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Eliana 
BoavEntura 
dIretora-geral 
da seI

ARTIGO

o ano de 2015 começou 
gerando expectativas negativas 
sobre o comportamento da 
economia brasileira, com 
reflexos para a Bahia. como 
alternativa para recuperar a 
confiança nos fundamentos 
macroeconômicos e 
retomar o crescimento, 
o governo brasileiro tem 
apostado em um receituário 
caracterizado por ajustes 
fiscais combinados com uma 
austeridade na condução 
da política monetária. o 
ajuste tão propalado parece 
ser um mal necessário, que 
reduza progressivamente os 
gastos públicos, repense a 
questão tributária e determine 
prioridades para os gastos, 
em um contexto de baixo 
crescimento e da consequente 
redução na arrecadação. as 
consequências e os ganhos 
dessa condução são aspectos 
para os quais ainda não temos 
condições de analisar no curto 
prazo. mas as expectativas 
são de que a inflação tenha 
uma curva mais descendente 
no segundo semestre e, 
com isso, o mercado fique 
menos pessimista em relação 
à retomada da atividade 
econômica.

e os reflexos para a Bahia? 
também foram sentidos, 
é claro. acompanhando 
a mesma tendência da 
economia brasileira, a 
economia baiana se retraiu 1% 
no primeiro trimestre de 2015, 
e teve na agropecuária e na 
safra de grãos de 2015 o único 
bom desempenho, para evitar 
que a queda do pIB fosse ainda 
maior. a produção de grãos 
expandiu 20% no primeiro 
trimestre e parece indicar uma 
reversão de tendência marcada 
pelas secas dos últimos anos. 

nos demais segmentos, 
a tendência da economia 
foi muito parecida com o 
verificado para a economia 
brasileira, com retração na 
construção civil (-6,0%), na 
Indústria de transformação 
(-3,0%) e no comércio (-6,0%).

além dos resultados dos 
principais setores produtivos, o 
ajuste fiscal e a diminuição de 
repasses federais no primeiro 
trimestre do ano impõem 
um ritmo de cautela para 
os gastos da administração 
pública na Bahia. por isso, 
acreditamos que o Bahia em 
números seja de fundamental 
importância para analisar o 
atual momento da economia 
baiana e para repensar os 

projetos de desenvolvimento 
dos municípios e do estado, 
em um contexto de elaboração 
do novo ppa pela secretaria do 
planejamento. as reportagens 
deste caderno refletem 
novos trabalhos sistemáticos, 
produzidos pela equipe da seI 
e que estão voltados para um 
acompanhamento do ritmo 
da movimentação econômica, 
das transformações sociais 
e dos projetos de grandes 
investimentos que podem 
criar novas perspectivas para 
a Bahia nos próximos anos. 
o uso dos estudos, pesquisas, 
estatísticas e geoinformação 
tem sido cada vez mais intenso 
por parte das secretarias de 
estado. com a valorização do 
planejamento e gestão neste 
novo governo, o papel da seI 

ganha ainda mais importância, 
e a instituição está madura e 
preparada para um novo salto 
de qualidade.

há razão para algum 
otimismo, em função de 
perspectivas criadas em 
torno do novo polo acrílico 
da região metropolitana e 
do adensamento da cadeia 
petroquímica, que, enfim, 
pode ser integrada para a 
produção de bens finais com 
grande demanda nacional 
e internacional. e não só 
isso, os novos investimentos 
estão em curso para a 
dinamização da economia 
baiana, a interiorização do 
desenvolvimento e a mudança 
na matriz produtiva. a energia 

PErsPEctivas  
Para a Economia 
Baiana

IndIcador aponta expansão  
econômIca no InterIor.

eólica já é uma realidade 
que está contribuindo para 
a diminuição da nossa forte 
dependência hidroelétrica. 
além disso, os avanços na 
ponte de integração salvador-
Itaparica podem criar 
novas condições para uma 
desconcentração da atividade 
econômica do entorno da 
rms. a palavra de ordem é o 
investimento e seus efeitos 
multiplicadores na economia. 
acreditamos que essa 
retomada deva acontecer de 
forma lenta e gradual, com a 
Bahia, em um curto espaço de 
tempo, retomando seu nível de 
crescimento econômico, com 
melhoria nas condições de 
vida e de trabalho para o povo 
baiano.

invEsTiMEnTos 
no inTErior 
baiano

EsTudos 
sobrE pobrEza 
subsidiaM ppa

A produção de grãos 
expandiu 20% no primeiro 
trimestre e parece indicar 
uma reversão de tendência 
marcada pelas secas dos 
últimos anos.

dIvulgação
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14.702 
PIB per capita de Salvador (2012) - R$ 1,00

11.832
PIB per capita (2012) - R$ 1,00

167.727

PIB
estadual
(2012) 

R$ milhões

3.9%

Taxa de
crescimento

(2012)

PIB de
Salvador 

(2012)
R$ milhões

39.866

564.692,67 km² 
Área Territorial BA

Salvador
Capital

692.819 km²  
Área da Capital

417 
Municípios

15.062.681 
11.140.670 3.922.011 

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE

POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL

3.892.429
3.824.872 67.557 

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE

POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL

Exportação

Importação

Saldo Balança Comercial

Emprego Formal
(CAGED/MTE)

Taxa de Desemprego 
(PED-RMS)

Indústria 
(PIM/IBGE)

Inflação 
(IPC/Salvador)

Cesta Básica 
(IPC/ Salvador)

Atividade Econômica 
(IMEC - Salvador)

Arrecadação de ICMS

Investimentos 
Protocolados

R$9.309.740

R$9.295.255

U$ 14.485 US$ 1000 FOB

R$20.923

-

-

-

R$251,43

-

R$17.345.277.885

R$46.602.771.700

Jan-Dez 2014

Jan-Dez 2014

2014

Jan-Dez 2014

Jan-Dez 2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014/2016

-7,75%

4,57%

-98,80%

0,9%

17,4%

-2,8%

6,25%

3,14%

5,4%

5.0%

-

INDICADOR VALORPERÍODO TAXA

Indicadores
Cesta de 

confIra os prIncIpaIs 
IndIcadores e 

estatístIcas do estado 
e fIque sabendo 

como está a nossa 
socIoeconomIa.

conhEça
a Bahia
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o produto Interno Bruto baiano 
alcançou a casa dos r$220 
bilhões em 2014, registrando 
um crescimento da atividade 
econômica estadual de 1,5% em 
comparação ao ano anterior. 
atualmente, a Bahia responde 
por 4,13% do pIB brasileiro.

o crescimento econômico foi 
impulsionado pelos setores 
da agropecuária e serviços, 
que registraram alta de, 
respectivamente, 12,5% e 1,8% 
no ano passado. a expansão 
agropecuária deveu-se 
ao aumento na produção 
das principais culturas 
desenvolvidas no estado, como 
milho (38,1%), algodão (25,8%), 
café (24,2%) e soja (15,9%), 
ajudadas pela fase de chuvas na 
época de plantio e de controle 
de pragas. 

“com o fim da estiagem, o 
agro respondeu com eficiência 
e rapidez, continuando a 
Bahia a ser autossuficiente 
em carne e tendo a produção 
leiteira bastante satisfatória”, 
comemora o presidente da 
confederação nacional da 
agricultura e do sistema 
FaeB/senar, João martins 
da silva Junior. segundo o 
executivo, os bons preços 
dos produtos agropecuários 
foram estimulantes para a 
produção. “vale ressaltar que os 
produtores rurais baianos estão 
cada vez mais profissionais 
e competitivos, adotando 
novas tecnologias e práticas 
de manejo agrícola, estando 
sempre atentos ao mercado 
nacional e internacional”, 
complementa.

o bom desempenho do setor 
de serviços está relacionado 
ao crescimento de suas 

principais atividades no 
estado. com incremento 
de, respectivamente, 1,6% 
e 0,6%, o comércio e a 
administração pública foram 
os destaques do segmento, 
devido às suas ponderações 
internas no cálculo do valor 
adicionado (va). Já os maiores 
índices registrados foram em 
alojamento e alimentação 
(4,9%) e transportes (3,8%), 
muito ligados à atividade 
do turismo. “tivemos um 
acréscimo na taxa de ocupação 
hoteleira com os preparativos 
para a copa do mundo”, 
avalia o presidente na Bahia 
da associação Brasileira da 
Indústria de hotéis (aBIh-Ba), 
José manuel garrido. para ele, 
no entanto, o desempenho 
do setor poderia ter sido 
melhor. “sofremos um declínio 
drástico no segundo semestre”, 
lamenta.

em contrapartida, a Indústria 
baiana registrou queda de 
1,9% em 2014, impulsionada 
pelas retrações na construção 
civil (-3,3%) e na Indústria 
de transformação (-2,9%), 
seguindo uma tendência 
nacional do setor. segundo 
resultados da pesquisa 
Industrial mensal de 
produção Física do IBge, 
o mau desempenho da 
transformação deveu-se a 
quedas em sete dos doze 
segmentos, principalmente 
entre veículos automotores 
(-22,4%), equipamentos 
de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos 
(-44,3%), e metalurgia 
(-9,9%). 

no caso da construção 
civil, nem mesmo 
as diversas obras 
públicas observadas no 
estado garantiram seu 
crescimento. de acordo 
com os dados da série 
histórica das contas 
regionais, a última 
retração observada nessa 
atividade tinha sido em 
2003 (-7,2%). “a construção 

civil baiana está muito 
atrelada a salvador, mercado 
prejudicado pela judicialização 
do pddu em 2012 e pela 
reforma fiscal da prefeitura em 
2013, que aumentou os custos 
para o mercado. também 
tivemos uma redução nas 
obras do minha casa, minha 
vida, sem novas contratações 
ao longo do ano”, explica o 
presidente do sInduscon-
Ba, carlos henrique passos.     

segundo o diretor de 
Indicadores e estatísticas da 

seI, gustavo pessoti, o 

crescimento econômico do 
pIB em 1,5% tem um aspecto 
positivo e outro negativo. o 
positivo é a recuperação da 
agropecuária baiana, depois 
de dois anos de resultados 
muito ruins em função da 
seca. “a agropecuária é um 
setor importante, seja pela 
sua penetração na pauta de 
exportações, seja pela dinâmica 
que ela dá ao interior do estado 
e também na geração de 
empregos”, afirma o diretor. 

o negativo foi a forte 
diminuição no setor industrial, 

segmento que 
apresenta os 

melhores 
empregos 

e 

remunerações, e está perdendo 
dinamismo na estrutura do pIB 
do estado. “Já há algum tempo 
a indústria de transformação, 
carro-chefe do setor industrial 
baiano tem apresentado 
oscilações na produção 
física e diminuição no valor 
adicionado da economia. esse 
movimento pode ser associado 
à diminuição da demanda 
doméstica, mas, sobretudo 
ao menor ritmo de nossas 
exportações de produtos 
manufaturados”, analisa 
pessoti.

ExpEctatIva   
para 2015, a tendência é que 
a agropecuária continue 
impulsionando a economia 
estadual, com os cultivos de 
soja, algodão, milho e café, 
em um crescimento acima 
de 12%, segundo estimativas 
de técnicos da seI. Já o setor 
de serviços deve crescer mais 
lentamente (0,5%), motivado 
pela queda do comércio e 
atividades relacionadas ao 
turismo, que vêm sofrendo nos 
últimos meses com a alta de 
juros, o aumento da inflação e 
o recuo na renda da população 
em âmbito nacional. a previsão 
é de queda na Indústria baiana 
(cerca de -4,0 %), com redução 
em obras de Infraestrutura e 
lançamentos na construção 
civil, causada por novas 
restrições ao financiamento da 
casa própria e por paralisações.

para o coordenador de 
acompanhamento conjuntural 
da seI, luis mário ribeiro 
vieira, o segundo semestre 
será de reviravolta. “com a 
aprovação do ajuste fiscal 
e o declínio da taxa de 
inflação, o nível de confiança 
dos agentes econômicos 
se elevará, refletindo na 
recuperação do crescimento 
da atividade econômica”, 
afirma. o economista também 
defende que, como resposta 
a esses fatores, o pIB baiano 
apresentará novamente taxa 
de crescimento acima da 
registrada no país. 

mara rocha

Economia Baiana rEgistra PiB  
dE r$ 220 Bi Em 2014 E crEscE 1,5%

agropecuárIa foI 
destaque, com 12,5% 
de Incremento em 
relação a 2013

 
O Produto Interno Bruto (PIB) mede o valor de 

todos os bens e serviços finais produzidos durante 
um período, em determinada região. Expresso em valores 

monetários, ele permite mensurar a atividade econômica e o 
nível de riqueza de uma localidade, apontando se houve ou não 

desenvolvimento econômico em certa faixa de tempo. “Uma taxa 
de crescimento elevada do PIB representa incremento na Economia, 

com geração de mais empregos, aumento de renda da população, 
maior consumo e exportação, empresas locais mais competitivas, além 
de melhoria na oferta de produtos e serviços”, explica o economista da 
SEI, João Paulo Caetano. Para se chegar ao PIB, é contabilizado tudo o 
que é vendido ao consumidor final, do alimento ao automóvel, assim 
como os serviços prestados e remunerados. Também entram no cálculo 
investimentos, como os destinados ao aumento de produção futura de 
uma empresa, e despesas governamentais de infraestrutura, a exemplo 
de ampliação de malha rodoviária e construção de hospitais. Não 

são calculados os insumos de produção, como mão de obra, 
matérias-primas, energia e impostos, além do comércio de 

bens já existentes – é o caso da venda de um carro usado 
–, e das atividades informais ou ilegais. 

É o PIB? 
o que 

CReSCIMeNTo 12,5%
AGROPECUÁRIA

milho          algodão          café          soja

38,1%

25,8%

24,2%
15,9%
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a macrorregião do cerrrado 
brasileiro, onde está 
inserido o oeste da Bahia, 
desponta como um dos 
principais destaques do 
setor agropecuário do Brasil. 
dentro desse contexto, essa 
região baiana, juntamente 
com o sul do maranhao, leste 
do tocantins e sudoeste do 
piauí, foi delimitada pela 
empresa Brasileira de pesquisa 
agropecuária (empraBa), 
como matopIBa - acrônimo 
com as iniciais dos quatro 
estados. para entender como 
a localidade baiana pode se 
beneficiar das articulações 
com essa nova fronteira, a 

superintendência de estudos 
econômicos e sociais da Bahia 
(seI) vai iniciar no segundo 
semestre um estudo completo, 
com publicação prevista para o 
próximo ano. 

a proposta da seI é identificar 
as possibilidades de atração 
dos fluxos de cargas, 
comerciais e de serviços de 
matopIBa para a Bahia, 
compreendendo quais os 
investimentos necessários 
para a sua realização. além 
disso, o estudo vai analisar 
alternativas de reforço das 
cidades do oeste baiano, 
transformando-as em centros 
urbanos polarizadores dos 
fluxos de investimentos da 
nova fronteira agrícola. 

“essas articulações com 
a matopIBa e o mato 
grosso podem reforçar 
o desenvolvimento do 
oeste baiano, além de criar 
atratividade para investimentos 
em nós logísticos situados 

em outras regiões do estado e 
estimular o desenvolvimento 
de áreas portuárias”, explica 
o diretor de estudos da 
superintendência, edgard 
porto. o gestor também 
reforça a importância da 
pesquisa para o embasamento 
de políticas públicas no estado. 

para tanto, o estudo tomará 
como base informações 
secundárias sobre as regiões 
analisadas, além de entrevistas 
com agentes envolvidos no 
desenvolvimento local. a 
equipe da superintendência 
também vai identificar a lógica 
de produção e circulação dos 
produtos agrícolas, atentando 
para as tendências espaciais 
dentro do centro-oeste 
brasileiro, principalmente 
em matopIBa. o intuito é 
compreender os canais de 
escoamento atual e projetados 
da produção, com ênfase na 
nova fronteira, bem como a 
lógica espacial da oferta de 
equipamentos de logística, 

comércio e serviços no 
território.

cEnáRIO nacIOnaL 
o agronegócio é uma 
das atividades de maior 
importância para a economia 
do país. a região de matopIBa 
já responde por cerca de 
10% da produção nacional 
de grãos e é caracterizada 
pela alta tecnificação de seus 
cultivos e certa uniformidade 
na gestão da agricultura em 
toda a região que a compõe. 
nesse cenário, a Bahia assume 
posição de destaque. “entre 
os quatro estados da nova 
fronteira, o território baiano é o 
que possui a agricultura mais 
antiga em desenvolvimento, 
com maior volume de área 
agrícola e probabilidade de 
expansão”, reconhece o diretor 
de relações Institucionais da 
associação de agricultores 
e Irrigantes da Bahia (aIBa), 
Ivanir maia. ele ressalta 
a vocação geográfica da 
região, que possui terras mais 

planas em comparação 
com os demais estados, 
favorecendo os cultivos. 

o oeste baiano também 
responde pelo maior 
volume de produção da 
soja, produto agrícola que 
registrou entre 1990 e 
2013 o melhor índice de 
incremento nos quatro 
estados: 2.519% nas contas 
do IBge. no ano passado, 
com matopIBa à frente de 
8,4% da produção nacional, 
a Bahia concentrou 41% do 
cultivo de soja de todo o 
eixo dos grãos, produzindo 
2,7 milhões de toneladas. 
maranhão e tocantins 
vieram logo em seguida, 
com 23% cada um, enquanto 
o piauí, 13%. de acordo com a 
emBrapa, para a safra de grãos 
2014/2015 é esperada uma 
participação de 9,7% dessas 
quatro localidades na produção 
nacional. o milho e o algodão 
são outros dois importantes 
produtos do território, 

mara rocha

a nova frontEira  
do agronEgócio

oeste baIano é tema 
de estudo da seI, 
que destaca as suas 
relações com a 
regIão do cerrado 
brasIleIro 

Fotos dIvulgação/ seagrI

Em 2014, a Bahia 
concentrou 41% do 

cultivo de soja de 
todo o eixo de grãos, 

produzindo 2,7 
milhões de toneladas.
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desenvolvendo-se como 
alternativa para a rotação com a 
soja nos cerrados brasileiros. 

FUtURO pROMIssOR 
no contexto baiano, a região 
oeste é responsável por 
92% de toda a produção 
de grãos, em um dos mais 
promissores e modernos polos 

agroindustriais do estado. 
segundo a seI, o território 
detém os cinco municípios 
agrícolas com destaques pelo 
bom desempenho estadual 
na safra de grãos, sobretudo 
na produção de soja. a 
superintendência aponta são 
desidério como o principal 
representante dessa lista. 

primeira posição no ranking 
baiano da agropecuária, 
o município tem uma 
participação de 8,0% no estado 
e o maior valor adicionado da 
agricultura em âmbito nacional. 
em seguida, aparecem os 
municípios de Formosa do rio 
preto (4,5%), Barreiras (3,9%), 
luís eduardo magalhães (3%) e 
correntina (2,6%). 

para 2016, está prevista, ainda, 
a criação, em Jaborandi, 
do maior laticínio do país. 
resultado de investimentos 
na ordem de cerca r$ 10 
bilhões, a iniciativa promete 
gerar mais de mil empregos 
na localidade, segundo a 
agri Brasil, realizadora do 
empreendimento. para o 
primeiro ano de operação, a 
empresa estima uma produção 
de um milhão de litros de 
leite por dia, destinados à 
exportação e ao mercado 
interno.

 AgêNCIA de 
deSeNvolvIMeNTo 
de MAToPIBA
a aposta é InvestIr em tecnologIa  
e pesquIsa para o crescImento 
local

no início de maio, a 
presidente dilma roussef 
assinou um decreto para 
a criação da agência 
de desenvolvimento 
de matopIBa, voltada 
para a tecnologia, 
com investimento em 
capacitação, inovação, 
pesquisa, agricultura de 
precisão e assistência 
técnica. a medida integra 
um programa federal de 
políticas de fomento ao 
crescimento sustentável 
dos produtores locais e 
superação de desafios 
regionais, relacionados 
a questões de 
infraestrutura e logística. 
ainda sem uma data 
prevista para o início das 
operações, o formato 
da futura agência tem 
sido discutido entre o 
ministério da agricultura, 
representantes dos 
estados, iniciativa 
privada, entidades de 
classe e instituições de 
ensino.

a agência terá três 
pontos de referência, 
instalados no tocantins, 
piauí e Bahia. no 
território baiano, luís 
eduardo magalhães 
foi a cidade escolhida 
para receber a estrutura. 
“a iniciativa cumpre 
um papel social e 
funcionará como 
importante estímulo 
para a integração 
de todo o eixo 
agropecuário, levando 
apoio tecnológico 
e novas matrizes de 
produção também para 
municípios menos 
desenvolvidos, como 
os do entorno de luís 
eduardo magalhães”, 
avalia oziel oliveira, 
diretor-geral da agência 
estadual de defesa 
agropecuária da Bahia, 
órgão vinculado à 
secretaria da agricultura, 
pecuária, Irrigação, 
pesca e aquicultura 
(seagrI). 
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Urucuí
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Rio Preto

Luís Eduardo
Magalhães

Barreiras

Pedro Afonso

Campos Lindos

CERRADO

Questões de infraestrutura e logística são os principais 
desafios para o desenvolvimento da Macrorregião 
do Cerrado. “Existem zonas que ainda sofrem com a 
ausência de energia elétrica”, afirma Ivanir Maia. Outro 
importante gargalo está relacionado ao escoamento 
dos grãos para os portos. Atualmente, esse transporte 
é feito através de rotas rodoviárias, como a BR-242 
para o Porto de Aratu e a BR-030 para o Porto de 
Ilhéus, ou por rodoferroviárias como a Norte-Sul - 
Porto de Itaqui (MA) e FCA - Porto de Tubarão (ES). “É 
preciso melhorar as hidrovias e pensar em conjunto 
as malhas”, defende o diretor da AIBA.

Nesse sentido, a Ferrovia de Integração Oeste-
Leste (FIOL) constitui perspectiva de incremento 
no dinamismo dessa região, transformando-a em 
ponto de convergência de cargas e serviços para os 
municípios produtores de grãos do Centro-Oeste, 
como aponta a técnica da SEI, Ilce Carvalho. “Um dos 
principais benefícios da integração FIOL - Porto Sul 
será o de tornar o transporte da produção na sua área 
de influência mais competitivo”, acredita. Segundo a 
especialista, com a nova rota, os custos do transporte 
para Rotterdam (Holanda) e Shanghai (China), por 
exemplo, cairiam em 7% e 3%, respectivamente. Nesse 
sentido, o Governo da Bahia tem dedicado esforços 
para promover a articulação direta da FIOL com a 
FICO, em Campinorte. O intuito é atrair as cargas do 
Mato Grosso do Sul para os portos baianos.

deSAfIoS

O algodão está entre 
as culturas que 
registraram aumento 
na produção em 2014, 
com crescimento de 
25,8%.

Fonte: emBrapa
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a Bahia abriga diversos polos de 
crescimento, e se transformou 
em um estado que está 
descentralizando a economia, 
que também expande no 
interior. é o que aponta o 
Índice da dinâmica econômica 
municipal (Idem), calculado 
pela seI, que explica que, 
entre 2002 e 2011, os melhores 
desempenhos ocorreram em 
grande parte em municípios 
no interior do estado. a 
implantação de novas 
indústrias, hidrelétricas e a 
expansão de produção agrícola 
são alguns dos fatores que 
foram apurados como razões 
para a mudança de cenário. 
o diretor de Indicadores e 
estatística da seI, gustavo 
pessoti, explicou que, entre os 
fatores importantes percebidos 

pelo Idem está o fato de que 
municípios menores, com 
população de até 20 mil 
habitantes, apresentaram 
grande crescimento do 
setor de serviços na série 
histórica calculada pela seI. 
“esse crescimento evidencia 
a elevação de renda trazida 
por programas sociais, pela 
estabilidade da economia 
e pela elevação do salário 
mínimo, que têm permitido 
uma elevação nos setores do 
comércio, sobretudo pelo 
aumento do consumo das 
populações mais pobres. ou 
seja, os municípios crescem 
mais quando a dinâmica social 
melhora”, avalia pessoti.

o coordenador de contas 
regionais e Finanças públicas, 
João paulo caetano, explica 
a configuração do Idem: 
“em geral, o Idem capta o 
processo de constituição da 
base econômica municipal, 
a qual, futuramente, se 
refletirá no desempenho 
do pIB do município. nesse 
sentido, os municípios que 
apresentaram as maiores 
variações na sua estrutura 
econômica foram também os 
que tiveram maiores variações 

nominais dentro da série do 
pIB municipal. Itapebi é um 
exemplo dessa mudança 
na estrutura econômica; até 
2003 ele não aparecia entre os 
principais municípios baianos 
no setor industrial, mas, a 
partir da implementação da 
usina, esse município passa 
a ser destaque na medida 
em que essa nova estrutura 
econômica o credencia a uma 
maior contribuição para o pIB 
industrial da Bahia”. 

ao todo, dez municípios 
registraram as maiores 
expansões econômicas no 
período avaliado no Idem: 
Itapebi, ruy Barbosa, Jaborandi, 
governador mangabeira, 
Iraquara, Formosa do rio 
preto, santa Bárbara, Jandaíra, 
maragogipe e são gonçalo 
dos campos. Itapebi foi 
o município com maior 
expansão no período: em 
2003, a usina hidrelétrica de 
Itapebi entrou em operação, 
com três unidades geradoras 
de 150 mW cada, energia 
contratada de 1.877.268 mWh/
ano, até nov./2016 e 1.721.340 
mWh/ano, até abr./2017, pela 
companhia de eletricidade 
do estado da Bahia (coelBa). 

assim como ocorreu com 
Itapebi, governador mangabeira 
também teve sua expansão 
propiciada pela instalação de 
uma usina hidrelétrica, a pedra 
do cavalo, que, apesar de ser de 
menor porte, também teve forte 
impacto na dinâmica produtiva 
local. em Iraquara, a expansão 
foi favorecida pela implantação 
de uma indústria ligada ao 
segmento de Biocombustíveis, 
que iniciou suas operações 
em 2006. como esta se 
tornou a principal atividade do 
município, Iraquara registrou 
forte expansão na dinâmica 
econômica. 

outro destaque é o município 
de luís eduardo magalhães, 
situado no oeste baiano. no 
período, o município registrou 
a segunda maior expansão 
entre as grandes economias 
estaduais – 273% –, onde, além 
dos investimentos relacionados 
à agroindústria, seu principal 
destaque econômico, 
apresentou também um bom 
desempenho no comércio 
varejista. também no oeste 
baiano, Barreiras apresentou 
destaque, motivado pela 
expansão do agronegócio, 
enquanto o município de 

Jaborandi registrou a terceira 
maior expansão, onde tem se 
destacado a produção agrícola 
de soja, milho e algodão. além 
disso, os segmentos de sIup 
(serviços Industriais de utilidade 
pública), administração 
pública (apu) e Indústria de 
transformação contribuíram 
para que o município exibisse 
uma expansão destacada. 
ainda no oeste, Formosa do 
rio preto registrou a sexta 
maior expansão. o município 
tem como atividade principal 
a agropecuária – produção de 
soja, algodão e milho –, que 
contribuiu para a expansão 
da atividade econômica 
municipal.

Já maragogipe teve sua 
atividade econômica 
fortemente impactada após a 
implantação de um estaleiro da 
petrobras para a construção 
de plataformas de petróleo 
em são roque do 
paraguaçu. o ponto de 
maior expansão ocorreu 
no ano de 2007, com a 
iniciação da construção 
de uma plataforma 
de petróleo. entre 
outros municípios que 
registraram expansão 

crEscimEnto
no intErior
da Bahia
alinE cruz

IndIcador avalIa 
a dInâmIca dos 
munIcípIos baIanos 
e aponta expansão 
da economIa em 
munIcípIos com até 
20 mIl habItantes

O comércio varejista foi 
um dos responsáveis pela 
expansão econômica de 
municípios do interior 
baiano, entre eles Luís 
Eduardo Magalhães, Vitória 
da Conquista, Itabuna, 
simões Filho e Camaçari.

 dIvulgação
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econômica estão são gonçalo 
dos campos, com destaque 
devido à atividade da avicultura; 
santa Bárbara, onde teve 
destaque a administração 
pública (apu), e Jandaíra, 
que apresentou aumento 
da atividade econômica 
relacionado à maior dinâmica 
no segmento de transporte.

no sudoeste do estado, 
vitória da conquista teve 
o desempenho de 159% 
determinado, em grande parte, 
pela expansão do setor serviços, 
principalmente o comércio 

varejista. a indústria de 

transformação também 
contribuiu para esse 
desempenho. no sul, Itabuna 
e Ilhéus têm nos serviços 
suas principais atividades 
econômicas, com destaque 
para o comércio, que mostrou 
um bom desempenho ao 
longo da série para ambos 
os municípios.  em Ilhéus, 
destaca-se a existência de 
um polo de informática, que 
contribuiu para a expansão 
da atividade econômica do 
município, juntamente com 
o porto – utilizado para o 
escoamento dos produtos da 
região – e a construção civil. 

no período, Ilhéus 
registrou 

expansão 
de 

118%. Já Itabuna teve sua 
dinâmica econômica baseada 
no comércio varejista e na 
indústria de transformação, que 
contribuíram para a expansão 
de 116%. 

em Juazeiro, onde há um 
polo de fruticultura bastante 
desenvolvido, a construção 
civil, juntamente com a lavoura 
permanente, foi determinante 
para o desempenho de 63%. o 
município de paulo afonso, 
que tem a economia baseada 
na produção e distribuição 
de energia elétrica, registrou 
o menor nível de expansão 
entre as principais economias 
estaduais (38%). 

RMs  
na região metropolitana de 
salvador, o município de dias 
d’Ávila, que aparece entre 
as maiores economias do 
estado, também se colocou 

entre os de maior expansão 
na atividade econômica, 
destacando-se, em especial, 
pela metalurgia do cobre. 
outros municípios da 
rms também figuraram 
entre os que apresentaram 
altos índices de expansão 
econômica. camaçari 

apresentou taxa de expansão 
de 246% no período, e, dentre 
as principais economias 
estaduais, teve a terceira maior 
expansão, que se deu por conta 
do crescimento da indústria 
petroquímica e da implantação 
da indústria automobilística 
na região, além de avanços na 
construção civil e no comércio 
varejista. 

lauro de Freitas, que tem como 
principal atividade econômica 
o setor de serviços, contou 
com a implementação de 
indústrias que dinamizaram 
a atividade econômica local, 
e também apresentou um 
crescimento expressivo da 
construção civil. o município 
acumulou expansão de 239% 
entre 2002 e 2011, resultado 
também influenciado por 
investimentos na região. 
candeias, com desempenho 
de 193%, tem como principal 
setor de atividade a Indústria 
de transformação e tem 
expandido sua economia por 
conta, principalmente, do 
seu complexo industrial nas 
áreas química, siderúrgica 
e de fertilizante, além dos 
investimentos realizados em 
usina de biodiesel. Já são 

Francisco do conde teve seu 
desempenho baseado na 
refinaria landulfo alves (rlam), 
com o refino do petróleo. os 
investimentos para a ampliação 
dessa refinaria contribuíram 
para que o município, ao longo 
da série, alcançasse a expansão 
de 186%. 

Já a expansão de 162% em 
simões Filho foi puxada pela 
indústria da construção 
civil e pelas vendas do 
comércio varejista. além 
disso, a recuperação do centro 
Industrial de aratu também 
contribuiu para a expansão 
da atividade econômica do 
município. Feira de santana, 
importante entreposto 
comercial e rodoviário do 
estado, teve a quarta maior 
expansão no período em 
análise. a expansão foi 
favorecida pela indústria de 
transformação, construção 
civil e comércio. Já a capital 
baiana, salvador, tem sua 
atividade econômica baseada, 
particularmente, no setor de 
serviços. a expansão de 69,0% 
foi determinada pela dinâmica 
significativa das atividades de 
construção civil e comércio no 
período.

o Índice da dinâmica econômica municipal (Idem) é calculado 
a partir da combinação de um conjunto de estatísticas relativas às 
atividades econômicas desenvolvidas no âmbito dos municípios, 
ponderadas pelo pIB dessas localidades. a partir daí tem-se a geração 
de indicadores, que revelam o comportamento dessas atividades em um 
determinado período de tempo. 

Se CAlCulA
o IdeM?

CoMo

IdeM doS PRINCIPAIS MuNICÍPIoS
BAHIA . 2002 A 2011

[A]  dias d’ávila 
[B]  luís Eduardo MagalhãEs 
[C]  CaMaçari 
[D]  lauro dE frEiTas 
[E]  CandEias 
[F]  são franCisCo do CondE 
[g]  siMõEs filho 
[H]  viTória da ConquisTa 
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[J]  barrEiras 
[L]  fEira dE sanTana 
[M]  ilhéus 
[N]  iTabuna 
[0]  salvador 
[P]  juazEiro 
[Q]  paulo afonso

 441,98 
 273,36 
 246,08 
 238,92 
 192,76 
 186,45 
 162,41 
 158,69 

 156,79 
 151,57 
 117,63 
 115,53 
 69,13 
 63,30 
 37,77 

para pessoti, o Idem é importante porque permite o 
acompanhamento de uma série histórica, analisando como se 
deu a dinâmica municipal e qual foi o fator preponderante para 
o crescimento econômico. “é possível avaliar se a expansão 
é decorrente de uma ação pública, ou a concretização de um 
investimento, ou ainda se é um efeito de transbordamento de 
alguma ação nacional”, acrescenta. mas o economista também 
aponta que o indicador não consegue mensurar pequenas 
movimentações econômicas dos municípios menores. “em 
municípios pequenos, o calçamento municipal ou a criação de um 
açougue podem trazer alterações na dinâmica dos serviços locais e 
é difícil projetar esse tipo de ação. então, é mais importante usar o 
Idem para uma reflexão sobre os setores mais pujantes e aqueles que 
estão apresentando maior dinâmica”. para a avaliação mais completa 
da economia nos municípios baianos, a seI está começando novos 
estudos, que complementarão o Idem. o índice de performance 
socioeconômica (Ipese), ainda a ser lançado, tem a finalidade de ser 
um instrumento de monitoramento e avaliação de políticas públicas, 
e mede a capacidade e a qualidade com que o município oferta 
certos serviços básicos à sua população. o Indicador trabalha com 
três dimensões: educação, saúde e economia e finanças, avaliando 
aspectos como qualidade do ensino, oferta de médicos do sus e 
renda do trabalhador formal. uma nova edição do Idem já está 
sendo finalizada, com dados de 2012/2013.

dINâMICA eCoNôMICA  
doS MuNICÍPIoS 

O comércio varejista foi 
um dos responsáveis pela 
expansão econômica de 
municípios do interior 
baiano, entre eles Luís 
Eduardo Magalhães, Vitória 
da Conquista, Itabuna, 
simões Filho e Camaçari.
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a superintendência de 
estudos sociais e econômicos 
da Bahia (seI) realiza o 
acompanhamento de 
indicadores demográficos 
e também estudos mais 
específicos na área. a 
compreensão da dinâmica 
demográfica, como avalia 
o coordenador de estudos 
populacionais da seI, Jonatas 
espírito santo, contribui para 
subsidiar o planejamento 
de políticas públicas. “o 
planejamento, a partir dos 
estudos demográficos, ajuda 
a construir políticas públicas 
baseadas na dinâmica e no 
perfil demográfico, como 
o declínio da fecundidade, 
a redução da mortalidade, 
migração e as mudanças 
na distribuição espacial da 
população inter-regional, 
intrarregional, entre outros 
aspectos. além disso, também 
permitem que as ações 
propostas sejam mais eficazes, 
eficientes, efetivas, ou seja, que, 
realmente, tragam mudanças 
positivas para a população”, 
avalia o coordenador.

um exemplo da importância 
do trabalho foi a projeção da 
população dos municípios 

baianos até 2030, instrumento 
essencial para o planejamento 
de construção de escolas, 
hospitais, políticas urbanas, 
dentre outras. paulo henrique 
de almeida, coordenador 
do projeto do sistema viário 
salvador-Itaparica, afirma 
que o projeto utilizou as 
projeções demográficas feitas 
pela seI com base no censo 
de 2010. “nosso problema 
era quantificar o impacto 
demográfico do sistema 
viário na rede urbana da área 
de influência do projeto 
situada nos territórios do rms, 
recôncavo e Baixo sul. as 
projeções para 2030 foram 
fundamentais como referência 
- “piso” - para estimativas 

pós-ponte da evolução 
da população urbana dos 
municípios afetados”, explica 
almeida. 

além do planejamento, 
os estudos demográficos 
servem também para o 
monitoramento das políticas 
públicas. “alguns indicadores 
sociais e econômicos são 
baseados no tamanho 
populacional, portanto, projetar 
a população permite construir 
esses indicadores em anos 
intercensitários, permitindo 
avaliar e monitorar essas 
políticas públicas”, observa 
espírito santo. adriano 
Zeferino, coordenador de 
programas e projetos da 

secretaria do meio ambiente, 
utilizou projeções da seI 
para monitorar o programa 
Água para todos (pat): 
“o objetivo principal da 
coordenação do pat, com o 
trabalho realizado pela seI, é 
de avaliar o programa através 
do desempenho anual dos 
indicadores propostos no 
ppa e do cumprimento das 
suas metas em relação ao 
atendimento da população 
baiana com abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
nas zonas rural e urbana”, 
afirma Zeferino.

para armando castro, diretor de 
pesquisas da seI, as mudanças 
demográficas exercem um 

papel fundamental sobre 
os indicadores sociais, 
mas, muitas vezes, iludem 
os gestores públicos 
quanto ao sucesso ou 
insucesso das políticas de 
governo. “conhecer essa 
realidade é fundamental para 
redirecionar as políticas em 
busca de maior eficiência. as 
mudanças na pirâmide etária 
evidenciam, por exemplo, 
uma menor pressão sobre 
a oferta educacional e uma 
maior pressão por assistência à 
terceira idade”, acrescenta.

dentro dos estudos 
demográficos, a seI lançou 
recentemente a publicação 
migrações Internas, 
que é constituída de uma 
compilação de artigos de 
autoria de especialistas do 
Brasil sobre o tema. a revista 
evidencia a relevância dos 
fluxos migratórios de curta 
distância, os movimentos 
intrarregionais e interestaduais, 
o aumento das etapas 
migratórias e as reemigrações 
(migrações de retorno e 
movimentos pendulares). a seI 
contou nesse projeto com a 
parceria do Ipea, codeplan 
(dF), Fee (rs) e Ipardes (pr), 
outras importantes instituições 
de estatística e pesquisa do 
Brasil.

claudia lEssa

Estudos 
dEmográficos 
contriBuEm Para o 
PlanEjamEnto dE 
Políticas PúBlicas
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a geoinformação pode 
parecer um assunto distante 
da realidade cotidiana. mas, na 
verdade, o uso de informações 
georreferenciadas é mais 
comum do que se imagina. 
só no azimute, aplicativo 
que integra informações de 
saúde e educação a dados 
socioeconômicos, já é 
possível acompanhar desde 
a quantidade de unidades 
estaduais de saúde em 
cada município até quais 
especialidades são oferecidas 
nessas unidades, o que ajuda 
não só o pesquisador ou gestor, 
mas o usuário que precise, 
por exemplo, descobrir qual o 
oftalmologista mais próximo 
de sua casa. o sistema é 
alimentado com informações 
do IBge, cad Único, do 
ministério do desenvolvimento 
social e combate à Fome 
(mds), do censo escolar 
do Instituto nacional de 
pesquisas populacionais (Inep) 
e do cadastro nacional de 
estabelecimentos de saúde 
(cnes/datasus).

um dos órgãos do estado 
que já está buscando na 
geoinformação soluções para 
facilitar o acesso do público à 
informação é a secretaria de 
saúde. o secretário de saúde 
Fábio vilas-Boas explica que 
a sesaB está estudando uma 
forma de incorporar o azimute 
no seu novo site, com o 
propósito de ajudar a população 
a encontrar a unidade de saúde 
mais próxima, de acordo com 

o procedimento, consulta ou 
exame que precisa realizar. 
“tecnologia é um dos pilares 
da nova gestão da sesaB. 
enxergamos no azimute uma 
solução para facilitar o acesso 
da população a informações 
e serviços de saúde, de 
forma rápida e prática. as 
buscas georreferenciadas 
são segmentadas por tipo e 
especialidade de cada uma das 
nossas unidades em todo o 
estado”.

o azimute faz parte de um 
conjunto de ferramentas 
disponibilizadas pela seI 
para acesso a diferentes 
aspectos da geoinformação. 
entre elas está também o 
geocatálogo, um banco de 
dados de informações 
geoespaciais do 
território baiano. o 
aplicativo oferece 
imagens geradas por 
satélite ou fotografi as 
aéreas (ortofotos), 
entre outros 
produtos, que 
permitem a 
visualização 
de todo o 
território 
baiano 
– desde 
cidades a 
acidentes 
geográfi cos, 
fl orestas, 
áreas 
agrícolas 
e outros 
elementos. para 
a gestão pública, 
o geocatálogo 
fornece dados 
precisos, que poderão 
auxiliar na tomada de decisões: 
“as ações de governo, quer 
sejam em saúde, educação, 
transporte, segurança pública 
ou meio ambiente, têm 
rebatimento no território, 
pois é lá que se desenvolvem 
e são vistos os resultados. 
planejadas de acordo com as 
características e necessidades 
regionais, com a execução 
registrada em mapas, é 

possível verifi car rapidamente 
o sucesso ou insucesso dessas 
ações, garantindo continuidade 
ou mudança de rumo”, explica 
o diretor de Informações 
geoambientais da seI, cláudio 
pelosi.  o geocatálogo está 
no contexto da implantação 
da Infraestrutura de dados 
espaciais do estado da Bahia 
(Ide-Ba), um conjunto 
integrado de políticas, 
tecnologias, mecanismos e 
procedimentos para ordenar a 
geração, o armazenamento, o 
acesso e o compartilhamento 
dos dados geoespaciais.

Inicialmente, a Ide-Ba é 
integrada pela conder, 
derBa (atual sIt), emBasa,  
BahIater (antiga eBda), 
Inema, ssp, seI e a 

prodeB, como suporte 
tecnológico. a 

Infraestrutura 

fornece as bases para a 
localização e aplicação dos 
dados espaciais através 
de um portal: o geoportal 
Bahia. “o geoportal atua 
como uma porta para 
uma coleção de recursos 
de informação, destinada 
a oferecer serviços de 
descoberta, consulta, 
visualização e obtenção 
de dados e informações 
geoespaciais através da 
internet, por parte dos 
usuários e fornecedores de 
todos os níveis de governo, 
do setor comercial, do setor 
não lucrativo, do mundo 
acadêmico e do público em 
geral”, comenta pelosi.  cada 
órgão é responsável por 
atualizar sua informação 
específi ca, armazenada em 
seus servidores. “ao geoportal 
cabe o papel de oferecer 
acesso aos metadados, bem 
como prover uma série de 

outros serviços voltados à 
visualização e à 

operação simplifi cada sobre os 
dados aos quais os metadados 
se referem”, completa o diretor.

para pelosi, a tecnologia já 
não é mais um desafi o a ser 
vencido. “o ponto crucial 
agora são os dados construídos 
com base em políticas e 
planos bem-elaborados que 
promovam uma cobertura 
racional do território, evitando 
desperdícios de recursos e 
garantindo a sua reutilização”, 
acrescenta. o próximo passo 
para a geoinformação no 
estado, afi rma o diretor, será 
a construção da política 
e do plano estadual de 
geoinformação, garantindo 
sua sustentabilidade. “a partir 
daí, poderemos fazer o uso 
pleno da geoinformação 
disponível na Ide-Bahia, para 
planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação 
dos projetos, e, assim, facilitar 
enormemente o processo de 
tomada de decisão em todos os 
níveis da gestão governamental 
tanto em gabinete como em 

campo”, fi naliza.

papel fundamental sobre 
os indicadores sociais, 
mas, muitas vezes, iludem 
os gestores públicos 
quanto ao sucesso ou 
insucesso das políticas de 
governo. “conhecer essa 
realidade é fundamental para 
redirecionar as políticas em 
busca de maior efi ciência. as 
mudanças na pirâmide etária 
evidenciam, por exemplo, 
uma menor pressão sobre 
a oferta educacional e uma 
maior pressão por assistência à 
terceira idade”, acrescenta.

dentro dos estudos 
demográfi cos, a seI lançou 
recentemente a publicação 
migrações Internas, 
que é constituída de uma 
compilação de artigos de 
autoria de especialistas do 
Brasil sobre o tema. a revista 
evidencia a relevância dos 
fl uxos migratórios de curta 
distância, os movimentos 
intrarregionais e interestaduais, 
o aumento das etapas 
migratórias e as reemigrações 
(migrações de retorno e 
movimentos pendulares). a seI 
contou nesse projeto com a 
parceria do Ipea, codeplan 
(dF), Fee (rs) e Ipardes (pr), 
outras importantes instituições 
de estatística e pesquisa do 
Brasil.

informação gEorrEfErEnciada 
E dE acEsso livrE

tecnológico. a 
Infraestrutura 

cabe o papel de oferecer 
acesso aos metadados, bem 
como prover uma série de 

outros serviços voltados à 
visualização e à 

planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação 
dos projetos, e, assim, facilitar 
enormemente o processo de 

território baiano. o 
aplicativo oferece 
imagens geradas por 
satélite ou fotografi as 
aéreas (ortofotos), 
entre outros 
produtos, que 
permitem a 
visualização 
de todo o 
território 
baiano 
– desde 
cidades a 
acidentes 
geográfi cos, 
fl orestas, 

agrícolas 
e outros 
elementos. para 
a gestão pública, 
o geocatálogo 
fornece dados 
precisos, que poderão 
auxiliar na tomada de decisões: 
“as ações de governo, quer 
sejam em saúde, educação, 
transporte, segurança pública 
ou meio ambiente, têm 
rebatimento no território, 
pois é lá que se desenvolvem 
e são vistos os resultados. 
planejadas de acordo com as 
características e necessidades 
regionais, com a execução 
registrada em mapas, é 

tomada de decisão em todos os 
níveis da gestão governamental 
tanto em gabinete como em 

campo”, fi naliza.

alinE cruz

como a 
geoInformação 
está ajudando 
InstItuIções, 
pesquIsadores e a 
socIedade a acessar 
dados detalhados 
sobre a bahIa, de 
forma fácIl, rápIda e 
totalmente on-lIne

O Geoportal é a 
porta de acesso para 
dados e informações 

geoespaciais por 
meio da internet. 

Instituições como 
CONdER, EMBAsA 
e INEMA atualizam 

e disponibilizam 
informações através 

do portal.
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cOMO O cOnsELhO 
FEdERaL dE EcOnOMIa 
avaLIa O atUaL 
MOMEntO da 
EcOnOMIa bRasILEIRa E 
da EqUIpE EcOnôMIca? 
há MaIs acERtOs dO 
qUE ERROs?

o conselho tem avaliado o 
momento como de ajustes, 
que ocorrem especialmente 
com importantes preços 
vigentes na economia, a 
exemplo dos combustíveis 
e da energia elétrica, e 
ajustes também nas contas 
públicas. as circunstâncias 
demandam a aplicação de 
decisões que comprometem o 
desempenho econômico. não 
cabem restrições aos nomes 
dos que integram a equipe 
econômica, que mais acertam 
do que erram, ressalvada a 
administração das taxas de 
juros que estão em um nível 
exorbitante. 

EM sUa OpInIãO, O 
aJUstE FIscaL é UM MaL 
nEcEssáRIO OU UMa 
FORMa dE REcUpERaR 
a cREdIbILIdadE da 
EcOnOMIa bRasILEIRa 
E paRa a REtOMada dO 
sEU cREscIMEntO?

o entendimento é de que seja 
razoável ou ideal que as contas 
públicas estejam equilibradas. 
mesmo assim, é necessário 
também que a busca por tal 
condição não ponha de lado 
importantes projetos para a 
sociedade e até que o custeio 
de determinadas atividades 
governamentais não seja 
preterido em razão do tal 
ajuste, a exemplo da execução 
dos programas sociais. não 
entendo que o ajuste fiscal 
seja um elemento essencial 
para conferir credibilidade à 
economia brasileira; basta ver 
que outras grandes economias 

convivem naturalmente 
com deficits públicos. o 
equilíbrio das contas 
públicas é algo ideal, 
como já frisado, até 
com possibilidades de 
favorecer o crescimento 
econômico. 

aInda na LInha 
dO aJUstE, 
gOstaRíaMOs 
qUE O sEnhOR 
FIzEssE UMa 
bREvE anáLIsE dO 
sIstEMa tRIbUtáRIO 
bRasILEIRO. há aLgUMa 

aLtERnatIva dE EvItaR 
a REgREssIvIdadE 
da nOssa caRga 
tRIbUtáRIa?

tenho um particular 
pessimismo no que diz 
respeito ao sistema tributário 
brasileiro, que é marcadamente 
deformado na medida em que 
tributa mais intensamente os 
produtos em detrimento da 
tributação sobre os elevados 
ganhos pessoais e sobre o 
estoque de riquezas. gosto 
de afirmar que os tributos 
brasileiros deveriam sair do 
chão da fábrica e atingir os 
bolsos dos mais privilegiados. 
a deformação da tributação 
sobre os produtos, que resulta 
na tributação indireta, é que 
tal prática não seleciona as 
classes sociais que pagam os 
tributos. dessa forma, se um 
pobre e um rico compram a 
mesma quantidade de pães, os 
dois, o pobre e o rico, pagarão 
o mesmo valor de tributos. o 
meu pessimismo reside no 
fato de que não é perceptível 
nenhuma iniciativa, seja do 
legislativo seja do executivo, 
no sentido de, ao menos, 

estudar a possibilidade 

de uma reforma tributária 
que venha trazer uma maior 
incidência de tributos para os 
mais privilegiados. costuma-se 
afirmar, e parece verdadeiro, 
que o rico no Brasil somente 
paga tributos quando mal 
assessorado. a tributação 
brasileira é fortemente 
regressiva, deformação que 
somente seria corrigida se 
houvesse uma ampliação na 
incidência tributária sobre 
as elevadas rendas e sobre o 
patrimônio. 

aO LOngO dOs 
úLtIMOs anOs, O 
bRasIL cREscEU MUItO 
EM EstRatégIas 
aLIcERçadas nO 
cOnsUMO E na 
MELhORIa dE REnda. 
Essa EstRatégIa 
paREcE tER pERdIdO 
FôLEgO EM 2015. é 
pOssívEL REtOMaR 
Os InvEstIMEntOs 
pROdUtIvOs EM UM 
MOMEntO EM qUE as 
FaMíLIas bRasILEIRas 
EstãO MaIs 
EndIvIdadas?

nesta questão estamos diante 
de três fatores: o consumo 
das famílias, a melhoria na 
renda e os investimentos. 
de fato, assistimos no Brasil, 

nas duas últimas décadas, um 
fenômeno muito interessante 
no tocante à melhoria da 
renda de pessoas que estavam 
em classes sociais mais 
baixas, isso em decorrência 
da melhoria do emprego, da 
valorização do salário mínimo 
e até por força da aplicação 
de programas sociais, que 
contribuíram de forma decisiva 
para o deslocamento de um 
considerável contingente de 
pessoas que até então viviam 
abaixo da linha da pobreza. de 
fato, o aumento da renda de 
integrantes de classes sociais  

EntrEvista
Paulo dantas, prEsidEnTE do ConsElho fEdEral dE EConoMia

Fotos dIvulgação

“Entendo que o  
mercado não serve para 

tudo, como alguns pensam; 
não é um Deus, ao final 
das contas, mas, serve, 

sim, para definir a taxa de 
câmbio. Nesse sentido, 

estou a  afirmar que o preço 
da moeda estrangeira deve 
ficar por conta das forças da 

demanda e da oferta”
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de uma reforma tributária 
que venha trazer uma maior 
incidência de tributos para os 
mais privilegiados. costuma-se 
afirmar, e parece verdadeiro, 
que o rico no Brasil somente 
paga tributos quando mal 
assessorado. a tributação 
brasileira é fortemente 
regressiva, deformação que 
somente seria corrigida se 
houvesse uma ampliação na 
incidência tributária sobre 
as elevadas rendas e sobre o 
patrimônio. 

aO LOngO dOs 
úLtIMOs anOs, O 
bRasIL cREscEU MUItO 
EM EstRatégIas 
aLIcERçadas nO 
cOnsUMO E na 
MELhORIa dE REnda. 
Essa EstRatégIa 
paREcE tER pERdIdO 
FôLEgO EM 2015. é 
pOssívEL REtOMaR 
Os InvEstIMEntOs 
pROdUtIvOs EM UM 
MOMEntO EM qUE as 
FaMíLIas bRasILEIRas 
EstãO MaIs 
EndIvIdadas?

nesta questão estamos diante 
de três fatores: o consumo 
das famílias, a melhoria na 
renda e os investimentos. 
de fato, assistimos no Brasil, 

nas duas últimas décadas, um 
fenômeno muito interessante 
no tocante à melhoria da 
renda de pessoas que estavam 
em classes sociais mais 
baixas, isso em decorrência 
da melhoria do emprego, da 
valorização do salário mínimo 
e até por força da aplicação 
de programas sociais, que 
contribuíram de forma decisiva 
para o deslocamento de um 
considerável contingente de 
pessoas que até então viviam 
abaixo da linha da pobreza. de 
fato, o aumento da renda de 
integrantes de classes sociais  

EntrEvista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mais baixas 
resulta no aumento 
do consumo das famílias, 
o que leva à melhoria do 
desempenho econômico. essa 
modelagem, contudo, não 
tem fôlego para assegurar um 
crescimento por longo prazo, 
circunstância já vivenciada 
em 2015. o investimento é 
o lado mais vulnerável da 
economia brasileira. Basta 
ver os dados do ano passado, 
quando alcançamos uma taxa 
de investimentos da ordem 
de 19,7% do pIB, abaixo dos 
20,5% do ano 2013, sendo 
que o ideal para as condições 
da economia brasileira seria 
algo em torno de 26 a 27% do 
pIB. nesse particular, entendo 
como necessário separar o 
endividamento das famílias e a 
expectativa de investimentos, 
que deveriam surgir do setor 
público, atualmente com 
baixo grau de poupança, 
ou de investidores privados, 
nacionais ou estrangeiros.

 
nEssa MEsMa 
pERspEctIva, 
gOstaRíaMOs qUE O 

sEnhOR 
anaLIsassE 

as dIREtRIzEs da 
atUaL pOLítIca 
MOnEtáRIa. as taxas 
dE JUROs nãO paRaM 
dE sUbIR E IssO pOdE 
cOMpROMEtER aInda 
MaIs a REtOMada 
dOs InvEstIMEntOs 
pROdUtIvOs. qUaL a 
sUa OpInIãO sObRE 
EstE assUntO?

a mais marcante crítica que 
pode ser feita à atual equipe 
econômica é exatamente no 
tocante à gestão da taxa de 
juros, que está chegando a 
níveis exorbitantes. na última 
sessão plenária do conselho 
Federal de economia, do 
começo deste mês, geramos 
uma nota pública que foi 
repercutida por boa parte 
da mídia e por meio da qual 
chamamos a atenção para os 
efeitos perversos dessa gestão, 
na medida, anula-se boa parte 
do esforço feito a título de ajuste 
fiscal ao aumentar despesas 
com juros. além disso, inibe 
os essenciais investimentos 
para a economia brasileira, 

que têm o seu balizamento na 
taxa de captação de recursos, 
a taxa de juros afinal. um 
terceiro fator, pouco observado, 
dá conta do enriquecimento 
desproporcional dos rentistas, 
que se alegram com o retorno 
obtido com as suas reservas 
financeiras ancoradas no 
banco. 

EM RELaçãO aO 
câMbIO E às RELaçõEs 
ExtERIOREs, O sEnhOR 
dEFEndE UMa gRadUaL 
dEsvaLORIzaçãO 
dO câMbIO paRa 
vIabILIzaR as 
ExpORtaçõEs 
bRasILEIRas? é 

pOssívEL aUMEntaR a 
cOMpEtItIvIdadE dO 
país dE OUtRa FORMa?

entendo que o mercado não 
serve para tudo, como alguns 
pensam; não é um deus, ao 
final das contas, mas, serve, 
sim, para definir a taxa de 
câmbio. nesse sentido, estou a 
afirmar que o preço da moeda 
estrangeira deve ficar por 
conta das forças da demanda 
e da oferta. as circunstâncias 
recentes, que envolvem 
as relações com o resto do 
mundo, em especial as relações 
comerciais, não foram tão 
favoráveis ao Brasil. o período 
de bons preços para as nossas 
commodities, bem marcado até 

quatro anos atrás, foi positivo 
no que diz respeito à formação 
de bom saldo de reservas 
internacionais, mas trouxe 
uma condição de primário 
exportador, em especial de 
grão de soja e minério de ferro, 
que deveriam ser exportados 
com mais agregação de valor, 
ou seja, mais industrializados. 
o fato é que estamos 
vulneráveis no que diz respeito 
à competitividade, por diversos 
motivos, principalmente por 
conta de alguns dilemas, 
a exemplo da necessidade 
de exportações, geradoras 
de divisas e de atividade 
econômica interna, diante de 
uma realidade de competição 
desigual, onde ostentamos um 
baixo grau de tecnologia. 

EM sUa OpInIãO, 
Os EcOnOMIstas 
bRasILEIROs EstãO 
pREpaRadOs paRa daR 
sOLUçõEs paRa O baIxO 
nívEL dE cREscIMEntO 
da EcOnOMIa 
bRasILEIRa?

os economistas brasileiros têm 
contribuído diante da atual 
realidade econômica brasileira. 
estamos em postos de 
evidente importância no país. 
a chefe do estado brasileiro 
é uma economista, mais oito 
economistas são governadores, 
mais de trinta profissionais 
estão no parlamento, entre 
a câmara e o senado. vários 
ministros, o presidente e a 
maior parte dos diretores do 
Banco central são  
economistas. diariamente, 
os profissionais opinam por 
meio da mídia sobe os diversos 
assuntos econômicos.  
enfim, estou muito seguro 
de que os economistas 
estão preparados e estão 
contribuindo para resolução 
dos problemas atinentes à 
economia brasileira.

“A deformação  
da tributação sobre os 

produtos, que resulta na 
tributação indireta, é que 
tal prática não seleciona 

as classes sociais que 
pagam os tributos. Dessa 
forma, se um pobre e um 
rico compram a mesma 

quantidade de pães, os dois, 
o pobre e o rico, pagarão o 
mesmo valor de tributos”
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a atualização dos limites 
intermunicipais da Bahia está 
resgatando a cidadania de 
centenas de comunidades 
no estado, dando uma 
maior segurança jurídica 
aos gestores municipais, 
melhorando as relações 
entre municípios limítrofes 
e consolidando situações 
administrativas, culturais 
e históricas. é o caso, por 
exemplo, dos municípios 
de caraíbas, maetinga e 
presidente Jânio Quadros, 
onde a lei de criação do 
primeiro deixava todo o 
território do município de 
maetinga e parte da sede e 
do município de presidente 
Jânio Quadros no município 
de caraíbas. o princípio do 
contraditório foi norteador 
na regularização dessa 
situação entre os municípios 
envolvidos.

outras dezenas de exemplos 
foram encontradas pelas 
equipes da seI e do IBge, que 
desde 2011 realizam estudos 
para a atualização dos limites 
entre os municípios. “até o 
momento, o trabalho já foi 
realizado em 228 municípios, 
sempre com a participação 
das administrações. muitas 
situações de litígio por 
disputa territorial e casos 
como os de administrações 
compartilhadas foram 
solucionados com essa 
atualização”, comemora 
o diretor de Informações 
geoambientais da seI, 
cláudio pelosi. ele cita como 
exemplo típico a questão dos 
limites entre Ilhéus e Itabuna. 
“com o crescimento urbano, 
os limites entre os municípios 
ficaram conturbados e agora 
conseguimos solucionar e 
determinar esses limites”, 
explica. 

os parâmetros para a 
atualização dos limites 
intermunicipais do estado 
com base no critério 
administrativo foram definidos 
pela lei 12.057, aprovada pela 
assembleia legislativa em 
2011. no mesmo ano, a seI 
celebrou um convênio de 
cooperação técnica com o 

IBge para realizar os trabalhos 
de campo e para a geração de 
anteprojetos de lei atualizando 
os limites municipais do 
estado a serem apreciados 
pelo legislativo estadual. “na 
prática, nós montamos os 
projetos técnicos para que os 
deputados possam elaborar e 
aprovar as leis com os novos 

limites que entram em vigor 
após serem sancionadas pelo 
governador”, explica pelosi.

a metodologia criada pela seI 
está se tornando um modelo, 
recomendado pelo IBge 
para ser aplicado em outros 
estados. “temos recebido 
algumas consultas de estados 

como piauí e mato grosso 
interessados em conhecer 
o trabalho que estamos 
realizando aqui”, conta o 
diretor.

a lei 12.057 surgiu a partir do 
momento em que problemas 
administrativos apareceram, 
quando da contagem da 
população de 2006, por parte 
do IBge, que passou a ser 
efetuada com base em mapas 
digitais “georreferenciados”, 
onde os municípios 
começaram a ter domínio 
sobre sua territorialidade, 
percebendo que determinadas 
comunidades que se 
imaginava estar em seu 
território na realidade estavam 
no município vizinho, e da 
necessidade de atualizar o 
mapa político administrativo 
estadual, pois a última lei geral 
de divisas territoriais é do ano 
de 1953, quando a Bahia estava 
dividida em 150 municípios. 
embora esse decreto tornasse 
obrigatória a realização de uma 
nova atualização desses limites 
a cada cinco anos, foram 
criados, por leis exclusivas, 
267 novos municípios e, a 
cada desmembramento, o 
município de origem não teve 
sua lei redefinida, diversos 
deles com imprecisões na 
norma de criação. nada foi 
feito nesses quase 60 anos 
para corrigir e atualizar essas 
divisas. além disso, o estado 
viu o contingente populacional 
passar de 5,8 milhões de 
pessoas em 1960 para mais de 
14 milhões, atualmente.

os anteprojetos de 139 
municípios se encontram na 
assembleia para apreciação 
e 40 estão na seI em fase 
final de revisão. “dos 27 
territórios de Identidade, nós 
já concluímos os trabalhos 
em 26. no momento estamos 
finalizando a atualização 
do território de Identidade 
metropolitano de salvador, 
pois algumas questões 
ainda estão em discussão”, 
explica pelosi, lembrando 
que apesar da atualização ser 
uma prerrogativa do estado, a 
participação dos municípios 
tem sido fundamental para 
o sucesso desse trabalho, 
pois todas as situações são 
debatidas para se chegar às 
melhores soluções. 

aloisio PontEs

atualização 
rEgulariza limitEs 
EntrE municíPios E 
soluciona litígios 
tErritoriais

a atualIzação 
cartográfIca 
dos munIcípIos 
baIanos dá uma 
maIor segurança 
aos gestores 
munIcIpaIs e resgata 
a cIdadanIa das 
comunIdades 

Resultados da 
Atualização dos  

Limites Municipais  
no Território de  

Identidade Extremo sul.
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o desaquecimento da 
economia, que vem 
impactando o mercado 
de trabalho desde o final 
do ano passado, é um dos 
principais fatores para os 
resultados negativos do saldo 
de empregos na Bahia no 
primeiro trimestre. no entanto, 
o estado conseguiu reduzir a 
queda em relação ao último 
trimestre de 2014: o saldo 
de postos de trabalho com 
carteira assinada no primeiro 
trimestre de 2015, negativo 
em 10.969 empregos formais, 
foi melhor que o do trimestre 
imediatamente anterior, 
quando foram suprimidos 
25.944 empregos formais. os 
dados quantitativos são do 
cadastro geral de empregados 

e desempregados (caged), 
do ministério do trabalho 
(mte), sistematizados pela 
superintendência de estudos 
econômicos e sociais da 
Bahia (seI).

“além dos fatores ligados 
ao momento econômico, 
um fator importante a ser 
considerado no resultado 
no início deste ano é que 
ainda estamos sob o impacto 
do fechamento dos postos 
de trabalho temporário que 
foram abertos no final do 
ano”, explica o coordenador 
de pesquisas sociais da seI, 
roberto pereira. no entanto, 
há a possibilidade de que 
as perdas comecem a ser 
reduzidas ainda no segundo 
trimestre. “analisamos que 
ainda não será possível um 
saldo positivo neste semestre. 
e, talvez, até possamos ter 
um segundo semestre com 
recuperação de empregos 
entre agosto e novembro, 
se os investimentos em 
infraestrutura forem 
retomados, porém fecharemos 
o ano com um saldo de 

empregos negativo”, avalia 
pereira. 

segundo os dados, as 
maiores quedas no volume 
de emprego formal na Bahia 
ocorreram em quatro setores. 
construção civil e comércio, 
com saldos negativos de 7.662 
e 5.167 postos de trabalho, 
respectivamente, lideraram as 
perdas. os demais setores com 
saldos negativos na ocupação 
formal foram: serviços 
Industriais de utilidade 
pública e extrativa mineral. 
“o segmento da construção 
civil já vinha perdendo forças 
desde o final de 2014 e foi 
um dos mais afetados pela 
crise econômica”, avalia o 
coordenador da seI.

os desempenhos positivos 
ficaram por conta do setor 
agropecuário, com saldo 
positivo de 1.549 postos de 
trabalho, e da administração 
pública, com 527 postos. 
serviços e Indústria de 
transformação também foram 
setores que evidenciaram 
expansão no período.

todos os estados do nordeste 
apresentaram saldo negativo 
de empregos no acumulado 
dos três primeiros meses de 
2015; pernambuco (-35.088 
postos) foi o que mais postos 
eliminou no mercado formal 
de trabalho, seguido pela 
Bahia (-10.969), ceará (-8.525 
postos), maranhão (-6.841 
postos), rio grande do norte 
(-5.212 postos), alagoas (-2.107 
postos), piauí (-185 postos) e 
sergipe (-174 postos). 

pnad  
Já a taxa de desocupação 
dos baianos no primeiro 
trimestre de 2015, medida 
pela pesquisa nacional 
por amostra de domicílios 
contínua (pnad contínua), 
foi a menor no período desde 
2012, quando a estatística 
passou a ser calculada, 
fechando o trimestre em 
11,3%. o percentual é também 
ligeiramente inferior em 
comparação ao trimestre 
correspondente do ano 
anterior, quando ficou em 
11,5%. em confronto com o 

quarto trimestre de 2014, cuja 
taxa de desocupação foi de 
9,7%, houve uma elevação de 
1,6 ponto percentual. 

em números reais, a 
população desocupada na 
Bahia, no primeiro trimestre 
de 2015, foi estimada em 841 
mil pessoas. a população 
ocupada, no trimestre 
analisado, foi estimada em 
6.595 milhões de pessoas. 

a diretora-geral da seI, 
eliana Boaventura, comenta 
a importância dos estudos 
relacionados ao mercado 
de trabalho e analisa o perfil 
das pesquisas da seI, que 
traçam o cenário do setor de 
modo detalhado: “a seI vem 
aprofundando suas análises 
de mercado de trabalho. 
agora, nosso olhar é mais 
prospectivo, projetando 
os empregos formais por 
setor e pesquisando as 
expectativas empresariais 
quanto aos empregos em seus 
segmentos”.

aloisio PontEs

Bahia rEduz 
saldo nEgativo 
dE EmPrEgos

o estado conseguIu 
reduzIr a queda da 
oferta de empregos 
em relação ao 
últImo trImestre de 
2014

vaner casaes/ dIvulgação
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AvANçoS NA 
legISlAção gARANTeM 
TRABAlho MAIS dIgNo 
PARA AS doMÉSTICAS

a partir de 2014, a 
pedrms passou 
a elaborar boletins 
especiais sobre o 
emprego doméstico, 
que ampliam os 
estudos sobre a mulher 
negra no mercado de 
trabalho, visto que elas 
representam a maior 
parte dos trabalhadores 
desse segmento. “esse 
estudo complementa o 
Boletim especial sobre a 
mulher no mercado de 
trabalho, trazendo uma 
pesquisa específica sobre 
o perfil da trabalhadora 
doméstica e os avanços 
desse segmento a 
partir da emenda 
constitucional n° 72, 
em 2 de abril de 2013”, 
explica ana guerreiro, 
coordenadora de 
pesquisas sistemáticas e 
especiais da seI.

as empregadas 
domésticas vêm 
conquistando, cada 
vez mais, melhores 
condições de trabalho 
e garantias de direitos 
trabalhistas. a partir da 
emenda constitucional 
nº 72, aprovada em 
2013, a categoria teve 
seus direitos ampliados, 
incluindo a proteção 
do salário, jornada 
máxima, horas extras, 
segurança do trabalho, 
Fgts obrigatório, entre 
outros. e toda essa 
nova configuração de 
relações no trabalho 
tem se refletido no 
perfil dos trabalhadores 
domésticos na região 
metropolitana de 
salvador. “percebemos 
um aumento da 
formalização, com a 
assinatura da carteira 
de trabalho, a redução 
do emprego da mão 
de obra adolescente e 

infantil e do número de 
empregados que residem 
na casa dos patrões”, 
observa o analista da seI 
luís chateaubriand.

os dados estão na 
pesquisa de emprego 
e desemprego na 
região metropolitana de 
salvador (pedrms), que 
analisou especificamente 
a categoria. segundo 
o estudo em 2014, 
a participação dos 
serviços domésticos no 
total da ocupação na 
região metropolitana 
de salvador era de 8,2%, 
sendo que as mulheres 
representavam 96,5% 
dos ocupados inseridos 
nesse segmento, 
o que equivale a, 
aproximadamente, 122 
mil trabalhadoras.

outro dado importante 
revelado na pedrms 
é a mudança no perfil 
escolar da categoria, 
especificamente no que 
se refere à população 
feminina. em 2012, 26,8% 
dessas mulheres tinham 
nível médio completo 
ou superior incompleto; 
em 2013, esse percentual 
se elevou para 27,3%; e 
em 2014 permaneceu 
relativamente 
estável, ao passar a 
27,4%. a pesquisa 
demonstra ainda 
que as trabalhadoras 
domésticas com carteira 
assinada têm nível de 
instrução um pouco 
mais elevado do que 
aquelas sem carteira 
assinada. “as relações de 
trabalho dessa categoria 
estão mais justas e os 
avanços são crescentes, 
mas ainda há bastante 
informalidade, o que 
precisa ser corrigido”, 
avalia o analista da seI.

A desigualdade histórica entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho vai aos poucos cedendo lugar a 
um maior equilíbrio, tanto de oportunidades quanto 
no que se refere aos rendimentos. E 2014 foi um ano 
bastante positivo para as mulheres. Dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana 
de Salvador (PEDRMS) revelam que houve elevação 
de ocupação feminina, com reflexos diretos na 
redução da taxa de desemprego, e elevação do 
rendimento médio, o que fez com que se reduzisse a 
distância entre rendimentos de mulheres e homens. 
Para o analista da SEI, Luís Chateaubriand, os dados 
revelam alguns avanços, mas as desigualdades 
ainda persistem em muitos aspectos. “A diferença de 
rendimentos entre homens e mulheres e as maiores 
taxas de desemprego feminino ainda são pontos que 
precisam melhorar muito”, avalia. 

No período 2013-2014, o rendimento médio real, no 
trabalho principal, cresceu 4,6% para as mulheres e 
apenas 0,6% para os homens. O valor recebido pelas 
mulheres evoluiu de R$ 1.017 para R$ 1.064 e o dos 
homens, de R$ 1.414 para R$ 1.422. No período, a taxa 
de desemprego feminina passou de 22,3% para 20,2%, 
segunda menor taxa de desemprego para as mulheres 
na série histórica da PED-RMS e contingente de 
mulheres desempregadas declinou em 20 mil. Ainda 
em 2014, em relação a 2013, houve um crescimento 
de 16 mil postos de trabalho para as mulheres. 

nEgROs 
O mais recente boletim do PEDRMS, que analisa o 
comportamento do mercado de trabalho em relação 
aos negros em 2013, revela que o total de 27 mil 
postos de trabalho com carteira assinada gerados na 
RMS se deve à ampliação de 31 mil postos de trabalho 
com carteira assinada entre a população negra e à 
redução de 6 mil postos entre os não negros, o que 
significa que a inserção da população negra continua 
crescendo, embora ainda haja desigualdades. 

No ano em análise, houve avanços na criação 
de novos postos de trabalho que beneficiaram 
esse segmento populacional, elevando seu 
nível ocupacional em quase todos os setores da 
atividade econômica. No entanto, ainda persistem 
desigualdades, principalmente no que se refere aos 
rendimentos.  Os valores dos rendimentos para os 
ocupados negros passaram, entre 2012 e 2013, de 
R$ 1.108 para R$ 1.154, e os dos não negros passaram 
de R$ 1.834 para R$ 1.725. Como mostram os dados, 
apesar dos ganhos de rendimentos da população 
negra, as distâncias ainda persistem. “Nosso mercado 
de trabalho ainda é muito racista e sexista, como 
comprovam as diferenças de rendimento e de 
oportunidades. Mas estamos avançando a cada ano 
e reduzindo essas desigualdades”, avalia o analista da 
SEI, Luís Chateaubriand.

PeSquISA RevelA 
SITuAção dAS 
MulheReS e dA 
PoPulAção NegRA 
No MeRCAdo de 
TRABAlho

“Percebemos 
um aumento da 
formalização, 
com a assinatura 
da Carteira 
de Trabalho, 
a redução do 
emprego da 
mão de obra 
adolescente 
e infantil e do 
número de 
empregados que 
residem na casa 
dos patrões”
LUís chatEaUbRIand   
analIsta da seI

No período 2013-2014, 
a taxa de desemprego 
feminina passou de 
22,3% para 20,2%, 
segunda menor taxa de 
desemprego da série 
histórica da PED-RMs.
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a Bahia é o estado que mais 
avançou na redução absoluta 
de pobreza e extrema pobreza 
entre 2007 e 2013. nesse 
período, pouco mais de dois 
milhões de baianos saíram 
da condição de pobreza. para 
se ter uma ideia, no país, 
entre 2007 e 2013, são menos 
13,4 milhões de pessoas 
em pobreza ou extrema 
pobreza, sendo o nordeste o 
responsável pela saída de 7,2 
milhões; o sudeste, por 3,1 
milhões; o sul e o norte, por, 
aproximadamente, 1,2 milhão 
cada e o centro-oeste, por 
777 mil. em 2013, o estado 
com a maior proporção de 
pobreza foi alagoas (13,8%) e de 
extrema pobreza, o maranhão 
(14,8%). as menores taxas 
são de santa catarina, para 
a pobreza (1,3%), e distrito 

Federal, para a extrema 
pobreza (0,8%). 

outro dado relevante do atual 
panorama social do estado 
é sobre o analfabetismo, que 
está diminuindo, passando 
de 18,3% para 14,3% entre 
2007 e 2013. contudo, para as 
faixas etárias mais velhas e na 
zona rural, a situação é mais 
preocupante: em 2007, a taxa 
geral de analfabetismo dos 
indivíduos de 40 anos ou mais 
era de 33,4%, reduzindo-se 
para 26,3% em 2013. a situação 
é mais positiva no meio 
urbano do que na zona rural. 
em 2013, nas cidades, 18,4% 
dos indivíduos com quarenta 
anos ou mais de idade não 
sabiam ler nem escrever 
ante os 23,1% em 2007. no 
meio rural, também houve 
queda, mas a taxa ainda é alta 
neste grupo: passou de 54,8% 
(2007) para 48,6% (2013). “os 
dados revelam que o acesso 
à educação no meio rural, 
para indivíduos de 40 anos ou 
mais, é desafiador e necessita 
de atenção específica, como a 
intensificação de programas 
de alfabetização de adultos 
e a criação de alternativas 
que ampliem a frequência e 
o sucesso na escola, já que 
quase metade do total da 
população rural de 40 anos 

ou mais não sabe ler nem 
escrever”, avalia o diretor de 
pesquisas da seI, armando 
castro. Quanto à frequência 
escolar, o maior avanço 
ocorreu entre as crianças de 4 
a 5 anos, com um incremento 
de 12,6 pontos percentuais, 
passando a 86%, em 2013. na 
zona rural, o crescimento na 
frequência escolar para essa 
faixa etária foi ainda maior do 
que nas cidades. no grupo de 
6 a 14 anos, o mais próximo da 
universalização (98% em 2013), 
também houve aumento da 
taxa.

segundo a pnad, em 2013, 
na Bahia, 291 mil pessoas 
entre 5 e 17 anos exerceram 
algum trabalho na semana de 
referência da pesquisa. Isso 
representa uma redução de 
185 mil pessoas, nesse recorte 
de idade, em condição de 
trabalho, em relação a 2007.

a queda na proporção 
de crianças de 5 a 9 anos 
trabalhando no estado foi da 
ordem de 81% (21 mil crianças), 
enquanto na faixa dos 10 aos 
13 a redução foi de 58% (78 mil 
crianças), com a proporção de 
ocupação dessa faixa etária 
passando de 11,4% em 2007 
para 5% em 2013. para a faixa 
etária que compreende os 14 

e 15 anos, quando já é possível 
trabalhar de forma legal na 
condição de aprendiz, verifica-
se uma redução de 37% (49 mil 
adolescentes) em situação de 
trabalho no período – sendo 
que 84 mil estavam ocupadas 
em 2013, o equivalente a 15,4% 
da população dessa faixa etária. 

segundo armando castro, as 
constatações na educação, 
pobreza e trabalho infantil 
estão ligadas: “alguns efeitos 
que contribuem para a 
redução do trabalho infantil, 
inclusive nas faixas etárias 
mais altas, são os ganhos 
reais de rendimento das 
populações mais pobres, que 
ajudam a retardar a entrada 
de jovens no mercado de 
trabalho, e a diminuição 
da proporção de jovens 
nas famílias, que diminui a 
necessidade nas famílias de 
realização de trabalho por 
adolescentes”, explica. “Isso se 
dá, fundamentalmente, pela 
abrangência do programa 
federal de transferência de 
renda, que, além de ampliar 
diretamente a renda das 
famílias carentes, obriga os 
pais a manterem os filhos 
na escola. o programa Bolsa 
Família vem elevando os 
índices de frequência à escola, 
tirando crianças do trabalho 

infantil e diminuindo a 
pobreza”.

os dados acima 
foram divulgados pela 
superintendência de estudos 
econômicos e sociais da Bahia 
(seI), que nos últimos anos 
aprofundou a apuração de 
estatísticas sociais, tornando-
se uma referência entre as 
instituições de pesquisa 
no Brasil. a instituição 
vem gerando informações 
aprofundadas sobre 
pobreza, deficit habitacional, 
desigualdade, indicadores 
educacionais, dentre outros 
estudos que se constituem 
como instrumentos para o 
planejamento de políticas 
públicas. nessa linha, são 
produzidos boletins anuais 
temáticos de análise da 
pesquisa nacional por 
amostra de domicílio (pnad). 
as análises evidenciaram 
alguns avanços associados a 
transformações demográficas, 
conjunturas econômicas e, 
principalmente, a efeitos de 
políticas sociais. além desses 
temas, foram investigados 
também o mercado de 
trabalho e as condições de 
moradia do baiano. os boletins 
podem ser acessados no site 
www.sei.ba.gov.br, no link 
publicações. 

mudanças no Panorama 
social Baiano

claudia lEssa

pnad aponta que o 
estado reduzIu o 
analfabetIsmo e o 
trabalho InfantIl – 
número de pessoas 
em sItuação de 
extrema pobreza 
também sofreu 
queda
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oferecer subsídio para 
nortear políticas públicas 
para minimizar os efeitos da 
seca que assolou a Bahia em 
2014 e projetar cenários dos 
impactos socioeconômicos 
para possibilitar tomadas 
de decisões. esses são os 
principais objetivos do estudo 
“Impactos da seca no estado 
da Bahia em 2014”, realizado 
pela seI, com base nos dados 
do IBge. “este é um estudo 
extremamente importante, 
pois cerca de 50% do território 
baiano está no semiárido 
e seus efeitos impactam 
a economia e a vida de 
milhares de pessoas”, aponta 
o coordenador de estatística 
da seI, urandi paiva. “o que 
fizemos foi um diagnóstico, 
um retrato da situação, além 
da projeção de cenários 
econômicos”, complementa.

o estudo mostra que a seca 
impactou 169 municípios nos 
20 territórios de Identidade e 
uma área aproximada de 283,9 
mil km2, correspondendo a 
50,0% da área total da Bahia. a 
população desses municípios 
representa 33,0% do total 
do estado (4,7 milhões de 
pessoas), sendo que, conforme 
a defesa civil, quase 1,8 milhão 
de pessoas são diretamente 
afetadas pela seca. 

entre os territórios de 
Identidade, o estudo baseado 
em dados da defesa civil 
indica que o território de 
Identidade de vitória da 
conquista é o mais afetado, 
com 22 municípios em estado 
de emergência, seguido 
pelos territórios de Irecê e 
sertão produtivo, ambos 
com 19 municípios afetados. 
em termos relativos, 11 
territórios tiveram a maioria 
dos municípios afetados, 
entre estes: sertão produtivo 
(100,0%), Irecê (95,0%), velho 
chico (93,8%), vitória da 
conquista (91,7%), Bacia do 
paramirim (88,9%), Bacia 
do Jacuípe (78,6%), sertão 
do são Francisco (70,0%), 
chapada diamantina (62,5%), 
sisal (60,0%), piemonte 
da diamantina (60,0%) e 
pimenonte do paraguaçu 
(53,9%). 

aloísio PontEs

Estudo mostra o 
imPacto da sEca  
dE 2014 na 
Economia Baiana

 “O estudo 
mostra onde 
são necessárias 
mais ações de 
convivência 
com a seca e 
pode ser usado 
como um mapa 
para nortear 
essas ações”

A geração de riqueza dos 
municípios afetados pela seca 
representa 23% da geração de 
riquezas do Estado, de acordo 
com os dados do PIB municipal 
do ano de 2012. Em relação ao 
PIB agrícola, essa participação é 
ainda maior, corresponde a 25% 
da agricultura estadual. Com 
base nessas estimativas, o estudo 
da SEI projetou três cenários 
com os impactos da seca na 
economia baiana: pessimista, 
moderado e otimista. “Com base 
nesses cenários, o Governo terá 
parâmetros claros para a sua 
tomada de decisões e este é o 
grande valor desse estudo”, explica 
Paiva.

Na análise do cenário pessimista, 
considerou-se uma redução de 
40% na produção agropecuária e 
como consequência uma queda 
de 20% no setor de serviços 
e comércio dos municípios 
atingidos pela seca. As perdas 
relativas foram de 9,98% para 
a Agropecuária e 4,99% para 
Serviços, totalizando um declínio 
percentual no PIB nominal de 4%, 
o que representa uma queda de 
cerca de R$ 8,9 bilhões. No cenário 
moderado, supõe-se uma queda 
de 30% na produção agropecuária 
e arrefecimento de 15% no setor de 
Serviços e Comércio. Os prejuízos 
relativos para este cenário são de 
7,48% para a Agropecuária e 3,74% 
para Serviços e Comércio, com 
uma perda de 3% do PIB nominal. 
Essa simulação concebe uma 
redução corrente no PIB nominal 
de cerca de R$ 6,7 bilhões.

Já no cenário otimista, com 
perda de 20% na produção 
agropecuária e declínio de 10% no 
setor de Serviços e Comércio, os 
danos relativos no PIB nominal 
dos setores são de 4,99% para 
a Agropecuária e 2,49% para 
Serviços e Comércio, o que totaliza 
uma perda de 2% no PIB nominal 
total, ou seja, um prejuízo de, 
aproximadamente, R$ 4,5 bilhões.

SIMulAçõeS 
doS 
IMPACToS 
dA SeCA NA 
eCoNoMIA 
BAIANA  
No ANo de 
2014

MuNÍCIPIoS X SeCA
PERCENtUAl dO tERRItÓRIO AFEtAdO
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infantil e diminuindo a 
pobreza”.

os dados acima 
foram divulgados pela 
superintendência de estudos 
econômicos e sociais da Bahia 
(seI), que nos últimos anos 
aprofundou a apuração de 
estatísticas sociais, tornando-
se uma referência entre as 
instituições de pesquisa 
no Brasil. a instituição 
vem gerando informações 
aprofundadas sobre 
pobreza, deficit habitacional, 
desigualdade, indicadores 
educacionais, dentre outros 
estudos que se constituem 
como instrumentos para o 
planejamento de políticas 
públicas. nessa linha, são 
produzidos boletins anuais 
temáticos de análise da 
pesquisa nacional por 
amostra de domicílio (pnad). 
as análises evidenciaram 
alguns avanços associados a 
transformações demográficas, 
conjunturas econômicas e, 
principalmente, a efeitos de 
políticas sociais. além desses 
temas, foram investigados 
também o mercado de 
trabalho e as condições de 
moradia do baiano. os boletins 
podem ser acessados no site 
www.sei.ba.gov.br, no link 
publicações. URandI paIva
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uma política equilibrada é aquela que visa 
manter o crescimento econômico e social 
com equilíbrio interno (fiscal e monetário) 
e externo. o pIB brasileiro cresceu apenas 
0,1, com deficit primário (0,6%) em conta 
corrente (4,4%) em 2015, além de inflação 
de 6,41%, bem acima do centro da meta 
estabelecida em 4,5%. por outro lado, 
manteve-se o desemprego em níveis 
historicamente baixos nos últimos anos.

com base nesses dados, pode-se 
constatar que a necessidade de um 
ajuste já era urgente, para se adequar às 
novas condições internas e externas, 
que envolverão mudanças na política 
macroeconômica. para retornar ao 
equilíbrio, o melhor caminho será 
através da política fiscal, que permitirá 
a coordenação entre política monetária 
e cambial, recuperando lentamente as 
condições internas e externas para o 
crescimento econômico.

o equilíbrio externo será obtido por 
meio de uma redução mais acentuada 
das importações, já que a renda dos 
nossos principais parceiros e preços 
das commodities seguem em queda e 
acompanhado da desvalorização cambial.

o papel da política fiscal nesse processo 
de ajuste passa a ser fundamental como 
elemento estabilizador da conjuntura 
econômica, com a capacidade para atenuar 
uma política monetária mais contracionista, 
pois esta pode comprometer o equilíbrio 
externo pela valorização da taxa de câmbio.

as medidas do ajuste, redução de 
gastos e aumento de impostos podem 
ser recessivas, conjunturalmente, mas 
prepararão as bases para o crescimento de 
maneira mais sustentável nos próximos 
anos.

Quanto mais rápido e eficiente o ajuste, 
melhor para o Brasil, porque os níveis de 
confiança, sejam de empresários ou de 
consumidores, precisam ser recuperados 
para não comprometer o crescimento 
econômico em 2016 e, principalmente, os 
processos de inclusão social e de redução 
das desigualdades.

o ano de 2105 iniciou-se com uma profunda 
crise política e institucional que atingiu a 
popularidade do governo. ao mesmo tempo, os 
sinais de esgotamento de um ciclo econômico 
relativamente auspicioso de quase uma década 
colocaram em xeque a continuidade da política 
econômica anticíclica até então vigente. 
uma forte pressão dos mercados financeiros 
e do setor produtivo capturou a agenda 
governamental em torno de um ajuste de 
curto prazo das contas públicas, definido como 
urgente para uma retomada dos investimentos.

“choque de confiança” passaram a ser as 
palavras de ordem nos discursos de agentes 
econômicos e políticos e medidas estão sendo 
tomadas nesse sentido. vislumbra-se um 
horizonte mais animador para que a confiança 
de investidores e consumidores possa fazer 
com que o país tenha um crescimento 
econômico mais desejável. o equilíbrio fiscal 
almejado vem acompanhado de redução de 
despesas em setores sensíveis para a maioria 
da população, notadamente o da saúde e o da 
educação públicas, com efeitos sobre produção, 
renda e emprego.

a intensidade do ajuste no curto prazo 
reverbera sobre o desempenho presente e 
futuro da economia, uma vez que a atual 
combinação de política fiscal e monetária de 
caráter contracionista tende a aprofundar o 
atual cenário, além de dificultar uma possível 
recuperação. Já se fazem notar a redução de 
empregos, a queda da produção e a resistência 
da inflação. sucessivos aumentos na taxa básica 
de juros, remunerando de forma polpuda o 
capital rentista, racionam o crédito e elevam o 
custo da dívida pública, justamente aquilo que 
se busca equilibrar. 

entre uma contradição e outra, o ajuste das 
contas governamentais vai ganhando seus 
contornos e produzindo seus efeitos sobre a 
economia e a vida da população. não se tem 
dúvida de que o manejo mais racional dos 
recursos públicos é necessário e urgente, mas 
caberia avaliar o atual ajuste. o ajuste pelo lado 
da despesa parece ser o caminho mais fácil, 
mas deixa de lado a difícil equação da receita, 
sustentada por um sistema tributário regressivo. 

AJuSTe fISCAl 
NeCeSSÁRIo

o ANo do 
 AJuSTe
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ao se debruçar sobre o mapa 
que mostra a arrecadação no 
território baiano é notória a 
concentração econômica na 
área que abrange salvador e 
parte da região metropolitana, 
responsáveis por 77,5% do 
recolhimento de Imposto sobre 
circulação de mercadores 
e serviços (Icms) da Bahia. 
em contrapartida, à margem 
esquerda da Baía de todos-os-
santos, o recôncavo representa 
apenas 0,4% do Icms. o grande 
desafio para o governo do 
estado é justamente promover 
o desenvolvimento econômico 
de forma equilibrada por todo o 
território baiano. e a secretaria 
do planejamento (seplan) tem 
papel fundamental no fomento 
a este crescimento.

a atração de novas indústrias e 
outros empreendimentos para 
o interior do estado, bem como 
as grandes obras estruturantes, 
devem reduzir esta distorção, 
conforme salienta o vice-
governador e secretário do 
planejamento João leão. os 
investimentos em infraestrutura 
devem contribuir para 
solucionar os problemas de 
logística e facilitar o escoamento 
da produção. esse conjunto de 
ações, por sua vez, promoverá a 
geração de emprego e renda. 

o planejamento estratégico 
do governo estadual, 
que tem como objetivo o 
desenvolvimento em todo o 
território baiano, inclui, entre 
outros, os investimentos em 
energias renováveis, na Ferrovia 
de Integração oeste-leste 
(FIol), complexo portuário 
Ilhéus-porto sul, hidrovia 
do são Francisco, o sistema 
viário salvador-Itaparica, que 
engloba a ponte salvador-Ilha 
de Itaparica, e em mobilidade 
urbana.

“os grandes projetos 
estruturantes são um caminho 
para alcançarmos esse 
desenvolvimento”, destaca 
João leão. para viabilizar o 

projeto de ampliar a receita da 
Bahia, o secretário explica que 
estão sendo feitas parcerias 
com universidades públicas 
e privadas, o seBrae e 
demais secretarias do estado. 
“precisamos de boas cabeças 
para contribuir nesse processo”., 
sinalizou.

aMpLIaçãO da REcEIta 
essa estratégia visa melhorar 
resultados como o do ranking da 
receita tributária per capita dos 
estados, que, em 2013, mostrou 
a Bahia na 21ª posição, entre os 
27 estados brasileiros e o distrito 
Federal. outro levantamento, de 
2012, que revela a participação 
dos estados no produto Interno 
Bruto (pIB) nacional, situa a 
Bahia na 8ª colocação. os 
dados evidenciam uma má 
distribuição da renda e o nível 
de pobreza da população.

dentro do próprio estado é 
possível identificar cenários 
bem distintos. o trabalho 
“pobreza na Bahia - dimensões, 
territórios e dinâmicas 
regionais”, coordenado pela seI, 
autarquia vinculada à seplan, 
aponta a concentração de 
riqueza na região metropolitana 
de salvador (rms), que 
representa 43% do pIB 
estadual, sendo que salvador 
e camaçari são responsáveis 
por um terço desse percentual. 
em contrapartida, 53 dos 
417 municípios da Bahia 
contribuem com apenas 1% do 
pIB. 

algumas regiões do estado, a 
despeito de possuírem muitas 
riquezas naturais, têm baixo 
índice de desenvolvimento, 
como é o caso do território 
de Identidade da chapada 
diamantina, que engloba 
23 municípios e representa 
apenas 1,4% do pIB estadual. 
o território de Identidade da 
Bacia do paramirim, por sua 
vez, com nove municípios, 
corresponde a 0,5% do pIB, 
e o piemonte do paraguaçu, 
equivale a 0,9%, com 14 cidades. 

Já o velho chico, que está ao 
longo do rio são Francisco, tem 
1,3% do pIB. “não é certo que 
áreas ricas em recursos naturais 
como os territórios da chapada 
diamantina, do litoral sul, que 
engloba Ilhéus e Itabuna, e do 
velho chico sejam responsáveis 
por uma receita tão baixa”, avalia 
o secretário.

a atração de investimentos, 
contudo, pode reverter este 
cenário, a exemplo do que 
ocorreu no litoral norte, 
a partir da construção da 
Ba-099, conhecida como 
estrada do coco, que 
promoveu o desenvolvimento 
econômico da região a partir 
da implantação de novas 
empresas, da ocupação 
residencial e da presença de 
diversos empreendimentos 
hoteleiros. “a Bahia é muito 
rica. as ações que estão sendo 
planejadas visam promover o 
crescimento de todo o estado, 
gerando emprego e renda 
para a população. através dos 
investimentos estruturantes 
e de bons projetos podemos 
amenizar as distorções”, conclui 
o secretário João leão.  

invEstimEntos dEvEm alavancar o 
dEsEnvolvimEnto do intErior 

Hidrovia 

Rodovias 

FCA 

Portos e terminais 

BR 242 

BR 116 

BR 101 

Complexo portuário 
RMS-BTS 

Complexo portuário 
 Ilhéus-Porto Sul 

Ferrovia de 
Integração Oeste-
Leste (PAC) 

Hidrovia do São 
Francisco (PAC) 

Desenvolvimento  regional: 
SVO Ponte Salvador-Itaparica 

Mobilidade Urbana - RMS 

FIOL 
Juazeiro 

Campinorte (GO) 

BR 116 

Correntina 

BR 242

BR 1166

C ntinaCorrorrenCorrorre

HIDROVIA 
elaborado pela seplan em 2014, o programa de 
manutenção da hidrovia do são Francisco, a ser 
executado em quatro anos com investimentos de 
r$150 milhões, prevê um conjunto de intervenções ao 
longo do trecho de 573 km entre Ibotirama e Juazeiro, 
visando restabelecer a navegação em escala comercial.

sIsTEMA VIáRIO sALVADOR-ITAPARICA 
prevê um conjunto de intervenções rodoviárias, 
que afetará diretamente 45 municípios da região 
metropolitana de salvador (rms), recôncavo sul e 
Baixo sul, totalizando 4,4 milhões de habitantes. a 
expectativa é de geração de 100 mil empregos, entre 
diretos e indiretos.

PORTO sUL 
maior projeto portuário em curso no país, o porto sul, 
em Ilhéus, corresponde ao extremo leste da Ferrovia de 
Integração oeste-leste, sendo a sua origem no oceano 
atlântico. este porto, que representa um investimento 
de r$1,8 bilhão, articula-se com as regiões produtivas 
do oeste da Bahia e do Brasil central.

FERROVIA OEsTE-LEsTE 
a Ferrovia de Integração oeste-leste (FIol) é um 
investimento de r$ 6 bilhões, com 1.527 quilômetros 
de extensão. as obras da FIol avançam no estado e já 
estão na fase de assentamento dos trilhos em alguns 
lotes, como nos municípios de Brumado e tanhaçu.

INveSTIMeNToS
INtERIOR dA BAHIA
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publicado no segundo 
semestre do ano passado 
pela superintendência 
de estudos econômicos 
e sociais da Bahia (seI), o 
documento Pobreza na 
Bahia em 2010: dimensões, 
territórios e dinâmicas 
regionais tem servido de base 
para discussões e montagem 
de programas estaduais de 
combate à pobreza. o estudo 
da seI permitiu, de forma 
inédita, o reconhecimento 
das características da 
pobreza na Bahia sob 
as dimensões da renda, 
moradia, demografia, saúde 
e educação, estabelecendo 
uma associação entre a 
dinâmica do problema e o 
desenvolvimento regional do 
estado. “não se fez, entretanto, 
a leitura ‘fria’ dos números, 
mas a relação da realidade 
com o objeto de estudo”, 
como descreve a publicação. 
as análises dos dados, por 
sua vez, aconteceram de 
forma conjunta e articulada, 
ancoradas em abordagens 
teóricas consistentes e 
explicativas para alcançar 
os objetivos traçados para o 
trabalho. 

o documento não visou, por 
exemplo, demonstrar quanto 
foi investido em saúde, mas 
como esse investimento se 
refletiu na população. nesse 
setor, os indicadores avaliados 
tiveram a ver com o estado 
de saúde do indivíduo, nos 
índices que registraram 
doenças correlacionadas à 
condição de pobreza, como 
difteria e leptospirose. as 
análises também levaram 
em conta a situação de 
renda, tanto obtida pela 
venda da força de trabalho 

quanto em decorrência 
de outras fontes, como o 
Bolsa Família. no aspecto da 
moradia, foram observadas 
características físicas dos 
domicílios, referentes a 
detalhes como ligações ao 
saneamento básico e acesso 
à energia elétrica. no caso da 
demografia, foram pesadas 
condições históricas de 
reprodução social e projeções 
futuras. Já na educação, o 
estudo investigou níveis de 
alfabetização e escolarização, 
além de dados referentes 

à qualidade do ensino e 
aprendizagem.

“chegamos à conclusão de 
que uma visão mais completa 
da pobreza passa não somente 
pela renda, existem outras 
condições que podem levar 
o indivíduo a essa situação. 
lógico que a renda é 
fundamental, mas existem 
outras questões igualmente 
importantes”, explica o diretor 
de estudos do órgão, edgard 
porto. 

nesse sentido, a publicação 
demonstra que as diferenças 
intra e inter-regionais 
no estado se revelam 
na disparidade dos seus 
indicadores econômicos 
e sociais, assim como nas 
formas como a pobreza 
se manifesta nos seus 
municípios. essa diversidade é 
condicionada pelos processos 
históricos de ocupação, 
integração e desenvolvimento, 
resultantes da influência de 
múltiplas forças produtivas e 
motivações socioeconômicas. 

aloisio PontEs

uma visão mais comPlEta  
da PoBrEza na Bahia

estudo da seI é base 
para programas 
estaduaIs de 
combate à pobreza

a seI está 
desenvolvendo 
um novo 
estudo sobre a 
pobreza

o novo estudo 
pretende identificar 
possíveis relações 
entre as condições 
mais críticas 
de pobreza dos 
indivíduos e famílias 
e as características 
socioeconômicas de 
municípios ou regiões, 
para oferecer subsídios 
às políticas públicas.

durante as rodadas 
de discussão, 
constatou-se que a 
implementação de 
estratégias e ações 
multissetoriais e 
integradas constitui-
se em uma das 
principais dificuldades 
detectadas pelos 
gestores dos 
programas de 
combate à pobreza.

os debates 
evidenciaram a 
necessidade de 
se conhecer os 
principais fatores 
que condicionam as 
famílias a um estado 
de pobreza e, em 
função disso, tornam-
se indispensáveis 
avanços na 
compreensão de 
questões no âmbito 
regional.

os resultados desses 
estudos deverão 
contribuir para a 
formulação de ações 
mais integradas 
e eficientes no 
enfrentamento do 
problema, tanto em 
relação às famílias 
pobres quanto aos 
aspectos ligados ao 
desenvolvimento da 
região.

Rio São Francisco

Grupo A > Municípios de maior porte 
econômico e demográfico. Este grupo possui 
proporção menor de  pessoas pobres em relação 
à sua população municipal e 
os melhores indicadores em 
todas as dimensões. 

Grupo B > Municípios com os piores 
resultados em todas as dimensões de pobreza.

Grupo C > Grupo com segunda maior concentração 
de atividades, pela ótica do PIB. Muito próximo ao Grupo A. 
De todas as dimensões, apenas a Renda apresenta piores 
indicadores nesses municípios.

Grupo D > Apresenta todas as dimensões com resultados 
piores que o Grupo C. Apesar disso, a dimensão Moradia 
se destaca positivamente.

Grupo E > Em melhor situação do que o Grupo B e em patamar 
similar ao Grupo D. As dimensões mais frágeis são Renda e Saúde. 
Economia fortemente relacionada à agricultura familiar.
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segundo o documento, é 
indispensável conhecer os espaços 
onde as distintas dimensões e 
variáveis da questão da pobreza 
se apresentam, para que ações 
articuladas de enfrentamento 
possam alcançar os seus objetivos. 
“tal análise deve ser ampliada pelos 
agentes executores, para melhor 
alocação de recursos em programas 
que atendam necessidades 
específicas da população e 
estimulem atividades econômicas de 
inserção das famílias nos circuitos 
produtivos da economia”, defende o 
técnico da seI, edmundo Figueirôa.

coordenador-executivo do 
programa vida melhor, da casa civil, 
andré santana vê o estudo da seI 
como uma oportunidade para, em 
um cenário de recursos públicos 
limitados, identificar situações 
de maior vulnerabilidade relativa, 
permitindo maior segurança e 
coerência na hierarquização das 

prioridades. segundo o gestor, a 
publicação vem sendo utilizada 
como subsídio para a formulação 
ou reestruturação dos programas 
que serão executados entre 2016 e 
2019, no próximo plano plurianual 
(ppa) – planejamento de médio 
prazo obrigatório, que visa orientar 
a alocação de recursos no período 
especificado. o projeto vem sendo 
debatido nas “rodadas de discussão 
para a redução da pobreza na Bahia”.

“como a questão da pobreza 
é determinada por múltiplas 
dimensões, estamos avançando na 
modelagem de ações intersetoriais 
articuladas, configurando, com o 
apoio metodológico da secretaria 
de administração, soluções que 
contarão com o aporte integrado de 
diversas secretarias finalísticas de 
governo, desde já amparadas pelo 
monitoramento e pela avaliação por 
parte da secretaria do planejamento 
e casa civil”, informa santana.

um dos participantes das rodadas 
de discussão acerca de políticas 
de combate à pobreza no estado, 
o secretário do ministério do 
desenvolvimento social, tiago 
Falcão, vê a iniciativa da seI como 
fundamental para que se tenha um 
diagnóstico preciso da pobreza, 
nas várias formas em que ela se 
manifesta, em cada território.  
 
“esse tipo de estudo aumenta 
sobremaneira as chances de 
sucesso das políticas baianas na 
área”, reconhece. no entanto, ele 
chama a atenção para o fato de que 
o estudo utiliza como base o censo 
demográfico do IBge de 2010 e 
que houve avanços nos últimos 
anos. “tivemos uma ampliação 
considerável dos programas sociais, 
especialmente por conta do plano 
Brasil sem miséria. Fato que não deve 
ser desconsiderado neste momento 
de redefinição de estratégias e 
prioridades”, destaca.

CoNTRIBuIção No  
CoMBATe à PoBReZA 

no estudo, os 417 municípios da 
Bahia conformaram cinco perfis de 
pobreza, de acordo com as próprias 
características em cada uma 
das dimensões. a configuração 
evidenciou uma concentração 
setorial de atividade econômica, 
fortemente especializada na 
produção de commodities ligadas 
à petroquímica e ao agronegócio, 
e observada em maior escala 
nos extremos geográficos da 
Bahia. em contraste, aparece uma 
pobreza espalhada e diferenciada 
em diversas porções do território 
estadual. “esta situação pode ser 
explicada, em parte, pela própria 
forma de inserção da Bahia na 
divisão nacional do trabalho, 
como um estado periférico, com 
pouco poder de influir nas políticas 
públicas e macroeconômicas que 
definem os rumos do país”, justifica 
a publicação.
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