. Por esse motivo, o projeto Pen-
sar a Bahia, organizado pela Se-
cretaria de Planejamento, ganha
uma motivação a mais.

O plano Bahia 2023 e o ciclo de

debates Pensar a Bahia andam
juntos. O segundo já está em sua
9ª edição, tendo discutido edu-
cação pública, ensino superior,
saúde, infraestrutura, turismo,
dentre outros temas. Sua última
edição foi realizada no início de
dezembro e discutiu as mudanças
em curso nos paradigmas da edu-
cação superior. Os resultados dos
debates estão subsidiando as es-
tratégias de planejamento para
2023.

Segundo o secretário de Pla-
nejamento, Antônio Alberto Valen-
ça, o objetivo é resgatar os projetos
de longo prazo, principalmente em
se tratando de perspectivas de go-
verno. “Nós propomos um ques-
tionamento: Qual a Bahia que vo-

cês querem em 2023? As respostas
vão servir de subsídios para pensar
o futuro do Estado”.

Representantes
Valença informa que as edições do
Pensar a Bahia têm a participação
de representantes das universida-
des, movimentos sociais, estudan-
tes e formadores de opinião. O
Bahia 2023 vai ser implantado aos
poucos, acompanhando os Planos
Plurianuais (PPA’s), adotados a ca-
da quatro anos. Os PPA’s passam
de um governo para outro, sendo
que o próximo será iniciado em
2012 e vigorará até o mandato do
sucessor do governador Jaques
Wagner, em 2015.

“Estamos praticando o que de-

termina a Constituição Brasileira
para a União, Estados e Municí-
pios, que inclui ainda a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias e o Orça-
mento Anual”.

O objetivo de trabalhar com os
PPA’s, de acordo com Valença, é
ajustar o escopo do Bahia 2023,
que é de longo prazo, para ações
de médio prazo. “Nosso objetivo é
descentralizar o desenvolvimento
e reduzir as diferenças, com a in-
clusão de regiões que ainda ca-
recem de maior assistência”,
declarou. O secretário explica
que projetos como o Porto Sul e a
Ferrovia Oeste Leste estão inse-
ridos nesse planejamento, pois
levarão incremento para diversas
cidades.

“
Qual a Bahia que
vocês querem em
2023? As respostas
vão servir de
subsídios para
pensar o futuro do
Estado

bem estudado geologicamente fa-
lando, as perspectivas futuras são
as melhores possíveis, pois diver-
sos empreendimentos estão pre-
vistos para ser implantados, des-
tacando-se os ligados ao ferro, ao
ouro, ao vanádio, a gipsita (gesso),
dentre outros. A diversificação de
modais de transportes, envolven-
do a Hidrovia do São Francisco, a
Ferrovia da Integração Oeste-Les-
te, o Porto Sul e o novo Aeroporto
Internacional de Ilhéus, é urgente
e deverá complementar nos pró-
ximos anos a infraestrutura logís-
tica que hoje é sustentada basi-
camente pelo sistema rodoviário.

O Sistema Viário Oeste (SVO) é
outro projeto ambicioso, cuja ver-
tente de desenvolvimento vem a
solucionar um gargalo logístico,
criando uma nova conexão do
complexo portuário da Baía de To-
dos os Santos com as BRs 101, 116
e 242, encurtando a distância en-
tre 100 e 200 quilômetros para os
fluxos que vierem do sul e do oeste.
O SVO também permitirá a re-
tomada do desenvolvimento de
uma região deprimida economi-
camente, que é o Recôncavo e a
Ilha de Itaparica. Além de asse-
gurado recursos do Orçamento Ge-
ral da União para a elaboração de
projetos e estudos de viabilidade
para 2011, o governo do Estado já
recebeu os estudos preliminares
do SVO e dentro de seis meses deve

estruturar um edital de licitação.
A ampliação da infraestrutura

logística e de transportes é vital
para garantir a competitividade
dos investidores que optaram pela
Bahia. Com o escoamento eficien-
te da produção, um ciclo virtuoso
de desenvolvimento se inicia e
abre perspectivas animadoras na
geração de renda, na qualidade de
vida das pessoas e no crescimento

dos empreendedores baianos.
Com projetos integrados e plane-
jamento estratégico, estamos dan-
do nossa contribuição para que a
Bahia cresça e garanta seu de-
senvolvimento sustentável.

*Antônio Alberto Valença

Secretário do Planejamento do Es-
tado da Bahia

*Um ciclo virtuoso de desenvolvimento se
inicia e abre perspectivas animadoras
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GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE GANHAM A POSSIBILIDADE DE ACESSAR AS INFORMAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE GEOCODIFICADAS

Sistema Azimute é case internacional

pessoas analfabetas ou com me-
nosde4anosdeestudo;áreascom
baixo desempenho no ENEM ou na
Prova Brasil. Na área de saúde,
será possível observar, por exem-
plo, áreas com a predominância de
idosos pobres, com o objetivo de
escolher a alocação de unidade de
atendimento geriátrico; localizar
os equipamentos especializados,
que devem ter uma boa distribui-
ção no espaço; e localizar áreas
populosas desatendidas por pron-
tos socorros.

Devido à gama de respostas que
este sistema poderá oferecer, em
interface de fácil manuseio, a ER-
DAS, empresa norte-americana
que criou o software empregado
para o desenvolvimento do Azi-
mute, está utilizando-o como case
internacional do software. “Este
sistema é um avanço para o pla-
nejamento escolar e de saúde dos
municípios, bem como para a ini-
ciativa privada. Este recurso vai
oferecer respostas rápidas e pre-
cisas, por meio de um aplicativo
eletrônico para ser utilizado via
web, em ambiente amigável”, re-
sume Edgard Porto, diretor de Es-
tudos da SEI.

Bahia: quarto Estado
mais populoso do País
LÍLIAN CARAMEL

Os resultados preliminares do
Censo 2010, divulgados pelo
IBGE no mês passado, indica-
ram que a população da Bahia
cresceu em um ritmo mais fraco
que a população do País. No
total, 147 municípios sofreram
queda populacional. Mesmo
com a perda, o Estado perma-
neceu em 4º lugar entre os
mais populosos do País, com 14
milhões de pessoas, e taxa de
crescimento de 7.28% entre
2000 e 2010. A média nacional
foi de 12.33%.

Para a unidade do IBGE na
Bahia, essa desaceleração está
vinculada à crescente redução
na taxa de fecundidade, uma
tendência verificada em todo o
País nos últimos 40 anos. No
Nordeste, a Bahia, com taxa de
1.8, lidera o índice e foi o Estado
que apresentou o menor nú-
mero de moradores por domi-
cílio. “Mesmo na Região Norte,
onde se nota uma cultura re-
produtiva acentuada, também
existe essa tendência. As fa-
mílias estão ficando menores.
Nossa expectativa é que a po-
pulação continue reduzindo
gradativamente e, em 2040,
devemos ter perda populacio-
nal”, prevê Joilson Rodrigues,
coordenador de Informações
do IBGE-Bahia. Ele informa que
o Estado tende a liderar o pro-
cesso de envelhecimento no
Nordeste. O Censo apurou que
a Bahia possui o maior número
de centenários (3.525) do Bra-
sil, seguida por São Paulo
(3.146).

Apesar dos dados oficiais
mostrarem continuidade no
processo de urbanização, com
aumento da população nas ci-
dades em 5%, a Bahia ainda

detém o posto de Estado com o
maior contingente populacional
rural – 3.9 milhões de pessoas ou
28% da sua população vivem
nessas zonas. A força agrícola
baiana é comprovada por outro
número de impacto: Luís Eduar-
do Magalhães, no oeste, foi o
município que mais cresceu nos
últimos dez anos. Sua população
passou de 18 mil para 60 mil
pessoas entre os Censos 2000 e
2010,umaumentode220%.Sua
região responde por 60% da pro-
dução de grãos no Estado.

No ranking dos dez municípios
que mais cresceram figuram
quatro situados na RMS: Cama-
çari, Dias D´Avila, Madre de Deus
e Lauro de Freitas. Conforme a
pesquisa, a RMS cresceu mais
que Salvador. A capital, por sua
vez, se manteve como a terceira
maior cidade brasileira, com 2.6
milhões de habitantes; teve cres-
cimento de 9.5% na década e
apresentou a menor razão de
sexo da Bahia (87 homens para
100 mulheres). “Nos anos 2000,
as mulheres já representavam a
maioria da população do Estado
(50,5%). Em 2010, passaram a
constituir cerca de 51%. Em nú-
merosabsolutos,nacapital,hou-
ve um aumento da população
feminina em 134.450, entre
2000 e 2010. Já os homens,
cresceram numa proporção me-
nor – 99.049”, diz o coordenador
dePesquisasSociopopulacionais
da SEI, Isaac Lou.

Lauro de Freitas, com 163 mil
habitantes, estreou no rol dos
municípios que mais cresceram.
Itacaré e Porto Seguro também
registraram altos índices de cres-
cimento demográfico. Salvador,
Feira de Santana, Vitória da Con-
quista, Camaçari, Itabuna e Jua-
zeiro consagraram-se, respecti-
vamente, como os cinco maiores
centros urbanos do Estado.

A partir de janeiro de 2011, uma
grande quantidade de informa-
ções sobre saúde e educação da
Bahia estará disponível por meio
do Sistema de Informações Geor-
referenciadas de Oferta de Edu-
cação e Saúde, batizado de Sis-
tema Azimute. Não muito comum,
a palavra “Azimute” é de origem
árabe as-sumut, que significa ca-
minho ou direção, o que indica o
objetivodoSistemadeserutilizado
como referência na análise da de-
manda e oferta de Educação e
Saúde no Estado da Bahia, faci-
litando a elaboração de políticas
de melhoria desses serviços. O pro-
jeto foi desenvolvido pela SEI em
parceria com as secretarias de Edu-
cação e de Saúde do Estado.

Quem antes precisasse de in-
formações sobre a oferta e a de-
manda de Educação e Saúde na
Bahia tinha que consultar os ban-
cos de dados do Censo do IBGE, do
Censo Escolar e do Cadastro Na-
cional de Estabelecimento de Saú-
de (CNES). Com o Azimute, ges-
tores públicos e toda a sociedade
ganham a possibilidade de acessar

as informações dos estabeleci-
mentos de educação e saúde geo-
codificadas sobre uma base geor-
referenciada para todo território
baiano. Com esse recurso, os usuá-
rios podem consultar e cruzar as
informações correspondentes aos
estabelecimentos com os dados
demográficos e socioeconômicos
dos municípios, que dão a dimen-
são da demanda.

“O planejamento de políticas
territoriais impõe a necessidade de
espacializar as informações. Atra-
vés da visualização espacial é pos-
sível compreender melhor as re-
lações entre oferta e demanda a
fimdecorrigirdisfunções, trazendo
mais eficácia ao planejamento pú-
blico”, explica a coordenadora de
Estudos Socioeconômicos da SEI
Eva Borges.

Demandas
O Azimute vai permitir visualizar,
por exemplo, as áreas onde a de-
manda da população por educa-
ção é superior à oferta de vagas
existentes; áreas com estudantes
com deficiência física que não ofe-
recem equipamentos adaptados;
locais com grande percentual de

Raul Spinasse/ Ag. A TARDE

O sistema será utilizado como referência na análise da demanda e oferta de Educação e Saúde
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AS MAIORES CONTRIBUIÇÕES POSITIVAS DEVEM-SE AOS GRUPOS DE SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO

Ascensão da Classe C beneficia o comércio
Elza Fiuza/ Divulgação

Setor deve manter crescimento nos próximos dois anos

CHICO ARAÚJO

A ascensão da chamada Classe C,
uma população formada por mais
de 90 milhões de brasileiros e que
detém quase 50% da renda na-
cional, está fazendo a alegria do
comércio na Bahia e no Brasil. Da-
dos da PMC (Pesquisa Mensal do
Comércio), divulgadas pela SEI,
mostram que em outubro de 2010
o setor teve um crescimento 7,7%
superior a igual período do ano
passado. “Se a economia vai bem,
o comércio segue o mesmo ca-
minho”, diz o mestre em Economia
e coordenador de Acompanha-
mento Conjuntural da SEI, Luiz Má-
rio Vieira.

Segundo ele, o momento que o
comércio vem vivendo é o reflexo
de uma série de fatores como a
recuperação do salário mínimo,da
crescente geração de empregos,
facilidades de concessão de crédito
e a política de transferência de
renda do governo federal, com o
Bolsa Família.

Na Bahia, não é diferente. De
janeiro a outubro deste ano, a va-
riação positiva foi de 10,1% e a
perspectiva é que até o final de
dezembro continue crescendo.

O maior contribuição positiva
nos primeiros dez meses do ano de
2010 deve-se ao grupo de hiper-
mercados, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e fumo,
segmento de maior peso no vo-
lume de vendas. Vale destacar
os ramos de móveis e eletrodo-
mésticos, com quase 20% de
crescimento, e de equipamentos e
material de escritório, com 16,3%,
no ano.

Os reflexos podem ser obser-
vados no próprio crescimento do
comércio, com a inauguração de
novos shoppings, como o Paralela
e o Salvador Norte e a ampliação
do Shopping Salvador. Para 2011,
está prevista ainda a inauguração
do Bela Vista.

Diretora do Bahia Outlet Center,
Rosemma Maluf, também diretora
da Associação Comercial da Bahia,
revela que a grande motivação
para o aquecimento do mercado é
a melhoria do poder de compra da
Classe C. “É um dos nossos pú-

*
O momento que o
comércio vive é
reflexo da recu-
peração do salário
mínimo, da
crescente geração
de empregos,
facilidades de
concessão de
crédito e a política
de transferência de
renda do governo
federal, com o
Bolsa Família

blicos. Trabalhamos alugando lo-
jas e hoje estamos com todas ocu-
padas. Hoje, várias empresas
criam produtos voltados para essa
faixa da população que tem como
maior bem o próprio nome. Quer
dizer, são bons pagadores e de-
monstram também uma grande
preocupação com a qualidade de
produtos e serviços”.

Para Rosemma, a ascensão da
classe C beneficia todo o comércio.
“Esse é um público antenado com
as tendências mundiais, instruído,
com acesso à internet e que está
mudando o cenário do comércio
brasileiro de uma forma positiva”.
A executiva afirma ainda que é
uma tendência dessa categoria in-
vestir no próprio lar, na família. “É
um consumidor que tem como op-
ção de lazer a própria casa e investe
em eletrodomésticos, móveis. Por
esse motivo, as grandes indústrias
e redes comerciais criam hoje pro-
dutos específicos para esse públi-
co”, acrescenta.

Luiz Mário ressalta que a es-
tabilidade na economia brasileira
resultou também numa ampliação
dos prazos de créditos, com finan-
ciamentos mais longos, benefi-
ciando o consumo como móveis e
eletrodomésticos, que tiveram um
crescimento de vendas superior a
300% nos últimos sete anos. Ele
citou o exemplo dos aparelhos ce-
lulares, sendo que existem mais de
200 milhões em todo o País, nú-
mero maior que a própria popu-
lação. “O crédito é fundamental
para o momento que vivemos. No
setor de veículos novos, por exem-
plo, houve um crescimento de
170%. São 5 mil novos carros por
mês, no Estado”, diz.

O mestre em Economia afirma
que a política de transferência de
renda do governo, como o Bolsa
Família, apesar de parecer um va-
lor ínfimo representa um grande
peso para o setor comércio, já que
coloca no mercado novos consu-
midores, expandindo o pequeno

comércio nas cidades. “Verifica-se
um forte crescimento nos super-
mercados e hipermercados que
pode ser explicado por essa me-
lhoria no poder de compra da po-
pulação”, declara.

Fusóes
Em meio a essa boa maré de con-
sumo, acontece outro fenômeno,
que é o crescente número de fu-
sões entre grandes redes de lojas
e supermercados. Luiz Mário diz
que uma das máximas do comér-
cio é “centralizar para concentrar”
e isso explicaria as parcerias que
vêm sendo estabelecidas por redes
como Ricardo Eletro e Insinuante,
formando a Máquina de Vendas;
Casas Bahia, Ponto Frio e Extra;
Carrefour e Atacadão; Al-Mart e
BomPreço e, a mais recente, Ma-
gazine Luíza e Lojas Maia, além de
casos como a criação da Rede
Mix de Supermercados na Bahia,
que reúne diversas redes de
supermercado.

O que acontece segundo o mes-
tre em Economia, é que as em-
presas unem-se para ter maior
poder de escala e barganha na
hora das compras junto aos for-
necedores.

“Isso não quer dizer que essas
empresas estão formando cartéis,
o que é uma boa notícia. Ao con-
trário, continuam concorrendo en-
tre si, com estratégias próprias de
vendas, a exemplo da Insinuante e
Ricardo Eletro que continuam con-
correntes diretas no mercado de
móveis e eletrodomésticos. O
maior beneficiado acaba sendo o
próprio consumidor”, admite Luiz
Mário.

A tendência é que o mercado
continue aquecido pelos próximos
dois anos, concordam Rosemma e
Luiz Mário. “Tivemos uma crise
mundial em 2009, mas o Brasil
não foi afetado diretamente. Ao
contrário, no País, tivemos um pro-
cesso de inclusão no consumo”,
afirma o coordenador da SEI.
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ENTREVISTA Jaques Wagner

“Estamos muito mais
otimistas com as
perspectivas de
sustentabilidade real
deste crescimento”

Ronaldo Silva/ Agecom

Como o sr. avalia a performance
daeconomiabaianaem2010?

Aestimativaéqueocrescimento
do PIB de 2010 chegue a 7,5%, o
segundomaiordasériehistórica
da Bahia. Eu chamo a atenção
para o fato de não ter sido um
crescimento concentrado em
apenas algumas áreas, mas to-
dos os setores tiveram um incre-
mento. Isso é resultado da políti-
ca vitoriosa que vem sendo de-
senvolvida para promover a des-
centralização da econo-
mia.Quando eu falo em descen-
tralização ou desconcentração,
me refiro às diversas atividades
econômicas e também a uma
outra distribuição geográfica
dos novos empreendimentos e
dos que foram ampliados. Este
era e ainda é um dos eixos do
nosso programa de governo de
2006. Conquistamos isso com-
pletandooselosdascadeiaspro-
dutivas e buscando tirar o máxi-
mo proveito do bom momento
da nossa economia. O setor pri-
vado respondeu positivamente
ao aumento dos investimentos
públicos em infraestrutura so-
cial e logística e em programas
sociais. Assim criaram-se as con-
dições para a expansão do setor
imobiliário, por exemplo, com o
acesso facilitado ao crédito para
a classe média e os programas
habitacionais destinados às fa-
mílias com renda de até três sa-
lários mínimos. Também cresce-
mos muito no campo, com o
apoio à agricultura familiar e ao
agronegócio, aumentamos as
exportações e a nossa produção
industrial também cresceu. E é
claro que o setor de serviços, ne-
cessariamente, tinha de acom-
panhar este boom. Estas primei-
ras vitórias nos impõem alguns

desafios,aexemplodaqualifica-
ção da nossa mão de obra para
continuarmos liderando a gera-
ção de empregos formais no
Nordeste. Sem tirar os pés do
chão, estamos muito mais oti-
mistas com as perspectivas de
sustentabilidade real deste cres-
cimento,apartirdegrandespro-
jetos estruturantes que já come-
çam a se materializar, como a
Ferrovia Oeste-Leste, que já ini-
cia as obras do quatro primeiros
lotes, entre Ilhéus e Caetité; o
Complexo Porto Sul, que deve
começar a ser construído ainda
em 2011 e os projetos da Copa
2014, tendocomomarcooinício
dasobrasdaArenaFonteNova.

Quais as perspectivas de investi-
mentos do governo federal para a
Bahia, considerando que a presi-
dente eleita Dilma Rousseff fez a
opçãoporumapolíticaeconômica
austera e com previsão de corte

“A Bahia já é des-
taque na captação
de recursos, e
garantiu mais
recursos do PAC II.
Isso só foi possível
graças à agilidade
do governo
estadual

nosgastospúblicos?
As perspectivas são extre-
mamente positivas, e a
orientação da nossa pre-
sidenta só reforça as ra-
zões para termos otimis-
mo. Significa que a con-
dução da economia con-
sidera não só os avanços
dos últimos anos, mas
também os fatores de ris-
co em função da insta-
bilidade de países que ain-
da estão vivendo a ressaca
da crise de 2009. A Bahia
já é destaque na captação
de recursos, e garantiu
mais recursos do PAC II. A
captação só foi possível
graças à agilidade do go-
verno estadual, que con-
seguiu organizar e elabo-
rar projetos para alcançar
maior volume de recursos
junto ao governo federal.
Isso é importante porque a
seleção, feita pelo Minis-

tério das Cidades, contem-
pla estados e prefeituras
com obras e projetos de
urbanização de assenta-
mentos precários, abaste-
cimento de água, esgota-
mento sanitário, sanea-
mento integrado, drena-
gem urbana, contenção de
encostas, pavimentação e
qualificação de vias urba-
nas. E muitos desses in-
vestimentos já poderiam
ter chegado à Bahia antes
mesmo da nossa vitória
em 2006, mas não havia
projetos para disputar os
recursos disponibilizados
pelo governo federal. É cla-
ro que a sintonia de pro-
jetos entre o nosso gover-
no e o do presidente Lula
facilita- é o que chama-
mos de parceria Ba-
hia-Brasil. Mas outros es-
tados governados pela
oposição até 2006 que fo-

ram mais proativos na
proposição de bons pro-
jetos conseguiram captar
um bom volume de re-
cursos. Em vez de chorar o
leite derramado, fizemos
um esforço concentrado
logo no começo do man-
dato, como numa corrida
de 100 metros, porque o
dinheiro nunca sai tão ra-
pidamente como gostaría-
mos. Felizmente já come-
çamos a colher os frutos
desse trabalho e os resul-
tados estão ai.

Em que medida o desenho da
equipe ministerial poderá in-
fluenciar positivamente ou nega-
tivamente a vinda de investimen-
tos federais para a Bahia e para o
Nordeste?
Não creio que a vinda de
mais ou menos investi-
mentos para a Bahia esteja
relacionada aos nomes
que venham a ocupar o
ministério da presidenta
Dilma. Ela dará continui-
dade ao projeto iniciado
pelo presidente Lula de
promover o desenvolvi-
mento em todas as regiões
do País, com o objetivo de
diminuir progressiva-
mente as desigualdades
regionais. A Bahia, assim
como outros estados, é
parceira desse projeto e
será atendida de acordo
com suas necessidades e
prioridades.

Apesar do excelente resultado da
economia baiana em 2010, detec-
tam-se alguns entraves para um
salto qualitativo para o desenvol-
vimento do Estado, como por
exemplo, uma indústria baseada
principalmente em bens interme-
diários, bem como um grande pe-
so da produção de commodities e
as limitações da infraestutura.
Quais as possibilidades de supe-
rarmostaisentraves?
Já estamos superando,
mas alguns desses entra-
ves vêm de décadas e as
soluções nem sempre são
rápidas. Mas a questão
portuária, por exemplo,
está bem encaminhada.
Concluímos a dragagem
dos portos de Salvador e
Aratu, que agora podem
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receber os supercarguei-
ros com 15 metros de ca-
lado e mais de 300 metros
de comprimento. Estes
dois portos ainda serão
ampliados e terão os aces-
sos terrestres significati-
vamente melhorados com
a conclusão da Via Expres-
sa Baía de Todos os Santos,
em Salvador, a recupera-
ção do Sistema BA-093 e o
contorno ferroviário de
Camaçari. O porto de Ma-
lhado, em Ilhéus, também
está recebendo investi-
mentos na atualização da
sua estrutura e um pouco
mais ao norte teremos no
Porto Sul integrado à Fer-
rovia e à Zona de Proces-
samento de Exportações.
Seja através de investi-
mentos em infraestrutura,
seja através de políticas de
incentivo estamos traba-
lhando intensamente em
diálogo com o empresa-
riado para criar as me-
lhores condições possíveis
para descentralização e di-
versificação da indústria
baiana. Fortalecemos o pa-
pel do Conselho de De-
senvolvimento da Indús-
tria e do Comércio e es-
timulamos a organização
de diversos setores em câ-
maras setoriais como es-
tratégia de adensamento e
verticalização das cadeias
produtivas. Nessa mesma
direção, eu destaco ainda a
implantação do Zonea-
mento Econômico Ecoló-
gico na Bahia, fundamen-
tal para assegurar susten-
tabilidade ao novo ciclo de
desenvolvimento que já
estamos vivendo e será in-
tensificado nos próximos
anos.

Apesar dos enormes avanços, a
pobreza continua significativa no
Estado, com cerca de 9,9% da po-
pulação vivendo em situação de
extremapobreza,segundoalinha
do Banco Mundial, definida por
aqueles que vivem com menos de
US$ 1,25 Paridade do Poder de
Compradiários.Comoosr.preten-
de tratar dessa questão, conside-
rando que a erradicação da misé-
ria é uma das grandes metas da
presidenteeleita?
Costumo dizer que o me-
lhor programa social é a
criação de empregos e a

distribuição de renda.
Nessa área estamos bem,
uma vez que deveremos
fechar o ano com o re-
corde histórico em torno
de 100 mil vagas com car-
teira assinada somente
em 2010 e . Mas a dívida
social do Estado Bahia
com a sua população é
muito grande e não há
como resgatá-la tão rapi-
damente como gostaría-
mos e apenas com a oferta
de postos de trabalho.
Mais uma vez nos bene-
ficiamos da sintonia de
projetos políticos entre
governos estadual e fede-
ral. Compartilhamos a
crença de que o bolo cres-
ce mais se for repartido
enquanto cresce. É por is-
so que tocamos no pri-
meiro mandato, e amplia-
remos no segundo, pro-
gramas como o Água para
Todos, o Casa da Gente
articulado com o Mina Ca-
sa Minha Vida, além de
aumentar significativa-
mente o acesso à saúde e à
alfabetização. Investire-
mos também em qualifi-
cação profissional, apesar
de já termos multiplican-
do por dez o número de
vagas que havia em 2006.
Ou seja, atuamos em duas
frentes principais para
combater a pobreza extre-
ma: garantimos direitos
básicos e capacitamos o
trabalhador para que ele
possa enfrentar em me-
lhores condições os desa-
fios do mercado de tra-
balho e assim conquistar a
sua autonomia.

O sr. tem demonstrado preocupa-
ção com a qualidade da gestão no
seu governo. O que será feito
no sentido de uma maior raciona-
lização da máquina pública e de
uma maior eficácia das ações de
governo?
Realmente, aprimorar a
qualidade da gestão é um
trabalho permanente que
estamos fazendo desde
2007. Este trabalho está
sendo feito com base em
eixos como transparência,
modernização adminis-
trativa, combate ao des-
perdício na máquina ad-
ministrativa e valorização
do servidor estadual. Foi
possível consolidar os

avanços necessários para
estabelecermos novos
marcos de melhoria con-
tínua para a próxima ges-
tão. O desafio agora será
aprofundar essas diretri-
zes, o que provavelmente
vai exigir alguns ajustes
para racionalizar a máqui-
na pública, evitando re-
dundância de ações e du-
plicidade de esforços, per-
mitindo que o governo
possa alcançar os resul-
tados esperados pela so-
ciedade.

No seu primeiro governo, na área
da saúde, o sr. priorizou a constru-
ção de grandes equipamentos
hospitalares. Para o segundo
mandato, qual será o foco nessa
área?
Penso que é equivocado
dizer que a prioridade na
saúde foi a construção de
grandes equipamentos
hospitalares. Na realidade,
detectamos que era neces-
sário implantar verdadei-
ra e definitivamente o Sis-
tema Único de Saúde na
Bahia. Estamos fazendo is-
so quando descentraliza-
mos o atendimento, antes
muito concentrado em al-
gumas cidades-polo, con-
gestionando as unidades
existentes, além de obri-
gar muitas pessoas a per-
correr grandes distâncias
em busca de atendimento.

Aos cinco novos hospitais
somam-se, por exemplo,
as mais de 400 unidades
do Programa Saúde da Fa-
mília construídas, em
construção ou recupera-
das em toda a Bahia. Pre-
tendemos construir mais
400 nos próximos quatro
anos. Cito ainda as cerca
de 140 novas ambulâncias
do Samu, que elevaram a
cobertura desse importan-
te serviço de 14 para 112
municípios baianos. O nú-
mero de leitos de UTI cres-
ceu 80% e a oferta de lei-
tos de retaguarda foi am-
pliada em cerca de 20% -
são mais de 1.100 novos
leitos hospitalares. Cito
sempre com muito orgu-
lho o Saúde em Movimen-
to, um programa de enor-
me impacto social conce-
bido a partir do diagnós-
tico dos educadores do TO-
PA sobre as dificuldades
de aprendizado das pri-
meiras turmas de alfabe-
tizandos. Muitos nunca
haviam consultado um of-
talmologista e já tinham
parte da visão comprome-
tida. Atendemos a 288 mil
pessoas, fizemos cerca de
70 mil cirurgias oftalmo-
lógicas, incluindo catara-
ta, e assim devolvemos a
visão dos que já tinham
perdido a esperança de
voltar a enxergar. Então, o
mais correto é inverter a
tese contida na pergunta.
Não priorizamos as gran-
des obras. A prioridade foi
e continua a ser levar aten-
dimento de qualidade a
um número cada vez
maior de pessoas, e as uni-
dades de média e alta
complexidade que inau-
guramos são um dos
meios para conseguirmos
cumprir esse objetivo.

Tendoemvistaqueaeducaçãoho-
je extrapola a questão social, pas-
sando a ser também uma deman-
dadoâmbitoeconômico,comose-
rá enfrentado o problema da qua-
lidadedoensinoequaisaçõespre-
vistas na área do ensino técnico e
profissionalizante?
A melhoria da qualidade
da educação é um pro-
cesso contínuo. É por isso
que a Bahia mantém o
maior programa de for-
mação inicial de profes-

sores do País, que já be-
neficiou certa de 60 mil
docentes das redes esta-
dual e municipais. Vinte e
cinco mil professores es-
tão em curso de licencia-
tura, sendo que outros 35
mil iniciarão em breve.
Agora em janeiro, o go-
verno fará concurso para a
contratação de 3,2 mil pro-
fessores, que serão cha-
mados ao longo de 2011.
Falando em estrutura fí-
sica, entregamos 286 salas
de aula nos quatro pri-
meiros anos e reforma-
mos mais da metade das
escolas da rede estadual
sob administração direta
de cada unidade. Ai é bom
lembrar que instituímos
as eleições diretas para di-
retor e vice das escolas
estaduais, sendo que os
candidatos tiveram que
passar por um curso de
gestão escolar e apresen-
tar um plano de gestão
para a unidade que pre-
tendiam dirigir. Já no en-
sino superior, as vagas nos
cursos de graduação au-
mentaram em 14,7%, des-
de 2007, e 25,4% nos de
pós-graduação. O salto no
ensino profissionalizante
também foi significativo.
Em 2006, havia quatro mil
alunos matriculados, hoje
são 40 mil. Temos em fun-
cionamento seis centros
estaduais de educação
profissional, 27 territoriais
e 105 locais. São mais va-
gas e a estrutura é bem
melhor, e esse trabalho te-
rá continuidade a partir
de 2011. Nossa determina-
ção no próximo governo
será melhorar a qualidade
do ensino fundamental
em parceria com as
prefeituras.

Quais os planos de integração da
Bahia na economia brasileira,
no sentido de ampliar a partici-
pação do Estado no produto
nacional?
Estamos realizando diver-
sas ações estruturantes no
sentido de ampliar a par-
ticipação do Estado no
produto nacional. Entre
eles estão a consolidação
do novo corredor de ex-
portação Ferrovia Oes-
te-Leste/Porto Sul como
elemento de atração de

“
Costumo dizer que
o melhor programa
social é a criação
de empregos e a
distribuição de
renda



Indicador apura nível de otimismo do empresariado
Em março de 2010, a SEI lançou o
primeiro boletim da Pesquisa de
Confiança, trazendo informações a
respeito das expectativas empre-
sariais no Estado e revelando o
resultado do Indicador de Confian-
ça do Empresariado Baiano
(ICEB).

O indicador foi criado num pe-
ríodo de incertezas oriundas da
crise internacional. As reduções na
taxa de juros pouco elevavam os
investimentos no País; os modelos
de previsão geravam resultados
que não condiziam mais com a

realidade. Observar o comporta-
mento passado para prever o fu-
turo revelou-se naquele momento
um exercício com grande proba-
bilidade de erro.

“A Pesquisa de Confiança as-
sumiu, portanto, um papel de cap-
tar indícios de comportamento fu-
turo dos agentes econômicos na
Bahia, gerando uma informação
inédita quanto à tendência eco-
nômica que são os indicadores ex-
pectacionais aferidos mensalmen-
te”, afirma Armando Castro, co-
ordenador de Estatística da SEI.

De acordo com Castro, o indi-
cador é obtido a partir da Pesquisa
de Confiança (PC), que conta com
cerca de 40 entrevistados, repre-
sentantes de federações e asso-
ciações empresariais de todo o Es-
tado. “As expectativas dos agentes
econômicos quanto ao cenário fu-
turo da economia constitui-se em
importante parâmetro para deci-
sões de investimento”, considera
Castro.

O questionário da PC divide-se
em duas partes: a primeira re-
ferente às variáveis econômicas

(PIB, câmbio, inflação e juros) e a
segunda referente ao desempe-
nho das empresas (vendas, situa-
ção financeira, emprego, capaci-
dade produtiva, dentre outras). O
levantamento é composto por três
setores – Agropecuário, Indústria e
Serviços e comércio.

O ICEB possui escala que varia
entre -1000 e +1000, sendo que
resultados positivos revelam al-
gum grau de otimismo e resul-
tados negativos, por sua vez, re-
velam um estado de ânimo pes-
simista. Analisando a trajetória da

série do ICEB de março a outubro,
percebe-se que o indicador alcan-
çou seu melhor resultado no mês
de junho, com 301,4 pontos, re-
fletindo um otimismo por parte
dos empresários baianos.

Em contraposição atingiu seu
pior resultado em setembro, 217,2
pontos, sendo classificado como
otimismo moderado. Essa é a van-
tagem do indicador, observar no
mês as expectativas dos empre-
sários quanto ao desempenho de
seus setores para os próximos 12
meses.

A PERCEPÇÃO PODE SER COMPROVADA PELO GRÁFICO RELATIVO AO ÍNDICE DE QUALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO DA RMS (IQMT/RMS)

Mercado de trabalho baiano registra persistente melhora
LUIZ SOUZA

Uma gradual e persistente melho-
ra no mercado de trabalho da ca-
pital baiana e cidades do seu en-
torno vem se consolidando desde
2003.

A percepção pode ser compro-
vada a partir de uma breve ob-
servação do gráfico relativo ao Ín-
dice de Qualidade do Mercado de
Trabalho da Região Metropolitana
de Salvador (IQMT/RMS), apurado
pela SEI.

A iniciativa, nos moldes nos
quais o indicador é composto, é
pioneira no cenário de pesquisas
socioeconômicas no País, tendo
em vista a divulgação quadrimes-
tral do dado.

No mês de julho, o IQMT/RMS
registrou o seu melhor desempe-
nho, desde o início da série his-

*
A iniciativa, nos
moldes nos quais o
indicador é
composto, é
pioneira no cenário
de pesquisas
socioeconômicas no
País
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tórica, iniciada em 1996. No pe-
ríodo, o indicador alcançou a mar-
ca de 0,815. Porém, no mês se-
guinte, houve um suave recuo, pa-
ra 0,793, ainda assim, o valor re-
presenta o desempenho mais fa-
vorável para um mês de agosto,
estes são os dados mais recentes
da pesquisa.

O analista da SEI, Luiz Chateau-
briand, esclarece que “Quanto
mais perto de um, melhor a
qualidade de inserção do traba-
lhador”.

Metodologia
O índice é apurado a partir da
síntese de três indicadores obtidos
através da Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PEDRMS): inserção
ocupacional, rendimento e desem-
prego – que traz informações acer-
ca do avanço do trabalho formal,
permanência no posto de traba-

lho, além dos níveis de rendimento
da população metropolitana.

Portanto, o indicador permite
traçar uma verdadeira radiografia
do mercado de trabalho da Região
Metropolitana de Salvador.

Thaiz Braga, diretora de pes-
quisas da SEI, conta que uma das
principais inovaçõesdoIQMTéper-
mitir uma avaliação a partir de um
único indicador da qualidade da
inserção no mercado de trabalho
metropolitano.

“Estas informações são de gran-
de relevância, uma vez que auxilia
o poder público na elaboração de
políticas de trabalho e renda, so-
bretudo no que se refere à di-
minuição da precariedade da
atividade laboral do trabalhador
da RMS”, ressalta a diretora Thaiz
Braga.

Destaca-se que o mercado de
trabalho da RMS vem apresentan-

do melhora significativa. Apenas
para se ter uma ideia, o índice de
desemprego na área chegava ao
patamar de 30%, em 2003. Já em
2010, o total de desempregados
na localidade equivale a cerca de
16%daPopulaçãoEconomicamen-
te Ativa (PEA) da Região Metro-
politana de Salvador.

Uma outra perspectiva de me-
lhoria na qualidade da inserção do
trabalhador no mercado é o avan-
ço na distribuição de renda, cap-
tada pelo Indice Gini, componente
do IQMT.

Chateaubriand observa que a
política de reajuste do salário mí-
nimo tem sido determinante no
que tange à redução da desigual-
dade, tendo em vista que grande
parte da mão de obra de 10 mu-
nicípios pesquisados e componen-
tesdaregiãopossuiurendamensal
atrelada ao mínimo.



DINAMISMO ECONÔMICO IMPULSIONA A GERAÇÃO DE EMPREGOS EM TODOS OS SETORES, COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS E A CONSTRUÇÃO CIVIL

Bahia gera quase 100 mil empregos no ano
Fernando Vivas/ Ag. A TARDE

A construção civil se consolida como um dos principais geradores de empregos formais

LUIZ SOUZA

O mercado de trabalho baiano de-
ve fechar 2010 superando com fol-
ga a perspectiva inicial, traçada
pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), que previa
saldo de 76 mil empregos formais
no ano. De acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério
doTrabalhoeEmprego(MTE),ana-
lisado pela SEI, até outubro, foram
criados 98,024 mil postos formais
no mercado baiano, número que
supera mesmo as expectativas
mais otimistas. Apenas para se ter
uma ideia da força da economia do
Estado, o volume de empregos ge-
rados em 2010, até outubro, ul-
trapassa com folga o saldo veri-
ficado nos 12 meses de 2009 (71
mil) e representa mais que o do-
bro, em relação a 2008 (41 mil).

“O desempenho atual do mer-
cado de trabalho é fruto direto do
dinamismo econômico vivido pelo
País, algo que tem como base a
expansão do crédito e a ampliação
do poder de compra do trabalha-
dor, fatores que repercutem, de
maneira direta, no aumento do
emprego“, observa o coordenador
de Pesquisas Sociais da SEI, Lau-
mar Neves. A perspectiva de cres-
cimento de 7,5% no PIB este ano
alimenta as boas expectativas dos
setores produtivos, repercutindo
positivamente na demanda por
mão de obra.

O ritmo de criação de novas
vagas deu fôlego à perspectiva de
criação de 100 mil postos formais
até dezembro, citada pelo secre-
tário estadual do Trabalho, Nilton
Vasconcelos. “Fixamos as nossas
estimativas neste patamar, pois
nos dois últimos meses do ano, o
mercado de trabalho costuma de-
sacelerar seu ritmo de contrata-
ções”, pondera Vasconcelos. Ele
observa que um dos principais de-
safios ao mercado de trabalho
baiano é a qualificação de mão de
obra e cita que o sistema SINE/Ba
(SINE/Ba, serviço de intermedia-
ção de mão de obra) proporcionou
pelo menos 6,8 mil contratações
formais no ano, de acordo com
estimativas da Setre.

O secretário ainda acrescenta
que o mercado de trabalho baiano
acompanha a gradual tendência
de interiorização da economia do
Estado, tendo em vista que, de
janeiro a outubro, 48,18% das va-
gas celetistas foram geradas no
interior do Estado. O crescimento
do emprego no interior vem na
esteira da consolidação da eco-
nomia de uma série de municípios,
que se constituem como polos di-
namizadores do mercado de tra-
balho em diversas regiões. Ainda
assim, a descentralização da eco-
nomia e do emprego em direção
ao interior é algo lento. De janeiro
a outubro deste ano, o maior saldo
de contratações foi registrado na
capital, com a criação de 26.761
empregos no período.

Oportunidades
Logo abaixo do patamar sotero-
politano, mas com desempenho
expressivo, Camaçari e Feira de
Santana apuraram 9.259 e 7.948
empregos formais nos dez primei-
ros meses do ano. Nos dez pri-
meiros meses do ano, em Salva-
dor, o setor de Serviços foi o que
mais gerou empregos (11.379va-
gas). Em Camaçari, foi a Constru-
ção civil que mais contribuiu, com
5.007 vagas de empregos formais.
Em Feira de Santana, foi o setor de
Serviços que se destacou, com
2.320 vagas abertas.

O secretário Vasconcelos acres-
centa que o mercado deverá con-
tinuar pujante nos próximos anos,
tendo em vista, inclusive, a Copa
do Mundo de 2016, que terá Sal-
vador como uma das suas sedes.
“Há uma intensa necessidade de
obras de infraestrutura, que tem
alto potencial de gerar empregos.
E isso não se restringe apenas à
Copa, mas a intervenções como a
Ponte Salvador-Itaparica e a Fer-
rovia Oeste-Leste”, destaca.

A construção civil se consolida
como um dos principais geradores
de empregos formais no mercado
de trabalho baiano, tendo sido su-
perada apenas pelo setor de ser-
viços, no acumulado de janeiro a
outubro deste ano. Os setores
apresentaram saldos de 26.763 e
30.036 vagas, respectivamente.
Apesar de ter gerado menor vo-
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Divulgação/ SEI

Thaiz Braga, diretora de Pesquisas da SEI

lume absoluto no período, a cons-
trução lidera o ranking em termos
relativos, com o crescimento de
19,95%, contra o avanço de 11,84%
da indústria extrativa mineral e
10,57% da agropecuária.

De acordo com Thaiz Braga, di-
retora de Pesquisas da SEI, “o cres-
cimento do número de empregos

no setor de construção civil tem
sido fundamental para manter a
Bahia em absoluto destaque entre
os estados do Nordeste no que
tange ao volume de ocupações
geradas em 2010. Um dos fatores
que impulsionam o setor é a de-
manda reprimida da classe C, que
tem elevado seu nível de renda e,

lastreados por programas públicos
de acesso a moradia, continua via-
bilizando novos lançamentos.
Destaca-se ainda o bom desem-
penho do mercado imobiliário em
alguns municípios do interior do
estado, a exemplo de Feira de San-
tana e Vitória da Conquista”, diz a
diretora.
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PROGRAMA COORDENADO PELO SEBRAE VISA TIRAR TRABALHADORES DA INFORMALIDADE E GARANTIR DIREITOS, COMO A LICENÇA MATERNIDADE

Bahia já formalizou mais de 74 mil empreendedores individuais
Fernando Vias/ Ag. A TARDE

Saindo da informalidade, os trabalhadores vão poder se capacitar

CHICO ARAÚJO

Mais de 11 milhões de trabalha-
dores do País podem sair da in-
formalidadeepassaracondiçãode
empreendedor individual. Somen-
te na Bahia, 74 mil pessoas fizeram
a opção até o início de dezembro
desse ano, ultrapassando Minas
Gerais e ocupando o 3º lugar em
número de empresas regulariza-
das (atrás de São Paulo e Rio de
Janeiro).

O processo é fácil: empreende-
dores com faturamento de até R$
36 mil anuais podem recorrer aos
guichês do Sebrae, ou mesmo
através do Portal do Empreende-
dor (www.portaldoempreende-
dor.gov.br) e, em até 10 minutos,
conseguir o certificado de mi-
croempreendedor individual.

Segundo o superintendente do
Sebrae da Bahia, Edival Passos, a
partir da impressão do certificado
onovoempreendedor individual já
pode iniciar suas atividades. “É
uma política pública de inclusão
empresarial que visa reduzir a in-
formalidade, que é grande no País,
trazendo benefícios para esses no-
vos empresários”. Entre as van-
tagens oferecidas por essa lei está
o registro no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que
facilitará a abertura de conta ban-
cária, o pedido de empréstimos e
a emissão de notas fiscais. Além
disso, o Empreendedor Individual
será enquadrado no Simples Na-
cional e ficará isento dos tributos
federais (Imposto de Renda, PIS,
Cofins, IPI e CSLL).

Direitos
O trabalhador informal normal-
mente é desassistido pela previ-
dência oficial. Com a formalização,
ele passa a fazer parte da eco-
nomia produtiva, cumprir as obri-
gações e, principalmente, ter aces-
so a direitos como o recolhimento
de INSS de 11% do salário mínimo,
aposentadoria por invalidez e li-
cença maternidade de quatro me-
ses. “Chamamos de inclusividade,
o que leva o trabalhador a um
impacto na autoestima, já que es-
sas pessoas passam a ter mais
tranquilidade e a família fica pro-

tegida de qualquer eventualida-
de”, assegura Passos.

Esses trabalhadores, segundo o
superintendente, constroem ri-
quezas para o País, aquecem o
mercado, mas não são computa-
dos no PIB. Um dos grandes be-
nefícios da saída da informalidade
é o acesso à carteiras de crédito
com juros baixos, entre 1% e 3% em
instituições oficiais, como o Banco
do Brasil, CEF e Desenbahia. “Mui-
tos buscavam crédito na mão de
agiotas, que cobram até 50% ao
mês. Saindo da informalidade, os
trabalhadores vão poder se capi-
talizar e investir na ampliação do
negócio”, afirma Passos. Ele acre-
dita que o programa, a longo pra-
zo, vai trazer impactos positivos
que podem superar os efeitos cau-
sados por programas de inclusão
social, como o Bolsa Família.

*
O Empreendedor
Individual é
enquadrado no
Simples Nacional e
ficará isento dos
tributos federais
(IR, PIS, Cofins, IPI
e CSLL)

O Estado que bate recordes
na geração de empregos e
comemora avanços na área
social ainda revela dispari-
dades, como ser o quinto
estado brasileiro com maior
proporção de pessoas po-
bres e o sexto em termos de
desigualdades na apropria-
ção da renda. Os números
não são confortáveis diante
do crescimento da economia
local. Segundo Armando
Castro, coordenador de Es-
tatísticas da SEI, superar es-
sa posição desconfortável é
um desafio de longo prazo
que não pode ser atingido
sem a reversão de diversas
outras desigualdades que
afligem o Estado.

Alguns aspectos precisam
ser levados em conta quan-
do pensamos na superação
dos índices de desigualdade
do Estado. A população rural
da Bahia, por exemplo, cor-
responde a 30,4% da po-
pulação rural do Nordeste e
14,5% de toda população ru-
ral do Brasil; 57,3% dos mu-
nicípios baianos possuem
até 20 mil habitantes e 66%
de nosso território está no
semi-árido, o equivalente a
43% do semiárido nordes-
tino. “A pobreza advém, den-
tre outros fatores, da con-
centração populacional no
meiorural, situaçãoqueaca-
ba por gerar uma maior di-
ficuldade de acesso aos ser-
viços públicos, tais como
saúde, educação e sanea-
mento básico, tornando as
estratégias de sobrevivência
dessa população mais difí-
ceis e dependentes da atua-
ção pública”, explica Thaiz
Braga, diretora de Pesquisas
da SEI.

Dimensionar estas e ou-
tras disparidades é um dos
objetivos do Observatório de
Equidade, que, inspirado no
modelo nacional, irá apon-
tar para a sociedade baiana
o status e o enfrentamento
da questão da desigualda-
de, visando direcionar po-
líticas públicas e ações so-
ciais. “A pobreza tem cor, se-
xo e atinge mais fortemente
o indivíduo segundo a sua
situação de domicílio (urba-
na e rural). Quando se fala
em desigualdade e supera-
ção da condição de pobreza,
o poder público deve ter
acesso a informações que
permitam identificar o pú-
blico alvo da sua ação. É exa-
tamente este o papel do Ob-
servatório da Equidade”,
afirma Thaiz.

Para isso, o Conselho de
Desenvolvimento Econômi-
coeSocialdaBahia(CODES),
órgão composto majorita-
riamente pela sociedade ci-
vil, está dialogando com a
SEI para a construção de um
conjunto de indicadores que
permitam inferir sobre a rea-
lidade socioeconômica do
Estado, mapeando e anali-
sando as informações dis-
poníveis.

A SEI propõe a construção
de aproximadamente 70 in-
dicadores divididos em qua-
tro áreas: trabalho e renda,
saúde, educação e tributária
e fiscal: “A percepção das
iniquidades e de suas per-
sistências é, portanto, fun-
damental para o entendi-
mento mais abrangente de
quais problemas sociais pre-
cisam ser encarados no per-
curso do desenvolvimento
do Estado”, afirma Castro.

Observatório analisa
disparidades sociais



Fazer planos é algo natural quando se quer um futuro melhor. E para melhorar a vida de todos os baianos, o Governo da
Bahia, por meio da Seplan, já está fazendo planos até 2023, quando se comemoram os 200 anos de independência do
Estado. Para isso lançou o “Pensar a Bahia”. Um ciclo de debates envolvendo a sociedade, empresários e especialistas
das mais diversas áreas com o objetivo de consolidar um projeto de desenvolvimento com inclusão social para os
próximos anos. É o Governo da Bahia trabalhando hoje para construir um futuro cada vez melhor.

www.seplan.ba.gov.br
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O PAÍS, OITAVA ECONOMIA DO PLANETA COM PIB DE US$2 TRILHÕES, SUBIRIA PARA QUARTA POSIÇÃO EM 2050 CONFORME PREVISÕES

Emergente, Brasil afirma-se no cenário regional e internacional
LILIAN CARAMEL

A economia americana declina e a
chinesa ascende em um ritmo que
surpreende os analistas – 9.6% ao
ano. A Rússia se reafirma como
potência graças às suas reservas de
petróleo, carvão, arsenal nuclear
ainda que amputada de grandes
massas de território com a dis-
solução da URSS, além da demo-
grafia em queda. A Índia, com
vantagens territoriais, segunda
maior população do planeta e con-
solidação da indústria de TI (tec-
nologia da informação) e, o Brasil,
cuja competitividade agrícola con-
firma sua vocação de ‘celeiro do
mundo’, emergem como promes-
sas de desenvolvimento veloz no
rol das nações recentemente in-
dustrializadas. O potencial dos
quatro emergentes chamou a
atenção do economista inglês Jim
O´Neill que, em 2001, cunhou o
termo BRICs (Brasil, Rússia, Índia e
China) referindo-se ao conjunto
dos quatro países com poder de
começar a dar cartadas no jogo
econômico mundial, protagonis-
mo crescente no cenário geopo-
lítico e de baixo risco para os in-
vestidores.

As dificuldades enfrentadas pe-
los Estados Unidos e Zona do Euro,
reforçadas pela crise financeira de
2008 que jogou para a recessão os
maiores PIBs do planeta, em con-
trapartida ao florescer dos BRICs e,
em menor escala, de países em
franco desenvolvimento como Mé-
xico, África do Sul, Coréia do Sul,
Indonésia e Turquia mostram que
o eixo da economia mundial des-
loca-se hoje dos dois polos ricos do
Hemisfério Norte para um número
maior de países espalhados pela
Ásia, América Latina e África, com
milhões de cidadãos com sede de
inclusão socioeconômica. Para o
professor de economia internacio-
nal e presidente da Comissão de
Comércio Exterior da Associação
Comercial da Bahia, Wilson An-
drade, essa mudança começou há
20 anos. “O processo de desva-
lorização do dólar, no comércio
internacional, vem ocorrendo há
cerca de duas décadas. Essa ten-
dência se acentuou com a crise

financeira, que nasceu nos bancos
americanos, e prossegue abrindo
espaço para o fortalecimento dos
negócios no paralelo Sul-Sul de
forma mais justa, o que é extre-
mamente sadio e significa con-
corrência”, explica o economista.
“Antes, três ou quatro empresas de
Londres, por exemplo, mandavam
no comércio exterior da soja, di-
tando preços, quem comprava,
quem vendia... Agora, pela sua
própria força, os mercados do Sul
começam a libertar-se desse do-
mínio, negociando entre si. Brasil
e China, por exemplo, tendem a
estabelecer suas trocas em moeda
chinesa”, conta Wilson, para quem
é difícil prever até onde os emer-

gentes podem chegar nas próxi-
mas décadas.

Um estudo do banco de inves-
timentos Goldman Sachs, porém,
indica que os BRICs ultrapassarão,
em 2035, o PIB do atual G7, sendo
que a China ultrapassará sozinha a
todos até 2040. Outras previsões
apontam que o PIB chinês supe-
rará o americano já em 2020, tor-
nando-se a maior potência mun-
dial. Em 2050, a estimativa é que,
considerado como um bloco eco-
nômico, os BRICS poderiam ultra-
passar as economias americana e
europeia, com o Brasil conquis-
tando o quarto posto no ranking
dosmaioresPIBs.Paraodoutorem
Ciências Sociais e diplomata de

carreira, Paulo Roberto Almeida,
que publicou um estudo sobre o
papel desse G-4 na economia mun-
dial, o Brasil goza, sobre os outros
do BRICs, de vantagens como ‘paz
regional’, ausência de ameaças ex-
ternas, enorme competitividade
agrícola, bônus demográfico (boa
relação população ativa X depen-
dentes econômicos), sistema fi-
nanceiro sólido e maior integração
nos planos linguísticos, cultural,
étnico e até religioso. Para o pes-
quisador, tais diferenciais geram
condições que favorecem a mo-
dernização mais rápida do País
frente aos demais BRICS, como a
Índia que não desfruta de uma
unidade cultural.

Desafios
Se, por um lado, os diferenciais
culturais do Brasil, a pujança do
mercado interno e as riquezas na-
turais trazem boas perspectivas
para a nação, por outro, há quem
aponte a urgência em enfrentar
uma série de desafios capazes de
fazer o país ‘perder o bonde’ do
crescimento. Infraestrutura precá-
ria, burocracia, gasto público, bai-
xa qualificação técnica da popu-
lação, Custo Brasil, concentração
de renda e a ausência de uma
política econômica sistemática
conduzida pelo Estado são alguns
da lista.

“O sistema tributário onera de-
mais o empresariado. É preciso

*
O potencial dos
quatro emergentes
chamou a atenção
do economista
inglês Jim O´Neill
que, em 2001,
cunhou o termo
BRICs (Brasil,
Rússia, Índia e
China) referindo-se
ao conjunto dos
quatro países com
poder de começar a
dar cartadas no
jogo econômico
mundial

EFE

Previsões apontam que o PIB chinês superará o americano já em 2020
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simplificá-lo. Além disso, a taxa de
câmbio como está tira a compe-
titividade do produto brasileiro lá
fora, encarece a produção, pena-
liza a indústria e torna o produto
estrangeiro mais atraente, o que já
está influenciando a balança co-
mercial com menor superávit.
Creio que se pode ajustar o câmbio
sem comprometer nossa inserção
no mercado internacional”, opina
Luiz Mário Vieira, coordenador de
Acompanhamento Conjuntural da
SEI. O economista defende, ainda,
que a taxa de juros está muito
elevada, o que atrai capital es-
peculativo e desestimula o inves-
timento na produção.

Para Wilson, que também é em-
presário e exportador do setor de
fibras, a política de apreciação
cambial do real colocou a indústria
em perigo. “As empresas instala-
ram seus parques, investiram, pes-
quisaram, inovaram, contrataram
mão de obra, daí vem o câmbio e
arrebenta tudo! Setores como cal-
çado, couro e têxtil estão preju-
dicados com quedas na produção,

basta ver os números, alguns dra-
máticos. A desindustrialização já é,
sim, uma realidade”, protesta ta-
xativo. O economista acredita que
a situação do país é extremamente
favorável, mas se as mudanças nas
políticas monetária e cambial não
forem levadas a cabo, o brilho do
estrelato brasileiro corre sério risco
de se apagar.

Saídas
Paulo Henrique de Almeida, pro-
fessor de economia na UFBA e su-
perintendente de Planejamento
Estratégico da Secretaria do Pla-
nejamento, pondera, contudo,
que é preciso não confundir um
problemaconjunturalqueéaatual
concorrência chinesa, beneficiada
pelo real valorizado, com a ten-
dência universal e secular de de-
clínio da participação da indústria
no PIB. “O pano de fundo é a
transição para uma economia
pós-industrial, com maior peso dos
serviços. Esse fenômeno é reco-
nhecido na própria China, como se
pode ver nas diretrizes do Plano

Quinquenal em vigor, que incluem
um incremento da participação
dos serviços, e no esboço do pró-
ximo Plano (2011-2015), que tam-
bém prevê um desenvolvimento
mais balanceado, com prioridade
para a alta tecnologia, proteção do
meio ambiente e expansão de ser-
viços estratégicos", diz ele.

Para Paulo Henrique é difícil
acreditar na continuidade de uma
estratégia industrial brasileira ou
nordestina focada na exportação
de manufaturados leves, de baixa
intensidade tecnológica. "É impos-
sível concorrer com os custos de
mão-de-obra na China ou no Viet-
nã, que são muito menores que os
nossos", alerta. "Uma nova es-
tratégia deve combinar o aprovei-
tamento da janela de oportuni-
dade que se abre nos mercados de
commodities agrícolas e minerais
com um maior investimento em
tecnologia de ponta. É o caminho,
por exemplo, que parece adotar
nossa indústria química com o de-
senvolvimento do plástico verde",
aponta caminhos.
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ANDRÉ VITAL, FRANCISCO LIMA TEIXEIRA E REINALDO SAMPAIO FAZEM UMA AVALIAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL. ACOMPANHE:

Pontos de vista da economia baiana
Fotos: Divulgação

LÍLIAN CARAMEL

Francisco Lima Teixeira, Professor-Doutor da Escola de Administração da UFBA

A economia baiana chega ao final de 2010 apresentando um desempenho que considero bom seguindo o
rastro da economia brasileira. Como a comparação é feita em relação a 2009, período em que o PIB brasileiro
fechou com retração de 0.2% por influência da crise internacional, os números atuais tendem a revelar-se
significativamente mais otimistas. Para 2011, a Bahia pode crescer acima ou abaixo da média nacional o que
vai depender de fatores conjunturais, enquanto o País tende a crescer menos, visto que a taxa de juros deve
aumentar e os gastos públicos diminuírem. Acredito que a concentração econômica típica da Bahia em
determinados setores produtivos e regiões persistirá em longo prazo, o que advém de razões históricas. Na
minha opinião, os caminhos para desenvolver o Estado passam pela tomada de iniciativas de incentivo ao
desenvolvimento local, que contemplem, em primeiro lugar, os bolsões de pobreza do semiárido. Fomentar
a indústria naval, que tem ampla capacidade para gerar emprego, renda e fortalecer o turismo, é outra medida
fundamental.

André Vital, Diretor Superintendente da Odebrecht

A Bahia vem apresentando resultados expressivos em alguns indicadores importantes como PIB, geração de
empregos e arrecadação de ICMS. Nesse cenário, é importante destacar a contribuição do setor da construção
civil. A boa fase fica evidente se comparada ao mesmo período do ano passado, quando a economia brasileira
foi impactada pelos desdobramentos da crise mundial. O desafio agora é manter e ampliar esse crescimento
de forma sustentável, dando prioridade a projetos estruturantes capazes de dinamizar diferentes setores
produtivos. Pesquisas apontam que, em 2011, a taxa de expansão da economia da Bahia deverá acompanhar
a média brasileira - algo em torno de 4,5%. Há expectativa em relação a projetos como a Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, estaleiros, ampliação de portos e melhoria de estradas. Juntas, essas iniciativas darão mais
competitividade a segmentos fundamentais como indústria, agronegócio, comércio e mineração. Vale lembrar
o papel estratégico da Copa do Mundo e Olimpíadas que irão impulsionar a recuperação de centros urbanos
degradados, ampliação de aeroportos, melhoria da mobilidade urbana e dos serviços.

Reinaldo Sampaio, Vice-Presidente da FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia)

A indústria de transformação do Estado cresceu, em 2010, na média do País, acompanhando a demanda interna
uma vez que seu foco central é o mercado doméstico. Percebemos, observando gráficos de longo prazo, que
as linhas de crescimento da Bahia, São Paulo e Brasil vêm apresentando similaridades, com pequenas
oscilações. Isso ocorre porque a demanda industrial paulista gera influência direta na performance industrial
baiana, sustentada em poucos itens, como derivados petroquímicos, metalúrgicos e celulose. Na minha
opinião, o desafio do desenvolvimento econômico da Bahia, e também do Nordeste, passa por buscar maior
proporção de indústrias de bens finais, que têm capacidade para gerar mais emprego que as indústrias de
base. Quanto ao próximo ano, acredito que o PIB brasileiro deve alcançar 4.5% ou 5%, e a construção civil
tende a desacelerar por conta da possibilidade de surgir outras possibilidades de investimento atraentes. Na
Bahia, o agronegócio deve manter seu processo de expansão e melhoria nos índices de produtividade com
boas perspectivas de abertura de agroindústrias em diferentes regiões.



O ENSINO SUPERIOR ESTÁ PRESENTE EM 90% DOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE DA BAHIA E É NOBRE VETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

Educação superior dinamiza economia dos municípios
Emanoel Men Moraes/ Divulgação

Impacto gerado pela educação superior equivale a pelo menos 10% do PIB de Vitória da Conquista

LUIZ SOUZA

A expansão do ensino superior
traz, além do impacto positivo da
qualificação de pessoal, cresci-
mento econômico. A percepção
pode ser comprovada a partir da
análise de uma série de economias
municipais que foram beneficia-
das com a chegada de Instituições
de Ensino Superior (IES) aos seus
territórios. Somente o Sistema Es-
tadual de Educação está presente
em 90% dos Territórios de Iden-
tidade e abriga um contingente de
aproximadamente 62 mil alunos,
em cursos de graduação e pós-gra-
duação. Este segmento estudantil,
junto a professores e funcionários,
apresenta necessidades básicas
em habitação, vestuário, alimen-
tação, transporte, saúde, ou
seja, demanda uma série de
produtos e serviços que mobilizam
investimentos capazes de estimu-
lar as economias regionais, com
a geração de emprego e renda,
possibilitando a sustentabilidade
local.

Apenas a Universidade Estadual
da Bahia (UNEB), instituição que
possui maior capilaridade em ter-
mos de oferta de cursos em ter-
ritório baiano, possui 23 campi no
interior, com presença em cidades
como Barreiras, Camaçari, Juazei-
ro, Alagoinhas e Serrinha. O sis-
tema de ensino superior no Estado
é composto por quatro universi-
dades estaduais e três federais,
além das instituições de ensino
superior privadas.

Na avaliação do Superintenden-
te de Planejamento Estratégico da
Secretaria Estadual do Planeja-
mento (Seplan), Paulo Henrique
Almeida, a presença das IES nos
municípios provoca um efeito cas-
cata nas economias do interior,
pois a demanda por produtos e
serviços é alavancada, por conta
da presença da população extra,
decorrente da instalação dessas
instituições. "Este movimento de
interiorização da educação supe-
rior na Bahia é um fenômeno si-
milar ao que ocorreu em outros
estados do País, com a criação de
cidades universitárias. A dinami-
zação da economia que ocorre em

*
A presença das IES
tem um efeito cas-
cata nas economias
do interior

dade universitária, que conta com
o campus de uma universidade
estadual, e mais quatro faculdades
privadas. O mercado imobiliário
do município também se dinami-
zou, em função do ensino, tendo
em vista o incremento nos preços
do aluguel e a maior demanda por
apartamentos e casas, sustentada
por alunos vindos de uma série de
regiões do Estado para estudar no
município.

Outra perspectiva de impacto
econômico que a educação vem
provocando com a sua interiori-
zação é a atração de escolas téc-
nicas, que complementam às IES.
Juntas, as duas perspectivas de
qualificação contribuem para,
além de dinamizar as economias
municipais, formar mão de obra
qualificada, fator determinante
para a atração de investimentos
produtivos, tendo em vista que
alguns setores da economia te-
mem algo como um "apagão de
mão-de-obra" nos próximos
anos.

Para o Coordenador de Desen-
volvimento da Educação Superior
da Secretaria da Educação, Clóvis
Caribé, em 2010, visando conso-
lidar as quatro universidades es-
taduais (Uefs, Uesb, Uneb e Uesc),
“o governo do Estado atendeu de-
mandas históricas do sistema de
ensino superior público, introdu-
zindo avanços que, pela amplitu-
de, repercutirão positivamente no
futuro das universidades esta-
duais, fortalecendo o seu papel
estratégico no projeto de trans-
formação da realidade social do
Estado”, afirma.

O fator de maior relevância foi
o aumento da disponibilidade de
recursos, em razão do incremento
de 66% nos orçamentos das uni-
versidades, relativamente ao ano
de 2006. No decorrer do ano de
2010, o Estado investiu recursos da
ordem de R$ 10,7 milhões em
obras de construção, reforma e
ampliação nas universidades es-
taduais, prosseguindo, igualmen-
te, com as destinações para as
políticas afirmativas e para a as-
sistência a estudantes carentes, de
forma a fortalecer a política in-
clusiva de garantia do acesso e da
permanência no ensino superior.
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municípios que sediam as IES faz
com que algumas prefeituras te-
nham mais interesse em contar
com uma faculdade do que com
uma fábrica, por exemplo", ob-
serva Almeida.

Apenas a Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB) pos-
sui um contingente superior a qua-
tro mil alunos, em Vitória da Con-
quista, que têm acesso a 21 cursos
de graduação e 11 de pós-gradua-
ção. Cerca de 1,5 mil pessoas são
empregadas diretamente pela
UESB no município. O economista
Roberto Paulo Lopes, diretor geral
da Fundação de Amparo à Pes-

quisa da Bahia (Fapesb) conheceu
de perto a influência das IES nas
economias dos municípios, por
conta de pesquisa acadêmica a
respeito do assunto. Ele estima que
cerca de 60% do orçamento da
UESB seja dedicado aos cursos ofe-
recidos em Conquista, o que equi-
valeria ao montante de R$ 50 mi-
lhões injetados anualmente na
economia do município.

O valor equivale a pelo menos
3% do Produto Interno Bruto (PIB)
do município. “Porém, devemos
considerar também o efeito mul-
tiplicador que é verificado na eco-
nomia local com a movimentação

econômica proporcionada pelo
campus da UESB em Conquista”,
pondera Lopes. Ele avalia que o
impacto econômico gerado pela
universidade equivale a pelo me-
nos 10% do PIB municipal.

Efeito
A presença de universidades pú-
blicas ainda registra outro efeito.
Trata-se da criação de demanda de
educação, com a atração de ins-
tituições privadas, que também
passam a oferecer o serviço de
educação superior. Conquista,
mais uma vez, se destaca neste
aspecto, pois tornou-se uma ci-

Divulgação

UESB emprega diretamente cerca de 1,5 mil pessoas



PROJETO VISA MUDAR LEI QUE ESTABELECE AS DEMARCAÇÕES NO ESTADO, VIGENTE DESDE 1953; NA ÉPOCA, O ESTADO TINHA APENAS 150 CIDADES

Na Bahia, apenas Cairu tem os limites territoriais bem definidos
CHICO ARAÚJO

Pode parecer absurdo, mas o único
município da Bahia que não en-
frenta problemas com limites ter-
ritoriais é Cairu, situado a 306
quilômetros de Salvador. A razão é
simples: é uma ilha e, como tal,
tem sua área demarcada pelo mar.
As demais 416 cidades enfrentam
problemas que vão de apropria-
ções ilegais a demarcação confusa
de fronteiras. Tais dificuldades de-
correm da defasagem da lei de
Divisão Territorial do Estado da Ba-
hia, que data de 1953.

Naquela década, a Bahia tinha
apenas 150 municípios. Mais de 50
anos e o número de cidades quase
triplicou, chegando a 417. O pro-
blema afeta não apenas questões
administrativas, como também
outras ligadas ao sentido de per-
tencimento dos cidadãos de po-
voados e distritos a determinado
município em detrimento de ou-
tro. Para acabar com as distorções
criadas ao longo de mais de cinco
décadas, tramita na Assembleia
Legislativa projeto de Lei do de-
putado João Bonfim que “Dispõe
sobre a Atualização das Divisas In-
termunicipais do Estado da Bahia
e adota providências correlatas”.

Segundo João Bonfim, o projeto
visa consolidar em lei os atuais
limites administrativos consen-
suais, unificando em apenas um
documento legal os limites inter-
municipais do Estado. O objetivo é
abrir caminho para corrigir os con-
flitos existentes. O deputado cita
que um bom exemplo do proble-
ma é o que acontece em Caraíbas,

*Dilema: contradi-
ções nos textos que
fazem as referên-
cias dos municípios

cujo território inclui a sede de Pre-
sidenteJânioQuadrosemetadede
Maitinga. O grande dilema vai ser
desmembrar as situações, já que
muitos povoados e distritos per-
tencentes a algumas cidades são
cuidados administrativamente por
outras. Em algumas dessas áreas,
a apropriação é pacífica, embora
ilegal; em outras, ocorre disputas
entre as prefeituras litigantes.

O projeto conta com a anuência
do corpo técnico da SEI, órgão res-

ponsável por planejar, coordenar,
organizar e executar atividades re-
ferentes à divisão territorial do es-
tado quanto às suas fronteiras e
limites municipais. O diretor de
Informações Geoambientais, An-
tonio Cunha disse que o órgão

INFORME Concurso público da SEI
Acompanhe o andamento do primeiro concurso público da SEI.
Carreira: Especialista em Produção de Informações Econômicas, Sociais e Geoam-
bientais.
Vagas: 30, distribuídas nas áreas de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (13),
Geoambiental (8), Informações Estatísticas (6), Documentação e Disseminação de
Informações (3).
Remuneração inicial: R$ 1.905,00 mais Gratificação da Atividade de Pesquisa Aplicada
(GPA).
Carga horária: 40 horas semanais.
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Status: Autorizado oficialmente pelo governo do Estado na edição de 06 de abril de 2010
do Diário Oficial e aguardando publicação do edital.
Expectativa: Realização no primeiro semestre de 2011.
Instituição realizadora: CESPE.
Áreas de formação: Demografia; Economia; Sociologia; Arquitetura; Urbanismo e
Geografia; Biologia; Geologia; Engenharia Sanitária e Ambiental; Geografia; Me-
teorologia; Engenharia Cartográfica e Engenharia de Agrimensura; Economia; Ma-
temática e Estatística; Ciência da Computação; Processamento de Dados; Administração;
Biblioteconomia; Comunicação Social e Sistemas de Informação.

aguarda a aprovação da lei para
aplicar a reformulação territorial.
“O problema vem desde as ses-
marias. Temos casos de gravidade
alta, média e baixa”, reflete o ar-
quiteto e urbanista.

maior dilema são as contradi-

ções nos textos que fazem as re-
ferências dos municípios. Hoje, a
tecnologiapermiteumamaiorpre-
cisão, mas, no momento de muitas
emancipações o que valeu para a
divisão das cidades foram referên-
cias como árvores, rios, lagoas,

riachos, matas, montanhas e aci-
dentes geográficos, sendo que
muitos desses locais aludidos se-
quer existem mais.

Linhas
Entre as distorções, há casos co-
nhecidos como a eterna briga en-
tre Salvador e Lauro de Freitas para
definir a quem realmente pertence
áreas como a Praia de Ipitanga e
o terreno onde está localizado o
Aeroporto Internacional Deputado
Luiz Eduardo Magalhães. João
Bonfim ressalta que muitas de-
marcações foram feitas ao longo
das décadas com o uso de linhas
imaginárias. “Hoje com a existên-
cia do GPS há uma possibilidade
de precisão para o trabalho de
cartografia”.

O projeto tem o apoio do go-
vernador Jaques Wagner e está
tramitando nas comissões da As-
sembleia Legislativa desde feve-
reiro desse ano e o objetivo é que
seja aprovado no início da nova
legislatura para que algumas in-
formações já possam constar no
Censo 2010.



RECOMPOSIÇÃO DA CARTOGRAFIA OFICIAL IRÁ PROPORCIONAR MAIOR EFICIÊNCIA À GESTÃO E ATÉ REDUÇÃO DE CUSTOS

Bahia faz investimento inédito em cartografia digital
Fotos: Divulgação/ SEI

Antonio Cunha, Diretor de Informações Geoambientais da SEI

LILIAN CARAMEL

Iniciativa pioneira no País, o Pro-
jeto de Atualização da Cartografia
da Bahia está utilizando tecnologia
de ponta para elaborar o mapea-
mento oficial do Estado. Desde o
início de 2009, o governo da Bahia
vem investindo R$ 38 milhões no
trabalho que já permitiu a obten-
ção de centenas de ortofotocartas
(fotografias aéreas retificadas),
MDS (modelos digitais de super-
fície) e curvas de nível. No oeste e
no litoral do Estado, o mapeamen-
to está sendo recortado na escala
de 1:25.000, com curvas de nível
com equidistância de 10 m, e no
Semiárido, de 1:50.000, com cur-
vas de 20 em 20 metros. O ma-
terial poderá ser consultado não só
pelas instituições estaduais, mas
também por órgãos federais, ini-
ciativa privada, comunidade aca-
dêmica e interessados em geral,
mediante apresentação de justi-
ficativa, observando-se a legisla-
ção referente a cessão de uso. “Tra-
ta-se de uma ferramenta de pla-
nejamento territorial com aplica-
bilidade em todas as áreas, sem
exceção. No campo ambiental, por
exemplo, será mais fácil detectar
pontos de degradação e elaborar
políticas de fiscalização. Podemos
até prevenir desastres ao conhecer
melhor as áreas de risco que te-
mos”, conta Antonio Cunha, Di-
retor de Informações Geoambien-
tais da SEI, autarquia coordena-
dora do projeto. Cunha informa
que o projeto está mapeando uma
área contínua de 621 Km², envol-
vendo todas as regiões do Estado.
“Osprodutos tambémqualificama
Bahia para receber novos inves-
timentos. As empresas podem se
sentir atraídas pelas facilidades
que os dados precisos oferecem”,
acredita.

A ideia de atualizar a cartografia
surgiu a partir de uma demanda da
própria SEI que usava, até então,
mapas desatualizados, datados
das décadas de 1970 e 1980. Há 10
anos, a autarquia digitalizou os
documentos cartográficos na es-
cala de 1:100.000, mas os dados
continuavam defasados. “Esses
mapas possuíam grandes vazios

*
O material poderá
ser consultado
pelas instituições
estaduais, órgãos
federais, iniciativa
privada, academia
e interessados em
geral
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geográficos. Agora, a situação é
outra. Temos cartas em excelente
definição, com aplicação em longo
prazo. Alguns produtos serão úteis
durante os próximos 20 ou 30
anos”, afirma Rita Pimentel, ana-
lista técnica da SEI, lembrando que
o mapeamento está sendo traçado
de acordo com as normas oficiais
da cartografia nacional. Conduzi-
do em parceria com a Diretoria do
Serviço Geográfico do Exército Bra-
sileiro, o projeto irá gerar, no total,
2414 folhas (recortes espaciais) em
três escalas e resolução de 80 cen-
tímetros. Na Região Metropolitana
de Salvador, a resolução será ainda
maior – 60 centímetros. Os mapas
permitem avistar, estradas, ruas,
equipamentos públicos, casas, rios
e áreas agrícolas com nitidez.

Etapas
Dividido em três etapas, o projeto
deve ser concluído no primeiro se-
mestre de 2012. A previsão da au-
tarquia é encerrar a primeira delas
no início de 2011. Denominada
‘imageamento’, esta etapa inicial
já mapeou 70% do território baia-
no por meio de uma rede inter-
ligada de satélites lançados pela
empresa alemã RapidEye. Os equi-
pamentos ‘fotografam’ a Terra em
cinco bandas espectrais – uma des-
sas frequências, chamada red-ed-
ge, captura variações nos tons de
verde da vegetação, permitindo
clara visualização de áreas agrí-
colas, detalhes ambientais, matas
ciliares e dimensionamento dos re-
cursos hídricos. A segunda etapa,
o ‘aerolevantamento’, consiste na
produção de três produtos dife-
renciados, ortofotocartas, MDS e
curvas de nível. Realizada simul-
taneamente à primeira, esta fase
cobriu 60% do estado até o mo-
mento, e sua conclusão está pre-
vista para o final de 2011. Já a
última etapa, envolve a validação
da cartografia completa pelo Exér-
cito Brasileiro. A instituição militar,
parceira técnica do projeto e res-
ponsável no País por homologar
documentos dessa natureza, man-
tém 20 equipes em solo baiano
dando apoio suplementar ao tra-
balho através do levantamento de
informações geográficas via GPS
(sistema de localização terrestre).

Para garantir máxima proteção
aos dados obtidos, a SEI está in-
vestindo, ainda, na aquisição de
um data center, com capacidade
para armazenar até 80 terabytes

de informação, que será instalado
na PRODEB (Companhia de Pro-
cessamento de Dados do Estado da
Bahia), instituição também par-
ceira do projeto.

Fotografia aérea da Lagoa do Abaeté do Projeto de Atualização Cartográfica da Bahia
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