
Este caderno é parte integrante
do Jornal A TARDE. Não pode ser 

vendido separadamente.
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aumento da 
renda 
e queda da 
poBreza 
extrema

exportações 
Batem record 
histórico e 
atingem us$ 
9,45 Bi no ano

complexo 
industrial 
automotivo  
em expansão 
na Bahia

A Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI) é a autarquia da 
Secretaria do Planejamento 

responsável por produzir 
e analisar informações 

econômicas, sociais e 
geoambientais para a Bahia 

e os seus 417 municípios. 
Estes conteúdos atendem ao 

planejamento e à tomada 
de decisões. E para cumprir 

a sua missão de informação 
a serviço da sociedade, a SEI 
apresenta a sexta edição do 

Caderno Bahia em Números. 
Um balanço socioeconômico 

de 2012 e perspectivas para  
os próximos anos.  
Conheça a Bahia.

Bahia 
amplia as 
ocupações 
com carteira 
assinada

edição alEIlE moUra ALeiLe@grupoAtArde.com.br  >  coordeNAção ana paUla porto, alInE crUz E lUzIa lUna  > cApA JUlIo vIlEla  > 
projeto gráfico, mArcA e diAgrAmAção opS.crIa ops.coNtAto@gmAiL.com  >  revisão gabrIEla poncE >
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ferNANdo Amorim/ Ag. A tArde

roberto viANA/ divuLgAçãocLAudio foLeto/ Ag. A tArde mANu diAs/ AgecommArgAridA Neide/ Ag. A tArde

SALVADOR, DOMINGO, 16 DE DEZEMBRO DE 2012 SUPLEMENTO ESPECIAL DE MARKETING2



05

edição alEIlE moUra ALeiLe@grupoAtArde.com.br  >  coordeNAção ana paUla porto, alInE crUz E lUzIa lUna  > cApA JUlIo vIlEla  > 
projeto gráfico, mArcA e diAgrAmAção opS.crIa ops.coNtAto@gmAiL.com  >  revisão gabrIEla poncE >

Ao analisar a economia baiana em 2012, 
publicizada pela SEI ao longo do ano 
através dos seus principais indicadores, já 
podemos fazer algumas inferências sobre 
a atual conjuntura e perspectivas para 
2013. A atividade econômica do Brasil, 
ao longo de 2012, apresentou sinais 
contraditórios: por um lado, o mercado 
de trabalho continua aquecido, com a 
taxa de desemprego historicamente baixa, 
por outro, verifica-se o fraco desempenho 
da indústria de transformação e dos 
investimentos. O mercado de trabalho, 
associado a outros fatores, como renda 
real do trabalhador em ascensão, crédito 
e massa salarial em expansão, sustenta o 
consumo das famílias, que cresceu, mesmo 
em uma conjuntura de baixo incremento 
do PIB.  

Medidas foram adotadas para estimular 
a economia, como a redução da taxa 
básica de juros, desoneração das folhas 
de pagamento das empresas, redução de 
tributos para os setores automotivos e linha 
branca, redução do custo do capital e plano 
de concessões (ferrovias, aeroportos, portos 
e rodovias). Apesar das medidas, a reação 
da economia foi tímida, com o PIB nacional 
crescendo apenas 0,6% na comparação do 
terceiro trimestre de 2012 com o segundo 
trimestre do mesmo ano, após ajuste 
sazonal. Evidentemente, os efeitos de 
algumas dessas medidas, por seu caráter 
estrutural, só serão observados a partir de 
2013.

Mesmo uma conjuntura internacional 
adversa – a China em desaceleração 
gradual, refletindo a demanda externa 
mais fraca e investimentos crescendo em 
ritmo menor; a Zona do Euro em recessão 
técnica, o que continua a ser uma séria 
ameaça para a economia global; e os 
Estados Unidos apresentando sinais claros 
de expansão moderada – não impediu que 
a economia baiana registrasse crescimento 
acima da média nacional.

As perspectivas para a economia brasileira 
e baiana em 2013 são positivas, em razão 
do conjunto de medidas já adotadas em 
2012, além do aumento dos recursos para 
investimento e da redução das tarifas de 
energia elétrica. Não se deve repetir o 
fenômeno da estiagem, que contribuiu para 
a redução significativa do PIB agropecuário. 
Portanto, caso o cenário internacional 
não se agrave, os investimentos privados 
devem crescer de maneira mais sustentada, 
acompanhando o investimento público 
em infraestrutura, assegurando taxas de 
crescimento próximas de 4%.

É nesse contexto que a SEI dá conhecimento 
à sociedade de importantes trabalhos 
que vêm sendo realizados pela instituição 

ao longo de 2012, que, pelo seu caráter, 
irão possibilitar um salto qualitativo às 
nossas pesquisas e estudos e no suporte ao 
planejamento e à gestão do Estado.  

Entre esses trabalhos estruturantes, destaco 
a atualização dos limites intermunicipais, 
já realizada em 197 municípios, o que 
corresponde a 58% do território baiano. 
Estamos também avançando no projeto de 
atualização da cartografia oficial do Estado, 
como forma de apoiar os processos de 
gestão do território baiano. Consolidando 
a SEI também como instituição oficial de 
informações geográficas.

Outros dois produtos já finalizados – 
importantes para uma compreensão 
mais aprofundada do perfil e das relações 
econômicas do Estado, bem como para a 
apreensão do Produto Interno Bruto (PIB) 
não só pela ótica da produção, mas também 
da demanda e da renda – são a Tabela de 
Recursos e Usos e a Matriz de Insumo e 
Produto. Com a construção deste importante 
instrumental para o nosso Estado, é possível 
analisar as relações econômicas de forma 
desagregada e oferecer informações mais 
ricas para a formulação de políticas públicas 
e para a  tomada de decisões nas esferas 
pública e privada.

Na esfera social, destacamos os estudos 
de projeções demográficas por municípios, 
migração interna, além das pesquisas e 
análises sobre a evolução do mercado de 
trabalho e da situação da pobreza na Bahia.

Na área dos estudos estruturantes para 
o desenvolvimento da Bahia, a SEI deu 
importante contribuição ao Nordeste 
do Brasil, ao coordenar os trabalhos 
que definiram os projetos prioritários na 
área de logística, que convergem com 
os interesses de todos os Estados. Com 
enfoque na Bahia, os estudos da SEI 
estão detalhando os grandes projetos de 
logística para articular as distintas regiões 
do Estado e contribuir com a atração de 
novos investimentos capazes de gerar novas 
possibilidades de emprego, reduzindo 
desigualdades sociais e regionais.

Aproveito o espaço para desejar muita sorte 
a todos que estão hoje, 16 de dezembro, 
fazendo parte do nosso tão desejado 
concurso público. Uma luta iniciada em 
2007, e divulgada nas edições anteriores 
deste Caderno, que se concretiza com 
a criação do plano de carreira da nossa 
instituição. A SEI está ansiosa à espera 
desses profissionais que, com certeza, 
contribuirão para a qualidade, eficácia e 
objetividade que sempre nortearam nossos 
trabalhos.

Boa leitura!

geraldo reis, 
diretor geral da 
superintendência de 
estudos econômicos  
e sociais da Bahia ed
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CoNHeÇa
a BaHia
confira os principais
indicadores e  
estatísticas do 
estado e fique 
sabendo como 
anda a nossa
socioeconomia

    

 
  

 
   

   
  

PIB estadual (2011) R$ 168 BIlhões

TAXA dE CRESCIMENTO (2011) 2%

PIB PER CAPITA (2011) R$ 11.844,00

RENdIMENTO MÉdIO dO EMPREgO fORMAl R$ 1.557,63 

PIB dE SAlvAdOR (2010) R$ 36,7 BIlhõES

PIB PER CAPITA dE SAlvAdOR (2010)  R$ 13.728,08

ÁRea teRRItoRIal  564.692,69 km²

Nº dE MUNICíPIOS  417

CAPITAl  SAlvAdOR

ÁREA dA CAPITAl  706,80kM²

PoPulação total  14.021.432

POPUlAçãO URBANA  10.105.218

POPUlAçãO RURAl  3.916.214

POPUlAçãO RMS  3.459.377ec
o
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3%

4,2%

-0,52%

15,90%

- 2,63%

18,6%

2,3%

6,27%

9,14%

1,3%

5,5%

---------

R$ 181 BIlhões

US$ 9,455.350 

US$ 6,449.350

US$ 3,005.427

43,765 vAgAS gERAdAS

--------

--------

--------

R$ 220,70

--------

R$ 11,074 BIlhõES

R$ 68,5 BIlhõES

estImatIva 2012

jAN-OUT 2012

jAN-OUT 2012

jAN-OUT 2012

jAN-OUT 2012

OUT 2012

jAN-OUT 2012

jAN-OUT 2012

OUT 2012

jAN-SET 2012

jAN-OUT 2012

ESTIMATIvA 2012-2015

PIB

EXPORTAçãO

IMPORTAçãO

SAldO BAlANçA COMERCIAl

EMPREgO fORMAl (CAgEd/MTE)

TAXA dE dESEMPREgO (PEdRMS)

INdúSTRIA (PIM/IBgE)

INflAçãO (IPC/SAlvAdOR)

CESTA BÁSICA (IPC/SAlvAdOR)

ATIvIdAdE ECONôMICA (IMEC – SAlvAdOR)

ARRECAdAçãO dE ICMS

INvESTIMENTOS INdUSTRIAIS PROTOCOlAdOS

I n d I c a d o R P e R í o d o t a x a v a l o R

CESTA dE InDIcaDorES 2012

TERRITÓRIOS DE IDEntIDaDE

fonte: Censo 2010
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A estimativa da SEI para  
incremento  da economia 
baiana é de 3%

A projeção de crescimento de 3% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
da Bahia em 2012 reafirma o 
descolamento previsto do Estado e 
da região Nordeste em relação ao 
desempenho nacional. O diretor-
geral da SEI, geraldo Reis, ressaltou 
no início de dezembro, durante a 
divulgação do PIB do 3º trimestre 
de 2012, que ficou surpreso com o 
resultado. “Esperávamos que fosse 
ocorrer uma similaridade maior 
entre as taxas de crescimento da 
Bahia e a atividade econômica 
nacional. Entretanto, continuamos a 
crescer mais do que o PIB brasileiro”, 
celebra. 

Conforme Reis, o desempenho da 
economia baiana continua ancorado 
pelo consumo e pelo crescimento 
da renda, mas há perspectivas reais 
de aquecimento quando estiverem 
concluídos os projetos estruturantes 
que melhoram a logística para o 
escoamento da produção agrícola 
e industrial do Estado. Segundo 
ele, o governo da Bahia aposta 
em obras de caráter estratégico e 
estruturantes que irão manter o 
Estado na rota de um ciclo virtuoso 
de prosperidade econômica e social.

O diretor pontua que para atingir 
a previsão de crescimento da 
ordem de 3%, o dobro do nacional 
(entre 1% e 1,5%), o resultado do 
último trimestre de 2012 deverá 
ser também de 3%, meta que deve 
ser realizada, uma vez que o setor 
agropecuário está se recuperando e 
setores como a construção civil, que 
cresceu 4,9% no último trimestre, 
estão aquecidos. Considerando-se 
o acumulado no ano, até setembro, 
o PIB baiano cresceu 2,1%. O 
resultado positivo foi impulsionado 
pelo setor de serviços, que acumula 
crescimento de 3% no ano (até o 
3º trimestre), e pela indústria da 
transformação, cujo crescimento 
no ano já é de 2,5% contra um 
desempenho negativo de 3,5%, 
nacionalmente. O PIB Agrícola, por 
sua vez, acumulou uma queda de 
1,3% entre janeiro e setembro de 
2012, resultado dos efeitos da seca 
que atinge a Bahia desde meados 
de 2011.

gustavo Pessoti, diretor de 
Indicadores e Estatísticas da 
SEI, destaca a importância de 
consolidação dos investimentos 
públicos e privados nas obras de 
infraestrutura planejadas para 
o Estado. “Caso todas sejam 
concluídas, teremos um ritmo de 
crescimento da ordem de 4% ao 
ano, desempenho ideal para nossa 
economia”, afirma. Segundo ele, 
retomar o nível de investimento na 
proporção de 25% do PIB, como 
acontecia no final dos anos 80, é um 
dos desafios do Estado. Atualmente, 
o nível de investimento é da ordem 
de 17% do PIB, com a estimativa de 
elevar-se para 22% após a conclusão 
de obras como o Porto Sul, fiol, a 
duplicação da BR 101, entre outras.   

“É dessa forma que a economia 
baiana se tornará competitiva, com 
facilidade de escoamento e redução 
dos custos com transporte”, afirma 
o economista. A descentralização 
industrial atraiu investimentos 
privados. Em cinco anos, mais 
de 400 empresas se instalaram 
ou foram ampliadas na Bahia, 
investindo mais de R$ 11,9 bilhões 
e gerando mais de 50,5 mil novos 
empregos em diferentes segmentos. 
O Polo Industrial de Camaçari 
está em um novo ciclo, com a 
implantação do primeiro complexo 
de ácido acrílico da América latina. 
O novo modelo vem permitindo 
que novos investimentos sejam 
levados ao interior, a exemplo do 
maior complexo eólico do Brasil, 
inaugurado em julho deste ano, 
o Alto Sertão I, que abrange os 
municípios de guanambi, Caetité e 
Igaporã, na região Sudoeste. 

setor de serviÇos 
impulsioNa 
CresCimeNto  
do piB

interiorização e 
integração

Acumulados em 12 meses (%)

Crescimento Bahia Crescimento Brasil

KAtjA poLisseNi

biLhões
11,9

EconomIa

TAXA DE crEScImEnto

iNdÚstria

0.9
-0.9

3.0
1.5 2.1 0.9

serviÇos piB

É O vAlOR INvESTIdO POR EMPRESAS 
NO ESTAdO NOS úlTIMOS CINCO ANOS 

ferNANdo Amorim/ Ag. A tArde
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Saiba como funcionam  
a Matriz de Insumo e 
Produto e a Tabela de 
Recursos e Usos

Um instrumento que permite 
analisar as relações econômicas 
de forma desagregada. Em poucas 
palavras, é isso que significa uma 
Matriz de Insumo e Produto. A matriz 
é um instrumento importante para 
a formulação de políticas públicas 
e a tomada de decisão nas esferas 
pública e privada, pois proporciona 
uma visão detalhada da estrutura 
produtiva do Estado. Na Bahia, a 
Matriz é um trabalho realizado a 
partir de um acordo de cooperação 
entre a SEI e a Universidade federal 
da Bahia (UfBA).

A matriz baiana apresentará 39 
setores de atividade da economia 
do Estado, com dados de 2009 
(ano mais recente das informações 
desagregadas), e corresponde 

ao PIB baiano analisado por 
setor, através de coeficientes 
que mostram as composições 
de insumos entre os setores 
na produção. Roberto Pereira, 
coordenador de Pesquisas Sociais 
da SEI, explica que o trabalho é 
importante, pois “possibilita avaliar 
o grau de interconexões setoriais 
da economia, viabilizando a gestão 
e o planejamento por setor de 
atividade econômica”. A matriz 
permite analisar quais setores são 
impulsionadores da economia e 
quais são as ligações desses setores 
com outros, além de separar 
impactos diretos e indiretos de 
investimentos e analisar seus efeitos 
sobre cada setor da economia. 
“A matriz permite, inclusive, fazer 
uma análise de efeitos estruturais 
de cadeia produtiva e choques 
na economia, como novos 
investimentos, mudanças no preço 
do petróleo, alterações em tarifas 
ou variações na taxa de câmbio”, 
acrescenta Pereira.

INSUMOS E PROdUTOS Para a 
construção da matriz são utilizadas 

MATRIZ dE INSUMO E proDUto

ALiNe cruz

Tabelas de Recursos e Usos (TRU), 
que apresentam os fluxos de oferta 
e demanda dos bens e serviços, a 
renda e o emprego gerados pelas 
diversas atividades econômicas. 
A partir da TRU é possível calcular 
o PIB pelas três óticas: oferta, 
demanda e renda. Com isso, 
é possível analisar de maneira 
mais apropriada os fatores que 
contribuem efetivamente para o 
maior desempenho do PIB. gustavo 
Pessoti, diretor de Indicadores 
e Estatísticas da SEI, conta que 
antes da TRU a SEI só realizava o 

cálculo do PIB da Bahia pela ótica 
da oferta, retirando do valor bruto 
de produção das atividades e 
serviços o consumo intermediário 
e determinando, dessa forma, 
o valor adicionado bruto. Esse 
valor, somado aos impostos, 
resultava no valor do PIB. “Agora, 
é possível estudar a evolução deste 
macroindicador, decompondo 
os elementos da demanda 
agregada: o consumo, os gastos 
governamentais, os investimentos 
e a corrente de comércio exterior”, 
finaliza Pessoti.

o piB BaiaNo 
visto de 
deNtro

EconomIa

vi
a 

ex
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sa

AgricuLturA

iNdústriA gráficA  
e vestuário

pLásticos e derivAdos

iNdústriA fArmAcÊuticA

LimpezA e higieNe

produtos
QuÍmiCos

 A Matriz de Insumo e Produto apresenta 
tudo o que é produzido na economia 
(produtos) e tudo o que é consumido 
internamente entre os setores para a 
produção de outros produtos (insumos). 
O infográfico apresenta como o produto 
químico é insumo para os demais setores.

gUSTAvO PESSOTI,  
dIRETOR dE INdICAdORES  
E ESTATíSTICAS dA SEI

divuLgAção

www.sei.ba.gov.br        twitter @eu_SEI        facebook.com/imprensasei

PROJETO DE ATUALIZAÇÃO 
DAS DIVISAS MUNICIPAIS
ATUAL COMO VOCÊ, GRANDE COMO A BAHIA

Os limites dos municípios baianos ganham novos contornos, atualizando uma defasagem de mais 

de 60 anos.  A SEI já concluiu o levantamento de campo em 197 municípios de 9 Territórios de 

Identidade.  Informações atuais e precisas que vão ajudar o governo a construir uma nova Bahia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Investimentos em  
mobilidade mudarão a  
estrutura soteropolitana  
nos próximos anos

Transporte coletivo, movimentação de 
pessoas, riquezas e recursos. discutir 
mobilidade, em tempos de preparativos 
para a copa de 2014, é essencial para 
o Estado e, em especial, para Salvador. 
Em 2012, iniciativas começaram a 
transformar o cenário da capital baiana. 
Conheça algumas delas.

iNfraestrutura  
para o CresCimeNto
ALiNe cruz

mobIlIDaDE

A via Expressa da Baía de Todos-os-Santos 
possui extensão de 4,3km, com três túneis, 
14 viadutos e 10 faixas, entre outros recursos, 
além de 35,5 mil metros quadrados de passeio 
e tem como objetivo ligar a BR-324 ao bairro 
do Comércio – mais precisamente ao Porto 
de Salvador. A via Expressa já conta com 80% 
das obras concluídas, e é considerada a maior 
intervenção viária do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) em área urbana no Brasil, 
com investimento de R$480 milhões, por meio 
da parceria entre o governo da Bahia (Secretaria 
de desenvolvimento Urbano/CONdER, 
Secretaria de Infraestrutura) e o Ministério dos 
Transportes, através do dNIT – departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte. Outra 
obra que modificará a configuração da cidade 
é a Avenida 29 de março, que ligará a BR-324 
à Avenida Paralela, onde se ligará à Avenida 
Orlando gomes, duplicada até a Orla. A obra 
contará com seis faixas para carro, calçadão 
e pista exclusiva para ônibus. O objetivo da 
Avenida 29 de março é desobstruir o fluxo de 
veículos de Cajazeiras e adjacências. 

Os projetos incluem o 
conjunto composto de dois 
viadutos, requalificação do 
sistema viário no entorno 
da Arena fonte Nova, bem 
como rotas específicas para 
pedestres e a ampliação da 
Avenida Nóide Cerqueira 
(feira de Santana), com 
a complementação da 
avenida e a interligação 
da Av. getúlio vargas, 
principal via da cidade, 
com a BR-324. Uma das 
obras estruturantes já em 
pauta é a Ponte Salvador-
Itaparica, parte do projeto 
de implantação do Sistema 
viário Oeste. A implantação 
do Sistema transformará a 
Ilha de Itaparica em um elo 
de integração da RMS com o 
Porto Sul, Baixo Sul e com a 
região cacaueira.

Com recursos de U$ 50 milhões, 
provenientes de financiamento do 
Banco do Brasil, seis veículos de 
transporte de alta capacidade foram 
adquiridos pelo governo do Estado. 
Cada composição conta com quatro 
vagões e capacidade de transportar 
1.250 passageiros (por vagão). Além 
disso, estão previstos investimentos 
no total de R$3,5 bilhões para a 
conclusão da linha 1 (até Pirajá) e a 
implantação da linha 2 (do Bonocô 
a lauro de freitas), por meio de 
uma Parceria Púbico-Privada. A 
PPP será conduzida pela Secretaria 
de desenvolvimento Urbano, 
representando um investimento 
total de R$ 3,5 bilhões no sistema 
de transporte de massa de alta 
capacidade. O Sistema Metroviário 
contará com 20 estações e 36,4 
quilômetros de extensão, atendendo 
diretamente a população de 
Salvador e lauro de freitas.
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O projeto logística Bahia, 
realizado pela SEI,  tem 
como objetivo identificar 
os investimentos em 
infraestrutura logística 
considerados prioritários 
para o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado da 
Bahia. 

do ponto de vista das 
articulações da economia 
baiana com as demais 
regiões do país e com o 
exterior, e considerando as 
demandas de investimentos 
para o desenvolvimento 
regional, ganham prioridade 
os investimentos previstos 
na ferrovia de Integração 
Oeste-leste (fIOl), nos portos 
baianos – especialmente o 
novo Porto Sul – e na hidrovia 
do São francisco. Além disso, 
destacam-se o estimulo à 
navegação de cabotagem, 
o desenvolvimento de novas 
Zonas de Processamento 
de Exportações (ZPEs) e a 
implementação de uma 
infraestrutura eficiente de 
telecomunicações e rede de 
transmissão de dados. 

A partir da identificação de um 
rol de projetos relacionados à 
infraestrutura de transportes, 
energia e redes de dados 
e comunicações, o projeto 
busca definir ações capazes de 
promover uma maior inserção 
competitiva da economia 
baiana.

nova logística 
para a Bahia 

iNdústriA gráficA  
e vestuário

cAroL gArciA/ secom mArgAridA Neide/ Ag. A tArde roberto viANA/ divuLgAção

mANu diAs/ Agecom

mANu diAs/ Agecom
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Saiba como a 
Geoinformação pode mudar 
o seu modo de olhar  
(e estudar) o Estado 

São 417 municípios e uma 
extensão territorial de 564 
mil quilômetros quadrados. 
diariamente, instituições, empresas 
e a sociedade civil precisam de 
informações sobre a Bahia, seus 
municípios, limites, população e 
geografia. há os que busquem 
no google Maps, mas para 
quem necessita da chamada 
geoinformação – ou informação 
georreferenciada, com acurácia – o 
ideal é buscar uma fonte de dados 
oficiais sobre o Estado, que garanta 
coordenadas precisas e informações 
atualizadas. Com essa finalidade, a 
SEI disponibiliza aplicativos como o 
Azimute e o geocatálogo.

A informação geoespacial atende a 
diversos públicos. Um pesquisador, 
por exemplo, pode precisar saber 
quantas creches existem nos 
municípios do território Portal 
do Sertão. Como descobrir uma 
informação tão específica? Nesse 
caso, o Azimute é indicado por 
se tratar de um sistema que traz 
informações dos estabelecimentos 
de saúde e educação integradas 
a informações socioeconômicas 
e demográficas dos municípios, 
permitindo sua visualização em 
um mapa digital. “digamos que 
uma empresa queira construir 
uma creche e esteja procurando 
um local que necessite desse 
serviço, ela pode conhecer melhor 
o potencial público-alvo desse tipo 
de serviço utilizando as informações 
contidas no sistema”, explica Célia 
Sganzerla, gestora da SEI.  

O aplicativo, idealizado pela 
diretoria de Estudos da SEI, 
permite o acesso aos dados no 
ambiente web. É alimentado por 
informações do Censo Escolar do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Populacionais (Inep) e do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES/datasus), que juntos 
disponibilizam informações de 
todas as escolas e estabelecimentos 
de saúde públicos e privados. Conta 
ainda com informações do Instituto 
Brasileiro de geografia e Estatística 
(IBgE) e do Cadastro único do 

ALiNe cruz Ministério do desenvolvimento 
Social e Combate à fome (MdS), 
usado pelo programa Bolsa família. 
O Azimute estará disponível para 
acesso a partir de março de 2013, 
através do endereço www.azimute.
sei.ba.gov.br.

Quem busca, por sua vez, 
acessar o conteúdo do projeto de 
Atualização Cartográfica do Estado 
da Bahia, coordenado pela SEI 
(ver box), terá como ferramenta 
de disponibilização o geocatálogo 
SEI, aplicação baseada em web 
services, uma das mais recentes da 
internet. O diretor de Informações 
geoambientais da SEI, Antônio 
Cunha, explica que o projeto inclui 
imagens geradas por satélite ou por 
fotografias aéreas (ortofotos), entre 
outros produtos, que permitem 
a visualização de todo o espaço 
territorial baiano (cidades, acidentes 
geográficos, equipamentos de 
sáude, eduçação, turismo, florestas, 
áreas agrícolas e outros elementos). 
“São vários níveis de acesso. desde 
o usuário comum até o especialista 
poderão fazer download das 
informações. O sistema é facilmente 
operável e acessado via web”. 

A semelhança com o google 
Maps é a forma de acesso, mas 
o geocatálogo SEI conta com 
dados altamente precisos, que 
poderão auxiliar na tomada de 
decisões em qualquer esfera do 
conhecimento – educação, saúde, 
monitoramento e gestão ambiental, 
cadastro rural e urbano, projetos 
ferroviários (como a ferrovia Oeste 
leste), planejamento urbano e 
outras. “Quando todo o projeto 
de Atualização Cartográfica estiver 
finalizado, será possível que, por 
exemplo, um gestor da área de 
agricultura possa visualizar o espaço 
territorial e identificar as áreas 
agricultáveis, ter a noção do espaço 
utilizado com determinado tipo de 
cultivo, além de quantificar área e 
produção”, explica Rita Pimentel, 
coordenadora técnica da SEI. 

O projeto de Atualização 
Cartográfica continua em processo 
de execução. À medida que as 
informações sejam homologadas 
pelo Serviço geográfico do Exército 
Brasileiro, elas passam a ser 
disponibilizadas no geocatálogo 
SEI. O aplicativo já está disponível 
para consulta através dos endereços 
www.sei.ba.gov.br ou geocatalogo.
sei.ba.gov.br.

a BaHia em 
detalHes 

tEcnologIa

geoinformação

“são vários níveis 
de acesso. desde o 

usuário comum até o 
especialista poderão 
fazer download das 

informações”
antônio cunha, diretor de 

Informações geoambientais da seI
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ImagEnS orbItaIS 
São imagens 
adquiridas por 
sensores remotos, 
localizados em órbita 
terrestre, acoplados 
em um satélite 
artificial.

atualização cartográfica: 
a nova Bahia

ortofotoS 
Produto cartográfico 
representado por 
imagens aéreas ou 
orbitais do espaço 
terrestre.

cUrva DE nívEl 
As curvas de nível 
fornecem dados 
de altitudes  e  sua 
configuração mostra 
informações muito 
precisas do relevo.

moDElo DIgItal  
DE SUpErfícIE  
Se refere à reprodução 
da forma do relevo 
terrestre sobre um 
plano, que reflete a 
distribuição espacial 
das características do 
terreno.

ZZZ

YYYXXXX

ZZ

As expressões e termos mais 
utilizados na geoinformação

A atualização cartográfica do Estado é um 
projeto coordenado pela SEI, em parceria 
com os demais órgãos da Comissão 
Estadual de Cartografia (Cecar). O projeto 
permitirá que  a Cartografia Sistemática 
do Estado, defasada em mais de 30 anos, 
seja atualizada. A cartografia baiana está 
desatualizada, baseada em referenciais 
diversos, em variados formatos de 
arquivos e precisão, com inconsistência e 
inviabilidade no intercâmbio de dados e 
informações.“O Oeste da Bahia, existente 
nos mapas, é completamente diferente 
do que é hoje. A atualização cartográfica 
mostra a dinâmica territorial e as alterações 
ocorridas ao longo do tempo”, acrescenta 
Rita Pimentel, coordenadora técnica da 
SEI. Com a atualização, a Bahia será o 
primeiro Estado do país a contar com 
uma base cartográfica digital, contínua, 
atualizada, precisa, totalmente dentro dos 
atuais padrões cartográficos nacionais, 
com cobertura de todo o território. No 
início de novembro deste ano, a SEI assinou 
um convênio com a diretoria do Serviço 
geográfico do Exército Brasileiro (dSg), 
responsável, a nível nacional, pela execução 
dos mapeamentos cartográficos de escalas 
médias. O convênio prevê a execução da 
planimetria do Estado da Bahia, com um 
total de 2.016 folhas topográficas até o 
primeiro semestre de 2015.

Como parte do projeto de Atualização 
Cartográfica, está sendo realizada a 
atualização das divisas intermunicipais do 
Estado. A demarcação desses limites já 
está concluída em mais de 50% do Estado. 
Até o final de 2012 serão 197 municípios 
visitados pelas equipes técnicas da SEI e 
do IBgE. Criado a partir da aprovação da 
lei 12.057/11, do deputado joão Bonfim, 
o projeto já começou a delimitar os 
contornos dos 417 municípios baianos.  
Antônio Cunha, diretor de Informações 
geoambientais da SEI, conta que a última 
vez que esses limites foram definidos 
foi em 1953, quando a Bahia tinha 
apenas 150 municípios. “Por quase 60 
anos, intensificaram-se os conflitos em 
decorrência da falta de atualização das 
zonas limítrofes dos municípios, o que fez 
com que o governador do Estado da Bahia, 
jaques Wagner, iniciasse o projeto”, finaliza.

Três Territórios de Identidade já tiveram 
novas leis aprovadas em 2012: Sertão 
Produtivo,vitória da Conquista e Itapetinga. 
Atualmente, estão em trâmite na 
Assembleia legislativa os projetos de lei 
do litoral Sul, Bacia do Paramirim e velho 
Chico. Estão em andamento os trabalhos 
na Costa do descobrimento, Extremo Sul, 
Bacia do Rio grande, Bacia do Rio Corrente, 
Chapada diamantina e vale do jequiriçá.

O fUTURO dA gEOINfORMAçãO 
foram iniciados, este ano, os 
preparativos para a implantação da 
Infraestrutura de dados Espaciais 
(IdE-Ba). A IdE-Ba é um conjunto 
integrado de tecnologias, políticas, 
mecanismos e procedimentos para 
ordenar a geração, armazenamento, 
acesso e compartilhamento dos 
dados geoespaciais. 

A IdE-Ba fornece as bases para a 
localização e aplicação dos dados 
espaciais através de um portal – o 
geoportal Bahia. Antônio Cunha 
explica que a IdE-Ba se propõe 
a integrar a geoinformação 
produzida no Estado. “O portal será 
o mecanismo de busca da IdE-Ba, 
agregando informações de diferentes 
órgãos do Estado, permitindo a 
utilização não somente dos dados 
coletados pela SEI, mas também por 
instituições como o derba, a Sema e 
a Conder, entre outros. Cada órgão 
será responsável por atualizar sua 
informação específica, armazenada 
em seus servidores, a ser acessada 
por meio do geoportal”, acrescenta. 

O geocatálogo SEI será integrado 
à IdE-Ba e completará a rede de 
acesso a informações do geoportal. 
Em 2013, também estão previstas 
a continuidade da elaboração da 
planimetria do Estado e a criação 
do Banco de dados geoespaciais 
da SEI. Quem se via perdido em 
mapas gigantescos poderá contar 
com tecnologia de ponta em seu 
próprio computador para consultar 
informações geoespaciais precisas 
on-line. 

“o portal será o 
mecanismo de 
busca da ide-

ba, agregando 
informações de 

diferentes órgãos do 
estado”
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geoinformação

glOSSÁrIo
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Vendas do comércio 
varejista crescem 10,2% no 
ano, com destaque para 
equipamentos e materiais 
de escritório, informática e 
comunicação

O setor terciário é o que mais 
cresce na economia da Bahia. 
Responsável por mais de 60% do 
Produto Interno Bruto do Estado, 
o segmento que engloba serviços 
e comércio está entre os que mais 
empregam no mercado baiano e 
engloba um número significativo 
de empresas. 

O crescimento do setor se deve a 
aspectos como a recuperação de 
renda da população, resultado 
das políticas de reajuste do salário 
mínimo e de transferência de 
renda, e a maior disponibilidade 
de crédito para o consumo. O 
coordenador de Acompanhamento 
Conjuntural da SEI, luiz Mário 
vieira, avalia que “o crescimento 
da economia acima de 4%, de 
2004 a 2010, e o aumento da 
relação crédito/PIB criaram o clima 
propício para o desempenho do 
setor acima da média nacional”. 

A projeção da SEI para o Produto 
Interno Bruto (PIB) baiano em 
2012 é de aumento de 3%, graças 
ao resultado do setor de serviços, 
que, no acumulado do ano, até 
setembro, registra crescimento 
também da ordem de 3%. No 
setor de serviços destaca-se o 
comércio varejista, que apresentou 
crescimento de 6,6% no terceiro 
trimestre, no valor agregado  
do PIB. 

Segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC), 
realizada pelo Instituto Brasileiro 
de geografia e Estatística (IBgE), 
o volume de vendas do comércio 
varejista da Bahia cresceu 10,2% de 
janeiro a setembro deste ano em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior. 

O crescimento do setor na 
Bahia, no acumulado do ano, 
ficou acima da média nacional 
(8,9%). Conforme a PMC, os 
seguimentos de equipamentos 
e materiais de escritório, 
informática e comunicação 

KAtjA poLisseNi

veNdas do 
ComérCio 
varejista 
CresCem 
10,2%  
No aNo

tErcEIro SEtor

LuciANo dA mAttA/ Ag. A tArde

concurso da 
sei fortalece 
produção 
estatística 
no estado

Em 2012, a SEI, em conjunto 
com a Secretaria de 
Administração do Estado da 
Bahia (SAEB), lançou edital 
para seleção de 30 vagas e 
formação de cadastro para 
especialista em produção de 
informações econômicas, 
sociais e geoambientais. 
Este é o primeiro concurso 
da Superintendência e dá 
início à formação do quadro 
efetivo da instituição.  

A instituição responsável 
por administrar o concurso 
é o Centro de Seleção e de 
Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília 
(Cespe/UnB), que aplica, 
neste domingo, 16, a prova 
objetiva e discursiva, de 
caráter eliminatório e 
classificatório. O resultado 
da prova está previsto para 
ser divulgado em janeiro 
de 2013. A última fase 
do concurso é de caráter 
classificatório e consiste 
na avaliação de títulos do 
candidato, com divulgação 
dos resultados finais no 
início de abril. 

O concurso da SEI 
contempla quatro áreas 
de atuação, destinando 
13 vagas para a área 
de estudos e pesquisas 
socioeconômicas, oito 
para a área geoambiental, 
seis para informações 
estatísticas e três 
para documentação 
e disseminação de 
informações. O salário 
oferecido para os 
profissionais selecionados 
será de R$ 4.298,26, com 
possibilidade de acréscimo 
de gratificação de Incentivo 
à Pós-graduação, para 
mestrado e doutorado. 

reNAtA ferreirA

(30,2%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (18,6%) e 
móveis e eletrodomésticos (12,9%) 
registraram as maiores expansões 
no volume de vendas no ano, até 
setembro. 

No caso da Bahia, além do 
ingresso de uma fatia significativa 
da população nas classes d e 
C, o próprio desempenho da 
economia, a geração de emprego 
e a consolidação de alguns polos 
do interior contribuíram para 
gerar condições favoráveis para 
o consumo. Para se ter uma 
ideia, o rendimento médio da 
população da Bahia aumentou 
21% em termos reais entre 2006 
e 2011, passando de R$ 729 para 
R$ 881 no período, conforme 
cálculos da SEI a partir de dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra 
de domicílios (PNAd/IBgE). (leia 
mais sobre aumento da renda e 
redução das desigualdades na 
página 23).

“Esta incorporação de pessoas que 
ascenderam à classe C impacta 
fortemente em segmentos como 
o de móveis e eletrodomésticos, 
que registram taxas robustas de 
crescimento nos últimos anos”, 
destaca luiz Mário vieira. Segundo 
ele, essa tendência se manterá por 
alguns anos, já que ainda existe 
um grande contingente de pessoas 
que devem se beneficiar das 
políticas de renda, se for mantido 
o crescimento da economia 
baiana. 

Bom termômetro do desempenho 
do setor de Comércio e Serviço na 
Bahia é a indústria de shoppings 
centers. Na capital baiana e 
no interior, a inauguração 
de shoppings centers e a 
ampliação de estabelecimentos 
já consolidados demonstram 
a motivação do empresariado 
em investir. A estimativa da 
Associação Brasileira de Shoppings 
Centers (Abrasce) de que haja um 
incremento de 15% nas vendas de 
Natal em 2012 em relação ao ano 
anterior demonstra o aquecimento 
do setor. 

Conforme a Abrasce, a indústria 
de shoppings centers atravessa o 
melhor momento de sua história 
no país, com inauguração de 
novos empreendimentos em 
diversos Estados, inclusive fora das 
capitais e Regiões Metropolitanas.  
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Venda da plataforma de 
petróleo P59 aos Países 
Baixos colabora para maior 
saldo da balança

Nem mesmo a crise, que tem 
causado recessão no mercado 
internacional, impediu a Bahia 
de registrar crescimento nas 
exportações deste ano. A balança 
comercial obteve saldo positivo em 
mais de US$ 3 bilhões no período 
de janeiro a outubro, quando a 
Bahia registrou um crescimento 
de 4,17% nas exportações e queda 
de 0,52% nas importações. Com 
4,1% de participação no comércio 
exterior brasileiro em 2012, – maior 
participação desde 2009 – as 
vendas externas baianas têm nos 
mercados da China, EUA e Países 
Baixos os principais destinos no ano. 
A expectativa é que se feche o ano 
com um volume de exportações 
similar ao registrado em 2011.

Nos dez primeiros meses do ano, a 
Bahia totalizou mais de US$ 9,45 
bilhões em exportações, o valor 
é 4,17% maior que o registrado 
em todo o ano passado. A taxa de 
participação das vendas baianas no 
comércio exterior brasileiro passou 
de 4,28% para 4,67%, superando 
a queda de 0,12% registrada de 
2010 para 2011. O coordenador de 
Comércio Exterior da SEI, Arthur 
Cruz, explica que “caso não haja 
mais um fato inesperado, como 
foi a venda de uma plataforma 
de exploração e perfuração de 
petróleo, a P59, em outubro último, 
a receita de exportação do Estado 
em 2012 deverá ser em torno do 
apurado no ano passado, US$ 11 
bilhões”.  

Os produtos industrializados 
representam 72,83% de tudo o que  
foi comercializado pelo Estado. No 
entanto, foram os produtos básicos 
a apresentar maior taxa de variação 
de 2011 para 2012 (13,74%). A 
razão está diretamente ligada ao 
comércio com a China. O país foi, 
no ano, o principal mercado da 
Bahia, responsável por 13,43% das 
exportações do Estado. “A China 
é hoje a grande demandadora 
mundial de produtos primários. 
Trata-se de um país que produz 
muito para a indústria, mas que não 
tem matéria-prima”, explica Cruz. 

A China se destaca, sobretudo, 
como grande comprador de 
minérios, grãos e petróleo. Entre 
os produtos básicos, a soja, o 
milho e o algodão foram os 
que tiveram maior aumento na 
participação das vendas, devido 
ao aumento da produção e 
preços favoráveis no mercado 
internacional.

A despeito da queda de 2,69%, 
os Estados Unidos mantiveram o 
segundo lugar entre os principais 
destinos dos produtos baianos, 
seguidos dos Países Baixos, 
Antilhas holandesas e Argentina. 
Esse último caiu duas colocações 
no ranking, passando da terceira 
para a quinta posição, com 
variação negativa em 29,97%.  
Apesar da pouca alteração no 
ranking das principais rotas de 
exportações baianas, Arthur Cruz 
afi rma que no ano o comércio 
baiano foi sustentado por países 
asiáticos. “Com exceção do japão, 
o comércio com esses países tem 
sido bem mais dinâmico. Países 
como China, Coreia, Cingapura, 
Tailândia, vietnã , Indonésia 
e Taiwan se destacaram com 
grande crescimento no período”. 

No ano, quatro segmentos foram 
responsáveis por 63,07% do total 
de vendas externas da Bahia: 
petróleo e derivados (18,42%), 
químicos e petroquímicos 
(15,87%), papel e celulose 
(14,70%) e soja e derivados 
(14,07%). Tendo sido esse 
último o que apresentou maior 
variação nas vendas (16,68%) e 
maior aumento de preço médio 
(10,71%) entre os quatro. 

QUEdA NAS IMPORTAçõES
de janeiro a outubro, o volume 
das importações do Estado 
apresentou queda de 0,52%, 
acumulando US$ 6,44 bilhões. 
houve queda na compra de 
bens intermediários (-3,07%), 
combustíveis e lubrifi cantes 
(-1,93%) e bens de Capital 
(-4,97%). “O desempenho das 
importações vem refl etindo o 
ritmo lento de recuperação da 
atividade industrial”, explica 
o coordenador de Comércio 
Exterior da SEI, Arthur Cruz. A 
despeito da queda, a Bahia 
mantém a taxa de participação 
nas importações do comércio 
brasileiro em 3,49%, igual à 
registrada no ano anterior. 

Conheça os dez principais destinos dos produtos 
baianos hoje:

AiLtoN seNA

cHIna 

EUa

paíSES baIXoS

antIlHaS

argEntIna

alEmanHa

cIngapUra

bÉlgIca

ItÁlIa

frança

13,43%

12,28%

11,38%

9,63%

9,15%

4,76%

3,4%

2,59%

2,58%

2%

No mês de outubro, as 
exportações baianas 
bateram seu recorde 
histórico e alcançaram 
US$ 1,34 bilhão, valor 
41,4% superior ao 
registrado em outubro 
do ano passado, e 56,3% 
maior que o do mês 
de setembro. O bom 
resultado obtido em 
outubro é atribuído à 
venda da plataforma de 
exploração e perfuração 
de petróleo P59 para os 
Países Baixos por US$ 
382 milhões. 

outubro 
da virada

eXportaÇões 
BaiaNas 
CresCeram 4,17% 
de jaNeiro a 
outuBro

comÉrcIo EXtErIor

ROTA dA EXportação na baHIa
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A TARDE - Quais seriam os 
principais destaques da 
economia baiana em 2012?

José Sergio Gabrielli – Em 
primeiro lugar, é importante 
discutir que nós vivemos em 2012 
a pior seca dos últimos 50 anos. 
Uma série de ações dos governos 
Estadual e federal respondeu, 
com políticas remediadoras, aos 
efeitos da seca, a exemplo do 
resultado mais estruturante da 
política de distribuição de renda 
e da política de inclusão social 
que, através do Bolsa família,  do 
aumento da aposentadoria rural, 
da política de aumento do salário 
mínimo, da expansão do crédito 
direto ao consumidor, da expansão 
do Pronaf,  criou um colchão de 
renda que fez com que, apesar dos 
impactos da seca na produção, 
você tivesse muito menor  impacto 
sobre a vida das pessoas, sobre a 
migração, sobre a miséria e a fome. 
O segundo elemento importante, 
ainda na agricultura, é a expansão 
internacional, que provocou um 
aumento de preços, principalmente 
da soja e do milho, impactando 
na receita desses segmentos na 
agricultura baiana. No que se 
refere à indústria, repercutiu-se no 
Estado a crise internacional. Por 
outro lado, tivemos uma mudança 
na nossa pauta de exportação. A 
exportação da celulose cresceu 
para a China, Oriente e Ásia, e 
nossas exportações de soja e 
produtos agrícolas cresceram 
também em direção à Ásia. Outro 
elemento importante na economia 
é o dinamismo que nós estamos 
observando nas atividades de 
comércio, serviços e construção 
civil, atividades que estão 
crescendo a taxas extremamente 
altas, refletindo o dinamismo do 
mercado interno, que se caracteriza 
por uma diversificação setorial e 
regional. do ponto de vista das 
finanças, o governo do Estado 
enfrentou dificuldades referentes à 
redução da carga tributária federal 
sobre os setores em crise, o que 
levou à redução das transferências 
constitucionais do governo federal 
ao Estado, impactando nossa 
receita corrente. Por outro lado, 
nós implementamos uma política 
bastante agressiva de captação 
de recursos em operações de 
crédito. Esses recursos ainda 
não chegaram, mas viabilizam 
uma transição para 2013, de 

expectativa de grande aumento 
dos investimentos financiados com 
operações de crédito.

 AT - Nesse último ano, nós 
tivemos, em comparação 
com o ano de 2010, uma 
taxa menor de crescimento 
no saldo de empregos 
formais, que até o momento 
está em cerca de 40 mil 
empregos. Para 2013,  
como é que o senhor 
enxerga as perspectivas de 
geração de emprego para o 
Estado da Bahia? 

 

JSG - Essa queda do ritmo de 
crescimento do emprego se deveu, 
em particular, a uma queda na 
agricultura, a uma queda na 
indústria e a um pequeno ajuste, 
particularmente no último mês, 
do setor de serviços, em função de 
variações sazonais. A tendência é, 
portanto, de que, na atividade de 
serviços, na atividade de construção 
civil e na atividade de comércio, 
nós tenhamos um crescimento 
do emprego criado. Em 2013, 
com a continuidade da política 
de distribuição de renda, com a 
continuidade do aquecimento do 
processo de transferência de renda 
para as populações consumidoras, 
esses setores tendem a continuar 
crescendo. Nós esperamos que a 
indústria baiana também volte 
a crescer. E com a superação da 
seca, nós voltaremos a ter um 

crescimento do produto agrícola. 
Consequentemente, nós temos 
que esperar, para 2013, um 
comportamento no mercado de 
trabalho formal mais ativo do 
que em 2012. Por outro lado, 
se nós olharmos um pouco os 
outros segmentos, nós tivemos 
dois elementos importantes nos 
últimos anos: o crescimento do 
empreendedorismo e das micro e 
pequenas empresas, que ocorre, 
particularmente, nas cidades 
médias e pequenas e gera um 
conjunto de novas ocupações que 
não se refletem, necessariamente, 
em carteiras assinadas.

AT - Grandes projetos 
estão sendo gestados 
pelo Governo do Estado, 
como Porto Sul, Ferrovia 
Oeste-Leste, Ponte Salvador-
Itaparica, o metrô na capital; 
esses são projetos que estão, 
há algum tempo, na carteira 
de projetos do Estado. Qual 
a perspectiva para 2013?

JSG - Esses são projetos que 
precisam ser maturados; são 
modelos que precisam ser 
definidos, licenciamentos que têm 
que ser conseguidos, detalhamento 
de projeto que tem que ser feito. 
Tudo isso leva a que você tenha um 
período de gestação de ideias e a 
planejar os empreendimentos que 
não são muito visíveis. Então, em 
2013, nós chegaremos à conclusão 
de projetos e planejamentos; 
além disso, há o processo de 
licenciamento, de autorizações e 
de processos licitatórios que estão 
avançando, e nós teremos início de 
obra já em 2013.

AT - Junto com esses  
grandes projetos, também 
há uma grande variedade 
na carteira de projetos da 
iniciativa privada.

 JSG - Na carteira de projetos 
da iniciativa privada, nós temos 
concluído alguns, principalmente 
no que se refere à produção 
eólica, na região do Semiárido, 
nos municípios de guanambi, 
Caetité, Igaporã, Brumado, estes 
já estão consolidados. No que se 
refere à mineração, nós temos 
vários potenciais de investimento 
a serem realizados. Alguns deles 
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estão sendo realizados, mas temos 
aí uma questão regulatória que 
é a discussão sobre o Código 
Mineral, que está em formatação 
final no governo federal e isso tem 
impedido a liberação de outorgas 
para exploração e produção.

AT - O senhor falou, em 
algumas apresentações, 
que a iniciativa privada deve 
investir na Bahia mais de 70 
bilhões de reais até 2015. 
Em quais áreas? 

jSg - Esses investimentos não 
são para 2013, são investimentos 
mais de médio e longo prazo. 
Esses investimentos são muito 
importantes porque representam 
um choque na economia baiana, 
equivalente, algumas vezes, 
ao investimento dos primeiros 
cinco anos, por exemplo, do Polo 
Petroquímico de Camaçari. Eles 
estão fortemente concentrados 
em mineração, energia eólica e 
celulose. Cerca de 60% desses 
investimentos estão nesses três 
setores. Portanto, você tem, 
hoje, um equivalente de 35 a 40 
bilhões de reais alocados como 
investimentos previstos para esses 
três setores. Todos três são fora da 
Região Metropolitana de Salvador 
(RMS), portanto, esse volume 
significativo de investimento fora 
da RMS é mais um impacto de 
crescimento, de descentralização na 
atividade econômica e de criação 
de oportunidades de emprego 
e renda para as populações que 
estão fora do centro econômico 
da Bahia, que são a RMS e o 
Recôncavo. 

AT - Em 2013, com o início 
ou o andamento de grandes 
projetos, o senhor acredita 
que vai ser um ano ainda 
melhor do que foi o de 2010 
para o Estado da Bahia, 
quando nós geramos mais 
de 120 mil empregos?

JSG - Eu acho que a atividade 
econômica na Bahia vai ser mais 
intensa em 2013 do que foi em 
2012 – não sei se vai ser mais 
intensa do que em 2010. Nós 
não teremos o elemento redutor 
do crescimento que foi a seca. 
Não teremos também, a nosso 
ver, a dificuldade de crescimento 

industrial decorrente dos impactos 
da crise internacional na indústria 
do Centro Sul brasileiro, uma vez 
que as políticas de estímulos do 
governo federal devem provocar 
uma recuperação do crescimento 
dessa indústria. Aliás, em 2012, 
você já vê claramente uma 
retomada no ritmo de crescimento 
da indústria. É claro que nós 
ainda não estamos conseguindo 
refletir essa retomada em um 
aumento dos investimentos no 
plano nacional, apesar de, na 
Bahia, nós termos essa perspectiva 
de investimentos anunciadas. 
Portanto, eu vejo que a economia 
será melhor em 2013 do que em 
2012 em termos de atividades 
econômicas, tanto do ponto de 
vista dos investimentos quanto 

do ponto de vista do consumo. 
Importante dizer que o governo 
do Estado, em 2013, duplicará os 
seus investimentos. Nós estamos 
aumentando, no orçamento 
de 2013, 98% dos recursos 
destinados a investimentos. Esses 
investimentos serão fortemente 
aplicados na área de infraestrutura 
de transportes e logística, na 
área de segurança pública (do 
Pacto pela vida) e na área de 
saneamento e abastecimento  
de água.

AT - A Agência Nacional 
de Petróleo anunciou que 
estima existirem cerca de 20 
trilhões de pés cúbicos de 
gás natural, em reservatórios 

não convencionais, na Bacia 
do Recôncavo, número 
surpreendente quando 
comparado com todos 
os reservatórios de gás 
convencionais do Brasil (16 
trilhões). Caso se confirme, 
qual deve ser o impacto na 
economia baiana?

jSg - Nós não teremos um impacto 
imediato, porque você vai precisar 
iniciar um processo de licitação de 
áreas exploratórias que demora 
um tempo. No entanto, olhando 
um pouco mais longe, isso é 
extremamente importante para a 
economia baiana, porque, tendo 
em vista a Bacia do Recôncavo, 

a Bacia de Tucano e até a parte 
baiana da Bacia do São francisco, 
isso abre um conjunto de novas 
fronteiras exploratórias para a 
Bahia que pode significar uma 
enorme expansão da atividade 
de gás e da atividade de 
hidrocarbonetos, incluindo aí o 
óleo. É importante chamar atenção 
que isso pressupõe uma série 
de investimentos em tecnologia 
mais avançada na montagem de 
uma cadeia de suprimentos de 
bens e serviços que seja capaz 
de se adaptar a essas novas 
tecnologias. Os Estados Unidos 
são o lugar onde esse processo já 
ocorreu nos últimos cinco anos, 
com gigantescos impactos na 
situação da produção de gás no 
país, que saiu, há menos de 10 
anos, de importador para ser 
autossuficiente. Se, de fato, for 
um sucesso exploratório essa 
atividade na Bacia do Recôncavo e 
na Bacia de Tucano, nós teremos 
uma enorme possibilidade de 
aumentar a produção de gás que 
é uma matéria-prima escassa no 
Brasil e que é fundamental para 
aumentar a competitividade na 
produção de plástico, uma vez 
que a produção de plásticos e de 
polietileno tem se deslocado para 
os Estados Unidos na busca do gás 
americano, mais barato. Por outro 
lado, nós teremos também uma 
redefinição de outros segmentos, 
no caso da Bahia encontrar esse 
gás, que se refere à produção de 
fertilizantes e hidrogenados, que 
são importantes para a agricultura 
e, na própria produção de energia 
elétrica, com termelétricas movidas 
a gás natural.  

“A atividade 
econômica na 

bahia será mais 
intensa em 2013 

do que foi em 
2012”
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Abastecimento com  
água tratada já chega a quase 
90% da população do Estado; 
obras de esgotamento estão 
sendo ampliadas 

“Água de beber, água de beber, 
camará”. do verso do poeta vinícius 
de Moraes, para matar a sede de 
quem precisa, a água certamente 
é um dos bens mais preciosos da 
natureza. É também um dos grandes 
temas deste século, quando se 
esgotam os mananciais possíveis 
de consumo humano, justamente 
quando a população mundial 
chega aos impensáveis 7 bilhões de 
habitantes. Apesar de o Brasil ser 
um país rico em água potável, o 

chico ArAújo
saneamento básico sempre foi uma 
questão delicada. Na Bahia, ações 
realizadas nos últimos anos elevaram 
o acesso da população à água de 
boa qualidade, sendo que entre as 
comunidades rurais o atendimento 
cresceu mais de 100% em seis anos.

Nos últimos anos, a Bahia vem 
passando por uma transformação 
nesta área, principalmente na 
questão do tratamento de efluentes, 
os famosos esgotos, que durante 
muito tempo tinham como destino 
principal rios e mar, sem o devido 
tratamento. Salvador ganhou mais 
um emissário submarino, na Boca 
do Rio; a região de Camaçari será 
beneficiada com a utilização do 
emissário da Cetrel; e as regiões 
de feira de Santana e vitória da 
Conquista passarão também a ser 
atendidas. foi também implantado 
o Sistema de Esgotamento Sanitário 

saNeameNto 
melHora a 
Qualidade 
de vida da 
populaÇão
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NúMEroS de guanambi, Itacaré e a primeira 
etapa em Teixeira de freitas. foram 
ampliados os sistemas sanitários de 
Madre de deus, Itaparica e Muritiba, 
voltados para a despoluição da área 
de influência do Rio Paraguaçu 
e Baía de Todos-os-Santos. Em 
Porto Seguro, com a conclusão, a 
cidade passou a contar com um 
índice de atendimento de 90%, 
além da ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Itamaraju.

“O objetivo é ter água para sempre”, 
diz o presidente da Embasa, Abelardo 
Oliveira. garantir água potável 
não é só a captação em rios e 
poços, é tratar e dar destinação aos 
esgotos, segundo ele, “investir em 
saneamento é melhorar a qualidade 
de vida da população, garantir saúde 
e desenvolvimento”. A Embasa hoje 
está presente em 362 municípios, 
quase 87% do Estado, atendendo 

a uma população de 12 milhões de 
pessoas. 

No início do mês de dezembro, a 
empresa assinou contrato para dar 
início às obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento 
de Água do distrito de Ipuaçu, 
na região de feira de Santana, 
beneficiando famílias de 19 
localidades, muitas delas estavam 
acostumadas a pagar cerca de R$ 160 
por carro-pipa para ter acesso à água 
potável. Com o projeto, consumidores 
de até 10 mil litros pagarão uma 
conta popular de R$ 7,90.

vITÓRIA dA CONQUISTA   
Com a falta de chuvas, a região de 
Conquista ficou sem poder contar 
com a barragem de Água fria 
I, sendo implantada uma nova 
captação em Água fria II. Segundo 
Abelardo Oliveira, a meta é a 
universalização do abastecimento 
no Estado. Onde não é possível 
captar em rios, a empresa está 
investindo na perfuração de poços. 
já foram realizados 12 projetos no 
Estado e 71 estão em andamento.  
garantir o acesso à água, não só 
para o consumo humano, mas 
também para o uso em agricultura 
e produção, passou a ser um desafio 
para garantir o crescimento das 
localidades. A Adutora do Algodão, 
na região de guanambi, é um 
exemplo. “São 276 km de adutora, 
captando água no Rio São francisco 
para beneficiar mais de 220 mil 
pessoas”.

O objetivo é continuar expandindo 
o número de ligações residenciais, 
que já alcançaram 680 mil novos 
pontos nos últimos cinco anos, o 
correspondente, de acordo com o 
presidente da Embasa, a mais de 2,6 
milhões de pessoas atendidas. 

NOvA ESTAçãO dE 
TRATAMENTO dE ESgOTO dE 
vITÓRIA dA CONQUISTA

O Azimute é a mais nova ferramenta que a SEI oferece para busca de 
conhecimento, com perfeita interação entre as pessoas e o sistema de 
informação. Ele disponibiliza a seus usuários uma gama de informa-
ções georreferenciadas sobre a população e os estabelecimentos 
essenciais de Educação e Saúde do Estado da Bahia. Para interagir 
com a gente acesse: www.azimute.sei.ba.gov.br

SISTEMA DE INFORMAÇÃO MULTIDIMENSIONAL
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Feira de Santana, Monte 
Santo e Euclides da Cunha 
são os municípios com  
maior número de 
propriedades atingidas 

A seca que atingiu a Bahia em 2012 
foi a maior registrada no Estado nos 
últimos 47 anos, levando a uma 
perda da produção agropecuária 
que, segundo estimativas da 
Secretaria da Agricultura do Estado 
da Bahia, pode chegar a 25% do 
total. Para se ter uma ideia da 
dimensão do problema, o PIB 
agrícola teve uma queda de 1,3% no 
acumulado de janeiro a setembro, 
impactado pelo desempenho 
negativo do 2º trimestre (-2,8%) e 
do 3º trimestre (-8,9%). Embora o 
setor responda por cerca de 10% do 
PIB baiano, a área mais afetada pela 
estiagem, o Semiárido, é justamente 
a de maior participação na 
produção agropecuária do Estado.

Segundo o economista Rafael 
Cunha, da Coordenação de 
Acompanhamento Conjuntural da 
SEI, “há expectativa de recuperação 
em safras, como a do cacau e da 
cana de açúcar, já que no Sul a seca 
foi mais amena. No Oeste, embora 
a produtividade tenha caído, a 
produção irrigada evitou perdas 
maiores”. 

Em estudo sobre o impacto da seca 
no Estado, técnicos da SEI apontaram 
três cenários. No mais pessimista, 
considerou-se uma redução de 40% 
na produção agropecuária, o que 
impactaria negativamente em 20% 
o desempenho do setor de serviços e 
comércio dos municípios atingidos. 
O cenário moderado supõe uma 
queda de 30% na produção e um 
efeito de arrefecimento de 15% no 
setor de serviços e comércio. No 
cenário mais otimista, a perda é de 
20% na produção, com declínio de 
10% no setor de serviços e comércio. 
Em termos de valores, os prejuízos 
podem variar de R$ 3,8 bilhões a  
R$ 7,7 bilhões.

mapa  
da seca

ALoisio poNtes

Segundo o estudo da SEI, em maio, 
205 municípios eram afetados 
pela seca. O problema atingiu 
principalmente o Semiárido, 
englobando 21 dos 26 territórios de 
identidade, uma área aproximada 
de 309,2 mil km², correspondente 
a 55 % da área total do Estado. Os 
Territórios de Identidade de Irecê e 
Sisal foram os mais afetados, cada 
um com 19 municípios em estado de 
emergência, na ocasião do estudo. 
O Território de vitória da Conquista 
teve 18 municípios afetados. Em 
termos proporcionais, os municípios 
mais afetados são: América 
dourado, Antônio Cardoso, Barra do 
Mendes, Belo Campo, Bom jesus 
da Serra, Boquira, Canápolis, Elísio 
Medrado, Ibitiara, Ibititá, jussara, 
Rio de Contas, São gabriel, Serra 
Preta e Tapiramutá, todos com 100% 
da população afetada pela seca. 
Atualmente, 259 municípios estão 
em estado de emergência pela seca.

Os municípios que apresentam 
a maior participação do setor 
agropecuário na composição do PIB 
são justamente os mais afetados 

economicamente pela estiagem, 
comprometendo a produção de 
feijão, milho, batata, maracujá e 
café. São cidades cuja participação 
agropecuária é superior a 30% na 
composição do PIB. A dimensão 
da seca pode ser percebida 
quando se constata que 60,2% dos 
estabelecimentos agropecuários da 
Bahia situam-se nos municípios em 
situação de emergência. 

dOS ESTABElECIMENTOS AgROPECUÁRIOS 
dA BAhIA SITUAM-SE NOS MUNICíPIOS EM 

SITUAçãO dE EMERgêNCIA

62%

prejuÍzos da seCa podem 
CHegar a r$ 7,7 BilHões

rEcUrSoS HíDrIcoS
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Polo automotivo se  
fortalece com as empresas 
sistemistas da Ford e a 
chegada da JAC Motors  
e da Foton Motors Brasil

Um competitivo programa de 
incentivos fiscais, um parque 
de fornecedores sistemistas já 
instalado, facilidades logísticas 
e proximidade aos principais 
mercados do Nordeste e Sudeste. 
Esses são os principais atrativos 
para a ampliação e instalação de 
novas indústrias automobilísticas na 
Bahia. Pouco mais de 10 anos após 
a inauguração da fábrica da ford em 
Camaçari, Região Metropolitana de 
Salvador, um investimento vultuoso 
para a época – aproximadamente 
US$ 1,9 bilhão –, outra gigante 
do setor, a jAC Motors, aporta 
no Estado com investimentos da 
importância de US$ 600 milhões, 
que serão aplicados nos próximos 
24 meses na construção de seu 
Complexo Industrial. 

Segundo Paulo Roberto guimarães, 
superintendente de desenvolvimento 
Econômico da Secretaria Estadual 
da Indústria, Comércio e Mineração 
(SICM), a carteira de investimentos 
do setor é da ordem de US$ 1,5 
bilhão. “Além da jAC Motors, temos 
ainda a implantação da foton 
Motors do Brasil e a ampliação 
da produção da ford”, assinala. 
O Superintendente revela que a 
Bahia possui hoje, para o total dos 
setores econômicos, uma carteira de 
investimentos de R$ 34 bilhões para 
os próximos 3 a 4 anos.

A ford investiu na modernização 
da planta baiana para produzir o 
novo EcoSport e a capacidade de 
produção total passou de 250 mil 
para 300 mil veículos/ano, além 
de aportar recursos na fábrica de 
motores.  Com investimento inicial 
de US$ 300 milhões, a montadora 
de origem chinesa foton produzirá 
dois veículos comerciais. A previsão 
é que a fábrica comece a operar 
no fim do ano que vem e que até 
2016 seja capaz de montar 30 mil 
veículos por ano, empregando mil 
funcionários.

A jAC Motors marcou o início da 
implantação de sua fábrica na Bahia 

ALoísio poNtes no mês passado. Com investimentos 
de R$ 600 milhões, a unidade 
fabril terá a capacidade de produzir 
100 mil veículos por ano (em dois 
turnos de trabalho) e gerará 3,5 
mil empregos diretos e cerca de 10 
mil indiretos.  No primeiro ano de 
operações, a linha de montagem 
fabricará de 20 mil a 30 mil carros.

“É um setor em franco crescimento 
e com potencial enorme para ser 
ampliado. já são fabricados na 
Bahia 37% dos pneus para veículos 
leves produzidos no Brasil; no 
entorno da ford, formou-se um 
polo com cerca de 30 empresas 
sistemistas, que junto com a fábrica 
geram mais de 13 mil empregos 
diretos e indiretos e já estamos 
buscando atrair para o Estado 
uma cadeia de autopeças”, avalia 
o superintendente da SICM. No 
caso das empresas sistemistas, a 
previsão é mesmo de crescimento, 
uma vez que a jAC Motors prevê a 
instalação de um parque com 10 a 
12 sistemistas próximos à sua planta.

Os constantes investimentos em 
infraestrutura são outro fator 
apontado pelas empresas e 
pela SICM como fundamental 
para o dinamismo da indústria 
automobilística na Bahia, assim 
como a oferta de profissionais 
especializados. “É um setor intensivo 
em mão de obra, fundamental 
para o crescimento dos empregos 
no Estado. Por isso, todos estamos 
juntando esforços para melhorar 
nossa infraestrutura portuária, 
rodoviária e implementar o modal 
ferroviário com implantação da 
ferrovia da Integração Oeste-leste 
(fiol)”, ressalta guimarães.

Para a jAC Motors, do conjunto de 
fatores atrativos, dois se destacam 
na Bahia.  “A cadeia de fornecedores 
locais foi a principal razão que 
nos levou à escolha do Polo de 
Camaçari. Nem se trata somente 
das empresas, mas do próprio 
know how que é criado no entorno, 
caso da preparação de mão de 
obra, através do Centro Integrado 
de Manufatura e Tecnologia do 
SENAI (Cimatec), que é um centro 
nacional de referência na formação 
e desenvolvimento de pessoal e 
tecnologia”, declarou a empresa. 
Com tantos fatores favoráveis, a 
indústria automobilística ainda  
tem muita estrada pela frente em 
solo baiano. 

3,5
mil 100

mil

empregos diretos 

iNvestimeNtos 

veícuLos por ANo 

600
milhõesA IMPlANTAçãO dA fÁBRICA 

dA jAC NA BAhIA fOI MARCAdA 
POR UMA CÁPSUlA dO TEMPO

Carteira de 
iNvestimeNtos 
automotivos 
soma us$ 1,5 Bi
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NúMEROS Jac

fotos mArgAridA Neide/ Ag. A tArde

SALVADOR, DOMINGO, 16 DE DEZEMBRO DE 2012 SUPLEMENTO ESPECIAL DE MARKETING16





Concentração de idosos, 
predominância de brancos 
e problemas de mobilidade 
são características do CAS

Cenário dos mais bonitos cartões 
postais de Salvador e berço de 
um dos importantes patrimônios 
culturais da humanidade – o 
Pelourinho, maior área tombada da 
América latina – o Centro Antigo 
de Salvador (CAS) estará no centro 
das atenções durante os grandes 
eventos mundiais previstos para 
os próximos dois anos, a Copa das 
Confederações e a Copa do Mundo 
2014. É nesse espaço, onde se 
concentra uma população de 77,7 
mil residentes que está localizada 
a Arena fonte Nova, palco das 
disputas esportivas que deverão 
atrair mais de 50 mil turistas para a 
capital baiana. dinâmico em todos 
os aspectos, o CAS vem passando 
por transformações quanto à 
ocupação e ao perfil populacional.

Um mapeamento realizado 
pela SEI, baseado nos dados do 
Censo IBgE 2010, poderá servir 
como importante instrumento 
para nortear as intervenções 
necessárias, muitas já projetadas 
e em andamento, no que se refere 
à mobilidade e requalificação do 
espaço urbano. O estudo completo 
só será publicado em março do 
próximo ano, mas alguns dados 
já revelam os problemas a serem 
enfrentados. “Características dos 
domicílios, perfil da população, 
acesso aos bens de consumo 
duráveis, tempo de deslocamento 
ao trabalho, vulnerabilidades 
sociais e mercado de trabalho são 
indicadores tratados na publicação”, 
adianta a analista técnica da SEI, 
Carlota gottschall, uma das autoras 
do estudo.

“A elevada presença de pessoas 
de 60 anos e mais (18,5%) 
se mantém como sendo a 
característica mais marcante do 
CAS, já que em Salvador os idosos 
representam 10,6% da população 
total”, demonstra o estudo, 
apresentando dado fundamental 
a ser considerado nos projetos 
de mobilidade urbana, uma vez 
que essa população vai requerer, 
em curto prazo, condições mais 
favoráveis para se locomover nas 

Integrar ações e pesquisas em 
áreas temáticas e estratégicas. 
Esse é o objetivo do Programa 
de Apoio a Redes e Pesquisas 
(Proredes), iniciativa do 
Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
que encontrou na SEI parceiro 
para a realização de estudos 
com foco no desenvolvimento 
socioeconômico do país. 

Um dos trabalhos da SEI que 
integra o Proredes trata das 
Migrações Internas. O objetivo 
é estudar os fluxos migratórios 
interestaduais e intraestaduais, 
buscando identificar e comparar 
no tempo os volumes de 
imigrantes e de emigrantes, 
entre outros aspectos. 

Segundo o coordenador de 
Pesquisas Sociopopulacionais 
da SEI, Isaac Coimbra, “são 
investigadas informações sobre 
o perfil desses migrantes, 
origem e destino, entre outros 
dados. O objetivo é entender o 
comportamento da migração 
na dinâmica demográfica”, 
afirma. Alguns municípios 
que se destacam pelo volume 
desses movimentos estão 
sendo observados, como 
é o caso de Salvador, feira 
de Santana e vitória da 
Conquista. “O trabalho é feito 
com a ajuda de pesquisadores 
bolsistas financiados pelo 
IPEA. já estamos na etapa de 
tratamento das informações 
para elaborar as análises”.

Outro projeto que integra a 
parceria é a pesquisa sobre 
Erradicação da Extrema Pobreza. 
Roberto Pereira, coordenador de 
Pesquisas Sociais da SEI, explica 
que o objetivo é o cruzamento 
de dados e o alinhamento 
entre os programas estadual 
e federal para a realização de 
possíveis ajustes. “Estamos 
estudando como os recursos e 
programas de enfrentamento à 
pobreza estão sendo aplicados 
e quais programas podem ser 
reaplicados”. 

sei participa 
de estudos 
em rede do 
ipea 

ALoisio poNtes

vias urbanas. O estudo revela ainda 
que há maior concentração de 
brancos no Centro Antigo (27,9% 
da população) em comparação 
com o total de Salvador (18,9% da 
população). 

Outro alerta para os projetos 
de mobilidade urbana está na 
comprovação de que a população 
do CAS leva mais tempo que 
o restante da população 
soteropolitana no trajeto entre 
a moradia e o trabalho. dos 
moradores do Centro histórico, 
40,3% levam entre uma e duas 
horas no deslocamento entre 
a casa e o trabalho e 7% levam 
mais de duas horas. Para o total 

de Salvador, os percentuais caem 
para 19,5%, que gastam até duas 
horas, e 2,6%, que gastam mais de 
duas horas. “Provavelmente, isto 
ocorre em função da má condição 
de conservação do Plano Inclinado 
gonçalves, Elevador lacerda e 
Plano Pilar, o que dificulta o acesso 
aos terminais de ônibus, e da 
escassez de serviço de transporte 
público destinado à região”, sugere 
o mapeamento. 

PlANO dE REABIlITAçãO 
Recuperação de planos inclinados, 
ascensores e passarelas, 
implantação de bondes e 
requalificação do sistema viário, 
com implantação de ciclovias 

e acessibilidade. Esses são os 
principais projetos de mobilidade 
urbana previstos no Plano de 
Reabilitação do Centro Antigo 
de Salvador, capitaneado pelo 
Escritório de Referência do Centro 
Antigo de Salvador, que prevê 
ainda intervenções nas áreas de 
moradia, urbanística, recuperação 
do patrimônio histórico e cultural, 
além de ações de segurança e 
qualificação para melhoria do 
comércio e serviços. O investimento 
total será de R$ 700 milhões, 
sendo que R$ 205 milhões já 
estão disponíveis para aplicação 
imediata. Os R$ 495 milhões 
restantes estão alocados junto à 
Caixa Econômica federal (CEf).

traBalHo  
revela perfil do 
CeNtro aNtigo de 
salvador

EStUDoS
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Crescimento do emprego é 
acompanhado por maior 
escolarização do trabalhador 
e aumento real da renda

O mercado de trabalho brasileiro 
apresentou mudanças significativas 
nos últimos 10 anos. A partir 
de 2003, passa a se observar 
fenômenos como o crescimento 
substancial do emprego, o aumento 
da formalização no mercado de 
trabalho e a elevação dos ganhos 
reais do trabalhador. Na Bahia, este 
processo se acelera a partir de 2007, 
quando o Estado passa a gerar, em 
média, 88 mil empregos formais 
por ano, de acordo com dados do 
Cadastro geral de Empregados e 
desempregados (CAgEd), contra a 
média de 47 mil por ano, quando se 
observa o período de 1995 a 2006. 

O estoque de empregos mensurado 
pela Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), do Ministério do 
Trabalho, Emprego e Renda, revela 
que a Bahia passa de 1,2 milhão de 
trabalhadores formais em 2001 para, 
aproximadamente, 2,3 milhões 
em 2011, o que significa 87% de 
crescimento no período considerado. 
A expansão do emprego ocorreu 
com mais intensidade na indústria, 
construção civil, comércio e serviços; 
foi maior entre pessoas com níveis 
de escolaridade mais elevados; e se 
deu nas grandes empresas de forma 
mais intensa do que nas pequenas 
e micros.

de 2001 a 2011, o setor com o 
maior crescimento em relação ao 
estoque inicial foi o da Construção 
Civil, com aumento de 160% no 
número de vagas, de 60 mil para 
156 mil. já a indústria, ampliou em 
117% seu estoque de trabalhadores. 
O Comércio contou com um 

crescimento de 111% (mais 223 
mil trabalhadores). Os maiores 
crescimentos absolutos deram-se nos 
setores de serviços e administração 
pública, que apresentaram 
acréscimo de 315 mil e 250 mil 
empregos, respectivamente. Os dois 
setores são exatamente aqueles que 
apresentam as maiores participações 
relativas, com 31% para os serviços e 
28% para a administração pública, 
verificados pela RAIS 2011.

O rendimento médio do emprego 
formal no Estado, de 2001 a 2011, 
passou de R$ 1.164 para R$1.459, 
significando um crescimento de 25% 
na renda real do trabalhador. Para 
Armando Castro, diretor de Pesquisas 
da SEI, “o Estado se beneficiou das 
políticas de expansão da renda da 
população e das políticas fiscal e 
monetária expansionistas, adotadas 
pelos governos lula e dilma”. 

BaHia tem aumeNto 
de 87% Nos empregos 
formais eNtre 2001 e 2011

trabalHo

Para o diretor, “as transferências 
de renda e aumentos do salário 
mínimo permitiram um modelo 
de crescimento por aquecimento 
do mercado interno, visto que a 
propensão de consumo dos mais 
pobres é mais elevada do que a dos 
mais ricos, com efeito multiplicador 
sentido em um primeiro momento 
nos setores de serviços e comércio. 
Essa política, aliada ao modelo 
econômico de desenvolvimento, 
gerou resultados satisfatórios no 
mercado de trabalho baiano”.

Segundo a RAIS, a maior parte 
dos empregos gerados ocorreu 
para trabalhadores com níveis 
médio e superior, cuja ampliação 
foi de 807 mil e 182 mil novos 
empregos, respectivamente. Em 
2001, a participação desses níveis 
de escolaridade representavam 40% 
e 10%, tendo, em 2011, passado 
para 57% e 13%, respectivamente. 
Considerando os trabalhadores de 
nível fundamental completo, apesar 
do acréscimo de 96 mil no período, 
o grupo perde participação de 20% 
para 15%. O grupo de analfabetos 
e ensino fundamental incompleto 
tem a participação diminuída de 
31% para 15%, com diminuição de 
30 mil no estoque de trabalhadores. 
“Isto é um indício de que a expansão 
do emprego no Estado não se deu 
somente por absorção de capacidade 
ociosa, mas por investimentos 
que requerem mão de obra mais 
qualificada”, argumenta Castro.

O maior crescimento se deu nas 
empresas que empregam 500 ou 
mais trabalhadores (477 mil novos 
postos), passando de 36% para 
40% do total de empregos. Tanto as 
pequenas, micro e médias quanto 
as grandes empresas, apresentaram 
um considerável aumento da força 
de trabalho.

cenário 
atual do 
mercado 
de trabalho 
baiano
Nos primeiros dez meses do ano, 
o Estado da Bahia apresentou 
um saldo de emprego da 
ordem de 43.765 postos de 
trabalho, ficando atrás apenas 
de Pernambuco (51.622). Os 
demais saldos dos Estados da 
região foram: Ceará (39.184), 
Maranhão (17.429), Paraíba 
(16.889), Piauí (13.049), Rio 
grande do Norte (12.919), 
Sergipe (12.101) e Alagoas 
(-122). destaque para o setor 
de serviços, que acumula 19 mil 
novos postos de trabalho (jan/
out). Além do setor de serviços, 
os principais saldos foram: 
comércio (8,5 mil), construção 
civil (8,4 mil) e agropecuária 
(3,6 mil). já a indústria de 
transformação, apresenta 
saldo de 3,3 mil novos postos, 
resultado que poderia ser 
melhor se não fossem os 
impactos negativos da indústria 
calçadista que, ao longo do ano, 
apresentou mais demissões do 
que admissões.

No início de dezembro, o 
mercado de trabalho baiano 
sofreu novos impactos das 
demissões realizadas pela 
empresa vulcabras/Azaleia, 
que fechou 12 unidades em 
Caatiba, firmino Alves, Itambé, 
Itapetinga (menos a matriz), 
Itororó e Macarani. foram 
eliminados 4.000 empregos, 
medida que afetará entre 40% e 
50% dos empregos gerados nos 
seis municípios. Em comunicado 
oficial, o grupo alegou que 
o fechamento das empresas 
deveu-se aos “sucessivos e 
elevados prejuízos financeiros 
em decorrência do aumento 
da competição, causado pela 
excessiva entrada de produtos 
importados a preços muito 
baixos”. A partir de agora, a 
Azaleia só manterá as atividades 
na matriz, em Itapetinga. 

 “A expansão do 
emprego não se deu 

somente por absorção 
de capacidade 

ociosa, mas por 
investimentos 
que requerem 

mão de obra mais 
qualificada”
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O ambiente de incertezas na 
economia mundial exige cautela 
e responsabilidade orçamentária. 
Além desse cenário adverso, 
a Bahia vivencia a maior seca 
dos últimos 50 anos, afetando 
sua economia e, sobretudo, a 
população do Semiárido. Ainda 
assim, em 2012, o PIB apresentou 
aumento de 2,1% em relação a 
igual período de 2011, resultado 
superior ao da economia brasileira. 
O mercado de trabalho continua 
aquecido, evidenciado pela geração 
de mais de 507 mil empregos com 
carteira assinada desde 2007.

O governo do Estado vem 
intensificando suas ações de 
políticas públicas e não tem 
poupado esforços para prosseguir 
na sua estratégia de construção de 
uma nova Bahia, mais dinâmica 
e igualitária. Com mais de 138 mil 
unidades habitacionais contratadas, 
o programa Minha Casa, Minha 
vida tem tornado realidade o 
sonho da casa própria para a 
população, além de promover uma 

verdadeira revolução na construção 
civil. Na área de mobilidade, foram 
assegurados os recursos para o 
metrô de Salvador-lauro de freitas 
e inaugurada a 2ª etapa das obras 
da via Expressa Baía de Todos-os- 
Santos. As ações para a Copa 2014 
estão avançadas, o que assegurou 
a Bahia como uma das sedes da 
Copa das Confederações.

O fortalecimento do parque 
automotivo, a implantação do 
Estaleiro Enseada do Paraguaçu, os 
investimentos na área de energia, 
indústria, agricultura e mineração 
impulsionarão nossa base 
produtiva. Estão previstos até 2015 
investimentos da ordem de R$ 72,5 
bilhões em toda a Bahia.

Os projetos de infraestrutura 
estão avançando. A licença prévia 
concedida para a implantação 
do Porto Sul no município de 
Ilhéus foi uma grande conquista. 
Realizamos gestões para que o 
Programa de Investimentos em 
logística do governo federal 

para as ferrovias, rodovias e 
portos beneficiasse a Bahia, o 
que assegurou os investimentos 
necessários para a duplicação da 
BR-101, para a nova ferrovia entre 
Belo horizonte e Salvador e para a 
requalificação dos portos baianos. 
Os novos investimentos também 
contemplam o Porto Sul, que 
associado à ferrovia de Integração 
Oeste-leste, criará um novo 
horizonte para o desenvolvimento 
socioeconômico de todo o Estado 
e permitirá uma maior integração 
regional. 

A combinação das ações 
em infraestrutura para o 
desenvolvimento, com uma 
estratégia definida de atração de 
investimentos para a Bahia, está 
criando novos espaços econômicos, 
desconcentrando a produção e 
integrando cadeias produtivas, de 
modo a agregar mais valor aos 
produtos baianos e garantir o ritmo 
de crescimento da nossa economia 
para os próximos anos, além de 
gerar trabalho, emprego e renda. 

Jaques Wagner, 
governador da Bahia
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TEM TORNAdO REAlIdAdE O SONhO  
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Com um cenário cada vez mais favorável 
para o setor naval brasileiro, concretamente 
fortalecido pelos investimentos no programa 
de exploração do Pré-sal e na disponibilização 
de recursos oriundos do fundo da Marinha 
Mercante, o Estaleiro Enseada do Paraguaçu 
(EEP) inicia o ano de 2013 com atividade 
intensa e simultânea em duas frentes: a 
implementação do estaleiro propriamente 
dito, na localidade de Enseada do Paraguaçu, 
no município de Maragojipe, e a fabricação 
de seis navios-sonda de perfuração offshore, 
fruto de contrato assinado com a Sete 
Brasil, em agosto de 2012, e com previsão 
de término somente em janeiro de 2021. 
Com o desafio de ser o maior investimento 
privado realizado na Bahia nos últimos 10 
anos, fruto de um aporte estimado em 
cerca de R$ 2,6 bilhões, o projeto EEP terá 
sua etapa de terraplanagem encerrada já 
em abril de 2013, quando, então, terá início 
a construção do cais de atracamento e do 
dique seco, principal área de um estaleiro 
dessa complexidade.

Para a efetiva implementação do EEP, 
inúmeros projetos de melhoria e ampliação 
da infraestrutura local estão sendo 
desenvolvidos através de parcerias com os 
governos federal, Estadual e Municipal. São 
ações em curso: melhoria dos acessos viários 
através da construção de estradas, pontes e 
piers; ampliação do fornecimento de água 
com a construção de adutora; implantação 
da rede de esgotamento sanitário, estações 
de bombeamento e estação de tratamento 
de efluentes; e implantação de linha de 
transmissão elétrica. 

durante sua fase de implantação, o 
empreendimento irá gerar 4,5 mil postos de 
trabalho, número previsto para ser alcançado 
já em maio de 2013. Após implantado, 
deverá gerar 5 mil empregos diretos, além 
de outros 10 mil indiretos. Para a capacitação 
da mão de obra naval direta, o EEP já 
iniciou tratativas com parceiros institucionais 
estratégicos, de modo a qualificar, disseminar 
e transferir tecnologia para profissionais, 
sobretudo das localidades de Maragojipe, 
Santo Antônio de jesus, Candeias, Cruz das 
Almas, Santo Amaro, São francisco do Conde, 
Cachoeira, São félix, Nazaré das farinhas, 
Itaparica e Salinas. Atualmente, o EEP já 
emprega cerca de 1.300 profissionais e a 
previsão para os primeiros meses de 2013 
é de treinar outras 660, prioritariamente 
do entorno do empreendimento, o que 
contribuirá para impactar positivamente a 
economia local, incrementando ainda mais o 
índice fIRjAN de desenvolvimento Municipal 
(IfdM), já ampliado em Maragojipe para 
0,3628, conforme amplamente divulgado 
em dezembro de 2012. Além da expectativa 
de geração de milhares de empregos, o EEP é 
também uma oportunidade de alavancagem 
do setor naval baiano.

O ano de 2012 vai ficar marcado 
na lembrança do produtor rural 
da Bahia por dois momentos 
principais: os  altos preços 
pagos por alguns produtos 
agropecuários  como a soja e o 
milho, cujos valores atingiram 
patamares raramente vistos nas 
últimas décadas;  e a terrível seca 
que se abateu no Semiárido da 
Bahia, com reflexos na maioria 
das regiões, e que será lembrada 
como a maior seca dos últimos 
50 anos, e como aquela que 
desarticulou a cadeia produtiva 
do leite, reduzindo em quase 
50% a produção no Estado, e 
afetando gravemente a oferta de 
animais para abate, cuja maioria 
ainda não estava totalmente 
terminada. Até mesmo a 
caprinocultura foi levada a 
uma situação extremamente 
desesperadora.

Entretanto, vale ressaltar que o 
produtor rural na Bahia não se 
acovardou e vem buscando novos 
conhecimentos e tecnologia 
apropriados, capazes de preparar 
sua propriedade para conviver 
com este fenômeno que está 
se tornando praticamente uma 
certeza de que vai ocorrer com 
maior frequência dentro do 
Semiárido brasileiro.

diante desse quadro, o 
Sistema fAEB/SENAR resolveu 
acelerar a implantação de um 
programa, chamado viver Bem 
no Semiárido, como forma de 
ajudar o homem do campo 
a estar mais preparado para 
a estiagem, com reservas 
estratégicas de alimentos e água, 
de forma a desenvolver uma 
nova cultura, mesmo nessas 
difíceis condições, que o ajude 
a produzir e ser eficiente como 
produtor .

Esperamos que a ocorrência 
dessa seca, que já atingiu um 
estado absolutamente dramático 
na Bahia, proporcione às 
autoridades governamentais 
uma nova consciência quanto 
ao seu papel de protagonista 
principal, levando em conta que 
um produtor rural sozinho jamais 
criará as condições propícias para 
produzir, gerar renda e poder 
organizar a sua propriedade 
de forma a ser competitiva 
e sustentável no contexto do 
Semiárido brasileiro.

Humberto 
rangel, diretor 

de relações 
institucionais e 

sustentabilidade 
do estaleiro 
enseada do 
paraguaçu 

João martins 
da Silva Junior, 

presidente do 
sistema faeB/

senar

“o eep é também 
uma oportunidade 
de alavancagem 

do setor naval 
baiano”

“o produtor rural 
na bahia não se 
acovardou e vem 
buscando novos 
conhecimentos e 

tecnologia”
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Estudo da SEI vai identificar 
e caracterizar manchas de 
pobreza na Bahia com dados 
até 2010 

Saber o ponto em que se deve 
investir para mudar a realidade de 
determinada região colabora para a 
eficácia das políticas adotadas. E é 
para oferecer aos agentes públicos 
locais e nacionais informações 
sobre a evolução e a caracterização 
da pobreza no Estado que a SEI 
desenvolve o projeto Manchas de 
Pobreza na Bahia 2010. O estudo, 
desenvolvido pela diretoria de 
Estudos da SEI (direst), que tem 
previsão de conclusão para junho de 
2013, dá continuidade ao trabalho 
desenvolvido para os anos de 1991 a 
2000, atualizando-o com os dados 
de 2001 a 2010. 

“Iremos identificar quais áreas ou 
regiões se mantêm em determinadas 
condições de pobreza, as áreas 
onde ocorreram crescimento e/
ou redução do número de pobres 
e tentar entender o motivo dessas 
mudanças”, explica o diretor de 
Estudos da SEI, Edgard Porto. “O 
trabalho leva em consideração não 
somente a pobreza vista pelo aspecto 
econômico, mas compreende suas 
diferentes dimensões: educacional, 
de saúde e outras. É uma visão 
multidimensional da pobreza”,  
diz ele.

Porto explica que o projeto oferece 
subsídios para que as políticas 
públicas sejam focadas nas regiões 
e em municípios onde os problemas 
são identificados com maior clareza, 

o que reduz custos dos investimentos 
e eleva a sua efetividade. “A Bahia 
é grande e muito diferenciada, as 
políticas precisam ser cada vez mais 
focadas”, esclarece.

Para além dos dados do Censo 
2010, o estudo utilizará indicadores 
de registros administrativos do 
Ministério do Trabalho, Ministério do 
desenvolvimento Social, Ministério 
da Educação e Ministério da Saúde, 
entre outras fontes. O trabalho será 
publicado no decorrer de 2013 e 
serão enviados relatórios específicos 
para as Secretarias responsáveis 
pelas diversas áreas que compõem 
os programas de enfrentamento 
da pobreza na Bahia. O estudo será 
feito também para toda a região 
Nordeste, a fim de identificar o 
comportamento das manchas de 
pobrezas nas áreas de divisa da 
Bahia com outros Estados. 

AiLtoN seNA

“A bahia é 
grande e muito 
diferenciada, as 

políticas precisam 
ser cada vez mais 

focadas”

estudo ColaBora 
Com polÍtiCas de 
eNfreNtameNto  
à poBreza
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Bahia Análise & Dados
Revista temática trimestral elaborada por 
colaboradores externos e especialistas da SEI.

Conjuntura & Planejamento
Publicação trimestral que traz artigos e entrevis-
tas sobre a conjuntura econômica da Bahia. 

Série Estudos e Pesquisas
Apresenta resultados de pesquisas nas áreas de 
demografia, indústria, energia, agropecuária, saúde, 
educação, agricultura e geoambiental.

Quem mais estuda a Bahia não pode faltar na sua estante
A SEI, por meio de sua linha editorial, publica regularmente livros e revistas que debatem aspectos socioeconômicos e geoambientais do estado. Quem se interessa pela Bahia não pode deixar de ler. 

Download
gratuito:

www.sei.ba.gov.br

imprensa.sei

@eu_sei

Onde comprar: Biblioteca Rômulo Almeida _ SEI  CAB, 4ª Avenida, 435, térreo
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Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios aponta 
redução na taxa de pobreza 
extrema 

Aumento de rendimento médio, 
redução das desigualdades e queda 
significativa na taxa de pobreza 
extrema. Essas foram as principais 
constatações da avaliação do 
rendimento da população baiana, 
entre 2006 e 2011, realizada pela 
SEI. Os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de domicílios (PNAd), 
do Instituto Brasileiro de geografia 
e Estatística (IBgE), revelam que o 
rendimento médio da população 
da Bahia aumentou 21% em termos 
reais e que, aproximadamente, 
200 mil pessoas saíram da 
extrema pobreza. Para o diretor de 
Pesquisas da SEI, Armando Castro, 
é importante ressaltar que a renda 

cresceu de forma mais acentuada 
entre os mais pobres, apesar de ter 
crescido para todas as classes sociais.

“Os 10% mais pobres apresentaram 
um crescimento real na renda média 
de 31,1%, ao passo que os 10% mais 
ricos apresentaram um crescimento 
de 18,9%, o efeito disso é a redução 
da desigualdade no Estado”, analisa. 

Segundo a PNAd, entre 2006 e 2011, 
a renda média do baiano passou 
de R$ 729 para R$ 881. Na zona 
urbana, cresceu de R$ 872 para R$ 
1.006, e na zona rural, passou de 
R$ 405 para R$ 407. já a taxa da 
população vivendo em condição de 
extrema pobreza recuou de 11,6% 
para 9,3% da população total, o 
que significa que aproximadamente 
200 mil pessoas saíram da extrema 
pobreza na Bahia.  Na zona urbana, 
a população em extrema pobreza 
diminuiu em quase 80 mil pessoas, 
passando de 695 mil para 616 mil, 

uma queda de 7,5% para 5,9% 
entre 2006 e 2011. Na zona rural, 
o número de pessoas abaixo da 
linha da pobreza diminuiu em 116 
mil, porém, como a redução da 
população rural ocorreu a uma 
taxa mais elevada, a proporção de 
extrema pobreza aumentou de 19,1% 
para 19,9% no meio rural.

O diretor avalia que as alterações 
na pobreza e rendimento se deram 
por dois conjuntos de fatores 
prevalecentes. “Em primeiro lugar, 
tivemos um ambiente econômico 
favorável, e em segundo, um leque 
de políticas de renda, capitaneadas 
pelo programa Bolsa família, que 
atuam de forma direta sobre o 
rendimento da população mais 
pobre no Estado e produzem 
também impactos sobre a economia, 
multiplicando o efeito sobre o 
rendimento da população da Bahia”, 
assinala. Nos últimos seis anos, 
foram gerados aproximadamente 

500 mil empregos formais na Bahia.

“Como já é de conhecimento, o 
Programa Bolsa família apresenta 
um significativo resultado sobre a 
redução da extrema pobreza no 
Brasil e na Bahia, uma vez que eleva 
de forma direta a renda familiar 
da população”, avalia Castro. A 
Bahia possui o maior número de 
beneficiários do Bolsa família, que 
destina cerca de R$ 2 bilhões por 
ano ao Estado, atingindo todos 
os 417 municípios e beneficiando 
1,6 milhão de famílias. Além da 
redução da pobreza, o Programa 
Bolsa família afeta de forma 
positiva indicadores de educação, 
trabalho infantil e saúde, devido às 
condicionalidades do programa.

Castro acrescenta que outras 
políticas de transferência de renda 
também fizeram a diferença. “O 
Programa Brasil Carinhoso, os 
aumentos reais de salário mínimo e 

o Benefício de Prestação Continuada 
foram decisivos para a brusca queda 
da pobreza”, explica. Além do 
efeito direto sobre os rendimentos 
familiares, as transferências de 
renda aquecem as economias 
locais, impactando, sobretudo, os 
setores de serviços e comércio, o que 
proporciona geração de emprego e 
mais crescimento da renda.

O diretor analisa que apesar dos 
enormes avanços, a renda da 
população baiana ainda é baixa e 
o nível de extrema pobreza elevado, 
atingindo em torno de 1,4 milhão 
de pessoas. dentre os desafios a 
serem vencidos, o diretor aponta 
os fatores limitantes do Programa 
Bolsa família, como o custo e a 
localização do público-alvo ainda 
não beneficiário do programa, além 
de fatores estruturais como a baixa 
escolaridade da população-alvo, 
o que dificulta a sua inserção nos 
processos produtivos. 

“o programa bolsa 
família apresenta um 
significativo resultado 
sobre a redução da 
extrema pobreza no 

brasil e na bahia, uma 
vez que eleva de forma 
direta a renda familiar”

ALoisio poNtes

reNda média do  
BaiaNo CresCeu 21%  
eNtre 2006 e 2011
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armando castro, diretor de 
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