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Sinais de
recuperação
na economia

baiana?

A aceleração inflacionária nos últimos meses de 2002
levou a equipe econômica do novo governo a adotar
políticas fiscais e monetárias contracionistas, reduzindo
o gasto público e elevando a taxa de juros para 26,5%
em fevereiro de 2002. Os impactos dessa política foram
de retração, no primeiro semestre, da atividade econômica
(comércio e indústria) e aumento do desemprego.

Após o nível de preços recuar por três meses consecutivos
(maio, junho e julho), o governo e a equipe econômica
vem flexibilizando a política monetária, com a redução
da taxa de juros e do compulsório. Mesmo atingindo,
em junho, a taxa de 25,0%, a economia real manteve os
resultados negativos – estabilidade na produção industrial
e queda das vendas do comércio, do emprego e dos
salários.

O nível de atividade econômica do país manteve-se
próximo da estabilidade com reflexos diferenciados nos
setores econômicos. O setor agropecuário, que vem se
beneficiando dos preços favoráveis, apresentou safra
recorde de grãos. O setor industrial, apesar do elevado

patamar das exportações, não obteve desempenho
favorável, refletindo a retração da demanda interna.

O Produto Interno Bruto a preços de mercado no
primeiro semestre de 2003 apresentou crescimento de
apenas 0,3% em relação ao mesmo período de 2002. Na
mesma base de comparação, os setores agropecuária e
serviços cresceram 5,7% e 0,4% respectivamente,
enquanto a indústria declinou 0,5%. Dentre os subsetores
da indústria, a construção civil foi a única que apresentou
queda (-6,5%). Os demais subsetores – serviços
industriais de utilidade pública, extrativa mineral e
transformação apresentaram crescimentos de 2,2%, 1,9%
e 0,8%, respectivamente. Já no setor de serviços, as
maiores quedas foram nos transportes (-2,9%) e no
comércio (-2,7%).

O comportamento dos indicadores industriais da
Confederação Nacional das Indústrias (CNI) reforça a
idéia de arrefecimento da atividade industrial no país.
Durante o primeiro semestre, as vendas reais cresceram
apenas 0,8%, comparativamente às observadas no
período correspondente em 2002. Esse resultado pouco
satisfatório se repetiu com as vendas reais calculadas pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP).

O índice de utilização da capacidade instalada do setor
de bens de capital apresenta redução, segundo a FGV,
passando de 77,3%, no primeiro trimestre, para 71,8%,
no segundo trimestre, refletindo os baixos níveis de
investimento no país. O setor de bens intermediários
está com nível de utilização instalada superior a 85%.

Quanto ao investimento, não só a produção de bens de
capital está em queda (-3,9%), como o mesmo ocorre
com as importações (-24,5% em bens de capital). A taxa
de investimento, em termos de percentuais do PIB,
passou de 18,8%, no primeiro trimestre, para 18,0%, no
segundo.
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Outros indicadores comprovam a queda no ritmo de
atividade. As vendas de papelão ondulado, utilizado para
embalagem, acumularam variação negativa de 8,7% no
primeiro trimestre do ano. E a produção de cimento
também registrou queda de 9,7% no primeiro semestre,
comparada com a de igual período no ano de 2002.

Os dados disponíveis para o comércio varejista apontam
contração nas vendas. O índice do volume de vendas do
comércio varejista do país registrou queda de 5,4% em
junho, ante igual mês do ano anterior, acumulando
retração de 5,6% no ano, segundo a Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC-IBGE). Além das pesquisas específicas
para o comércio, outros indicadores de vendas
confirmaram o arrefecimento do consumo. O número
de consultas ao telecheque decresceu 1,5% no primeiro
semestre, ante as consultas efetuadas no mesmo período
de 2002, refletindo a deterioração das condições do
crédito ao consumidor.

A “SALVAÇÃO” ESTÁ NA LAVOURA

Estima-se que para a safra 2002/2003 a agricultura
brasileira alcance recorde de produção, aproximadamente
120,2 milhões de toneladas de grãos, de acordo com
levantamento preliminar realizado pela Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB). Esse volume
representa um acréscimo de 24,2% (23,4 milhões de
toneladas) em relação aos 96,7 milhões de toneladas
colhidas no ano safra 2001/2002. As estimativas para a
área plantada atingem 43,4 milhões de hectares, 8% (3,2
milhões de hectares) superior em comparação ao ano
safra anterior, quando as lavouras ocuparam 40,2 milhões
de hectares.

Os grãos (soja, milho e trigo) reafirmam-se como
destaques da atual safra. As expectativas são que a safra
de milho (1ª e 2ª safras) atinja o recorde de 45,8 milhões
de toneladas, 29,8% superior (10,5 milhões de toneladas)
aos 35,3 milhões de toneladas de 2001/2002. A soja, em
particular, chega ao recorde de 52,2 milhões de toneladas,
um acréscimo de 24,6% em relação aos 41,9 milhões de
toneladas do período anterior. Para o trigo, espera-se 4,5
milhões de toneladas, com aumento de 56,1% sobre os
2,9 milhões de toneladas da safra passada.

O levantamento realizado pela CONAB revela ainda um
crescimento de 7,6% no feijão (1ª e 2ª safras), passando
de 2,9 milhões de toneladas em 2001/2002 para 3,2
milhões de toneladas em 2002/2003. Já o algodão obtém
um acréscimo de 10,7%, partindo de 1,24 milhão de

toneladas para 1,4 milhão de toneladas na safra atual. A
produção de arroz cai de 10,6 milhões de toneladas
(2001/2002) para 10,4 milhões. A safra recorde é
resultado da profissionalização e da capitalização dos
agricultores brasileiros. Isso significa maior emprego de
tecnologia no campo, sementes melhoradas, fertilizantes
de ponta, análise e correção de solo, plantio direto e
máquinas modernas. Ademais, as condições climáticas
foram favoráveis à maioria das lavouras nas principais
regiões produtoras do país.

Com estes resultados, o agronegócio brasileiro deve
crescer aproximadamente 5,0% em 2003, com o PIB
alcançando R$ 446,70 bilhões, ante os R$ 424,32 bilhões
registrados em 2002. Os bons números da agricultura
refletem o aumento da produção e a melhoria dos preços
internacionais pagos pelos produtos do setor.
Concomitantemente, a balança comercial do agronegócio
brasileiro também atinge recorde positivo, apresentando
superávit de US$ 11,2 bilhões entre janeiro e junho deste
ano, um resultado 50,0% superior ao registrado nos seis
primeiros meses de 2002. Para 2003, o superávit resulta
das exportações de US$ 13,6 bilhões e importações de
US$ 2,4 bilhão. Em 2002 o saldo positivo alcançou US$
7,5 bilhões, como resultado do total das exportações (US$
4,7 bilhões) e importações (US$ 2,2 bilhões).

Comparando-se 2003 a 2002, o agronegócio brasileiro
registra forte expansão das vendas ao exterior, porém
mantém, praticamente, o mesmo patamar de gastos com
importações (principalmente insumos). O bom
desempenho das exportações do agronegócio deve-se
principalmente à soja, setor que vendeu US$ 2,8 bilhões
entre janeiro e maio, ou 111,1% a mais que o total de
US$ 1,3 bilhão registrado em igual período do ano
passado. A conjunção de fatores positivos favoreceu a
comercialização do grão, principalmente as taxas de
câmbio vigentes no período, a ampliação da produção
em cerca de 20% e os bons preços no mercado
internacional.

Para o estado da Bahia, as estimativas de produção para
a safra 2002/2003, segundo dados do Levantamento
Sistemático de Produção Agrícola (LSPA), de junho de
2003, em relação à safra anterior, de 2001/2002, registram
uma produção de grãos de aproximadamente 3,9 milhões
de toneladas, representando um crescimento de 35,5%
no comparativo. Os números também são expressivos
quando se analisa o crescimento do rendimento médio
das lavouras de grãos, superando a marca dos 25% no
comparativo entre as safras. Observando-se a Tabela 2,
percebe-se que os produtos de maior destaque nas
variações entre as estimativas são o sorgo (142,8%),
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utilizado como alternativa ao milho na composição das
rações animais; também o milho (81,2%), em virtude da
colheita da safrinha e dos bons preços pagos no mercado
interno no primeiro trimestre deste ano; e o algodão
(65,1%), em função das condições climáticas e maior
tecnificação do produtor, que  levaram ao aumento no
rendimento das lavouras, maior resistência às pragas, e
aplicação adequada de adubos e defensivos agrícolas.

O feijão por sua vez, obtém um acréscimo nas estimativas
da produção (22%) em função de condições climáticas
favoráveis nas regiões produtoras – que se reflete,
igualmente, no rendimento da lavoura em quilogramas
por hectare, superando em, aproximadamente, 30% os
resultados da safra anterior – e pelas boas cotações do
produto no mercado interno. Para a soja, as estimativas
de produção elevam-se em 6,3%, devido à cotação do
grão no mercado internacional. Entretanto, o rendimento
apresenta-se estável em virtude, basicamente, da praga
da ferrugem asiática, que atinge 90% dos 850 mil ha de
área plantados de soja no cerrado baiano. A manutenção
dos rendimentos enquanto os custos de produção
aumentam – especialmente de defensivos – geram
prejuízos aos sojicultores. Devido a isto, a produção de
soja, que estava estimada em mais de 2 milhões de
toneladas, permanece em torno de 1,6 milhão. A
mandioca registra uma estimativa de produção negativa
(-3,1%), em função da queda de 5,1% da área plantada e
da redução do rendimento da lavoura (-3,8%).

A lavoura cacaueira praticamente manteve-se estável nas
estimativas, com leve crescimento de 0,2% na produção
física e decréscimo de 0,1% na área plantada. A falta de
recursos oficiais para a utilização de novas técnicas de
plantio – principalmente a clonagem – torna a

recuperação da lavoura ainda um problema para o
produtor. Os resultados podem ser considerados como
frutos de esforços de produtores isolados que, melhor
capitalizados, aplicam as técnicas de plantio, repercutindo
no rendimento médio dos cacauais (+2,2% em relação à
safra anterior). As estimativas para a cana-de-açúcar são
positivas em 1,7%. Tal número já reflete as perspectivas
que apontam para um aumento na produção nacional

de cana. No mercado futuro, as cotações do açúcar
recuaram este ano e as expectativas são de preços
internacionais mais baixos, em razão de especulações de
que o Brasil estaria aumentando os embarques do
produto refinado. O café registra queda de 5,1% nas
estimativas de produção e redução mais acentuada no
rendimento da lavoura baiana, -7,9% no comparativo
entre safras. Apesar das vendas retraídas, os preços do
café apresentam tendência de queda em virtude das
perspectivas de clima favorável nas principais regiões e
países produtores, influenciando as cotações no mercado
externo.

Note-se, portanto, que são constantes os resultados
positivos de produção e produtividade para a agricultura
brasileira na safra 2002/2003. A produtividade do campo,
aliada à conjuntura de preços e demais atividades
industriais, fornecem números expressivos quando se
considera o saldo da balança comercial do agronegócio
brasileiro. Condições climáticas favoráveis e melhor
tecnificação dos produtores são considerados os
principais elementos motivadores desses resultados. As
lavouras destacam-se entre os segmentos com os
melhores indicadores, especialmente aquelas motivadas
pelo mercado internacional (soja e algodão) ou pela
demanda criada basicamente pela falta de produto no
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mercado interno (milho). Na Bahia, apesar de lavouras
como mandioca e café apresentarem estimativas de
queda, tanto em produção física quanto em rendimento
das lavouras, nos grãos, o cenário é semelhante ao
observado no restante do país. Alguns aspectos podem
alterar esse contexto para as safras seguintes, como os
efeitos sobre os preços internos e a armazenagem dos
produtos. Ainda assim, a agricultura é o segmento
econômico que apresenta os melhores índices de
desempenho. Para a Bahia, de maneira geral, apresentam-
se estimativas positivas de produção e de área plantada
para a maioria das culturas, bem como estimativas de
crescimento para o rendimento físico das lavouras.

INDÚSTRIA TEM NOVO FÔLEGO

Os indicadores referentes à produção e às vendas
industriais do país, em junho, mostraram, nas séries
dessazonalizadas, decréscimo em comparação ao mês
anterior. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do
IBGE, a produção industrial caiu 2,6% em junho em
relação a maio, na série livre de influências sazonais, e caiu
2,1% ante a de junho de 2002. No primeiro semestre de
2003, a indústria brasileira ficou praticamente estável, com
taxa positiva de 0,2%. Sob a ótica das categorias de uso, a
fabricação de bens de consumo intermediários ficou
positiva, com taxa de 1,0%, enquanto as demais registraram
decréscimos: -2,6% em bens de capital, -4,0% em bens
semiduráveis e não-duráveis e -4,8% em bens de consumo

duráveis. O desempenho do setor industrial nesse período
deve-se aos comportamentos favoráveis da agricultura e
das exportações, que são focos de dinamismo para a
atividade fabril, uma vez que o consumo interno tem
pressionado o resultado para o campo negativo.

No primeiro semestre de 2003, a indústria baiana cresceu
4,7%, comparado com o mesmo período do ano anterior
(Tabela 3). A produção extrativa mineral, com peso
aproximado de 9,0% no setor, caiu 1,5%, enquanto na
indústria de transformação a taxa situou-se em 5,7%.
Esse resultado da produção industrial baiana está
associado à base de comparação deprimida, uma vez que
neste mesmo período, em 2002, ainda havia
racionamento de energia (finalizado em março de 2002)
e também houve parada de manutenção da Braskem
(entre 1º de março e 14 de maio de 2002) e da Caraíba
Metais. Esses fatores influenciaram os principais
segmentos responsáveis pelo desempenho da cadeia de
transformação baiana, no caso, as indústrias química e
metalúrgica, impulsionando a produção industrial no
primeiro semestre.

Entre os setores da indústria baiana de transformação, os
desempenhos no período foram diversificados, quando
comparados com o primeiro semestre de 2002.
Positivamente, destacaram-se as indústrias químicas (7,4%),
de produtos alimentares (6,4%), metalurgia (2,1%), têxtil
(17,7%) e de papel e papelão (10,0%). As retrações mais
expressivas, por sua vez, ocorreram nas indústrias de material
elétrico e de comunicações (-13,1%), produtos de matérias
plásticas (-23,7%) e minerais não-metálicos (-6,2%).

3alebaT
lairtsudnIoãçudorP
3002ohnuJ-aihaB

sorenêGesessalC
/30nuJ
)1(30oiaM

/30nuJ
20nuJ

od.mucA
)2(onA

21.mucA
)3(seseM

lareGairtsúdnI 5,3 3,8 7,4 8,4

lareniMavitartxE 2,1- 8,4- 5,1- 7,0-

oãçamrofsnarTedairtsúdnI 3,4 7,01 7,5 7,5

socilátem-oãnsiareniM 9,61 7,1 2,6- 1,7-

aigrulateM 9,52 0,27 1,2 0,4-

seõçacinumoCede.rtelE.taM 9,4 0,01- 1,31- 2,1

oãlepaPelepaP 2,3- 4,4 0,01 8,01

ahcarroB 3,0- 8,2- 2,21- 1,0-

acimíuQ 4,0 6,3 4,7 9,7

saleVeseõbaS.freP 2,1- 9,03 6,41 9,4

sacitsálPsairétaM.dorP 2,81 0,44- 7,32- 7,9

litxêT 8,8 9,75 7,71 1,7

seratnemilAsotudorP 8,01- 2,4- 4,6 5,5

sadibeB 2,4- 5,13- 9,51- 0,1-

EGBI-MIP:etnoF

CAEG/IES:oãçarobalE

lanozasetsujamoC)1(:satoN

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermE)2(

.seroiretnasesemezodsoaoãçalermE)3(

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.3-15, Setembro. 2003

SI
N

A
IS

 D
E 

RE
C

UP
ER

A
Ç

Ã
O

 N
A

 E
C

O
N

O
M

IA
 B

A
IA

N
A

?



7 &CONJUNTURA

Segundo a pesquisa “Indicadores Industriais”, da
Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), em junho, o
faturamento real da indústria de transformação baiana
caiu 15,9% em relação ao mês anterior. O resultado de
junho do agregado da indústria de transformação situou-
se 17,7% abaixo do de igual mês do ano anterior,
enquanto o resultado do acumulado no primeiro semestre
deste ano colocou-se 9,6% acima do de igual período do
ano anterior. Já a taxa acumulada no período de 12 meses,
encerrado em fevereiro de 2003 (taxa anualizada), acusa
crescimento de 10,3%, influenciada essencialmente pelo
desempenho positivo dos setores de produtos
alimentares, metalurgia e química.

O desempenho de determinados segmentos de atividade
está associado à expansão das exportações, haja vista que
abrange produtos importantes na pauta de exportações
baiana, como, por exemplo, celulose, refino de petróleo,
óleos vegetais e açúcar, dentre outros.

Segundo os resultados da PIM-IBGE, o crescimento de
2,1% da indústria metalúrgica foi inf luenciado
positivamente pelo aumento na produção de vergalhões
de cobre e ferrocromo em formas primárias.

Apesar de terem ocorrido alguns contratempos nos
primeiros meses de 2003, como a parada para
manutenção da Caraíba Metais, principal transformadora
do cobre, como também o cancelamento de pedidos da
indústria automobilística brasileira, tanto no segmento
de cobre como de aço, esse setor começou a recuperar-
se a partir de maio (com taxa de 47,5%), tendo crescido
em junho (72,0%), após quedas sucessivas nos meses de
janeiro (-40,8%), fevereiro (-23,65%), março (-4,1%) e
abril (-12,1%), em comparação com o mesmo período
do ano anterior. Além do mais, ocorreu uma maior
utilização da capacidade instalada no segmento de cobre,
ampliada em 2002 para 220 mil toneladas/ano, e, apenas
em 2003, utilizada, graças às melhores condições
conjunturais (expectativa de aumento da demanda
interna, principalmente de empresas geradoras de energia
e da indústria automotiva, e às novas estratégias da
empresa para aumentar as vendas para o mercado
externo, acrescentando mais um item ao seu mix de
produtos: fios de cobre, que possui elevado valor
agregado). Ressalta-se também os novos contratos para
exportação de vergalhões de cobre e cátodos.

Na indústria química, em um primeiro momento, a
produção caiu notadamente em razão do clima de
incertezas gerado pela crise do Oriente Médio, que
deprimiu a demanda de diversos segmentos de mercado.
Esse fato acabou por propiciar a antecipação de algumas

paradas programadas para manutenção de empresas,
como, por exemplo, a Caraíba Metais, que parou a
unidade de ácido sulfúrico, e a Braskem, que realizou
parada na unidade de p-xileno.

As incertezas provenientes do conflito entre os EUA e
o Iraque, bem como os seus reflexos sobre o barril de
petróleo, aparecem como principal fator de pressão sobre
os preços dos produtos químicos, tanto no mercado
externo quanto no interno. A nafta petroquímica,
principal matéria-prima do pólo petroquímico, aumentou
38,6% em valor no primeiro trimestre de 2003. Além da
indústria química, a volatilidade nos preços do petróleo
vem afetando e pressionando outros índices de preços,
como por exemplo, combustíveis e lubrificantes que
tiveram o preço aumentado em 16,43% nesse mesmo
período.

Em um segundo momento, os resultados positivos,
observados no mês de maio, para o segmento químico
refletem a base deprimida em 2002, conseqüência da
parada para manutenção da Braskem, realizada no
período de 1º de março a 14 de maio do ano passado,
tendo operado com 54% de sua capacidade em março e
abril, e 73% da capacidade em maio. Por outro lado,
atribui-se o crescimento expressivo de 7,4% no primeiro
semestre de 2003 ao aumento na produção de óleo diesel
e gasolina comum. Tal resultado pode ser confirmado
pelo elevado volume de vendas de derivados de petróleo
(139,0%) destinados ao mercado externo.

A partir dos dados da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), verifica-se que, na Refinaria Landulfo Alves, entre
janeiro e junho de 2003, houve um acréscimo de 8,5%
no processamento de derivados de petróleo. A produção
de gasolina do tipo A, de acordo com a ANP, apresentou,
em junho, crescimento extraordinário de 53,5%
revertendo a situação negativa apresentada pelo produto
ao longo do ano. No primeiro semestre de 2003, o
acréscimo observado foi de 15,7%, acima do resultado
acumulado até maio (10,2%). Já a produção de óleo
combustível, nos seis primeiros meses do ano, registrou
decréscimo de 5,2% em relação a igual período do ano
anterior.  Da mesma forma, observa-se que, em 2003, a
produção de nafta é praticamente a mesma de 2002, até
o mês de junho, atingindo uma variação negativa de 0,1%.

O bom desempenho da indústria de alimentos reflete os
bons resultados obtidos pela agricultura e a alta nos preços
das commodities agrícolas. Os produtos derivados do cacau
foram os principais responsáveis pelo desempenho
favorável do acumulado no ano, influenciado pelo
crescimento nas exportações de manteiga e torta de cacau

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.p.3-15, Setembro. 2003

N
ÚC

LE
O

 D
E 

C
O

N
JU

N
TU

RA
 D

A
 S

EI



8&CONJUNTURA

(para os Estados Unidos), que é contrabalançado pela
queda nas vendas interestaduais de manteiga, liquor e pó
(para São Paulo), principalmente demandados durante a
Páscoa. Também as vendas de leite em pó apresentaram
resultado positivo no período, em virtude do aquecimento
das demandas local e de outros estados. Segundo dados
da PIM-IBGE a indústria de produtos alimentares cresceu
6,4% no primeiro semestre de 2003.

O segmento de papel e celulose volta aos patamares normais
de produção após uma parada para manutenção, em abril,
de algumas plantas industriais. Apesar da fraca performance
do segmento, uma vez que as vendas domésticas de papéis
estão concentradas em pequenas empresas que sofrem com
o ambiente macroeconômico de elevadas taxas de juros,
ocorreram aumentos nas vendas de celulose ao mercado
interno (para Rio de Janeiro e São Paulo).

No mercado externo, o segmento continuou apresentando
resultados favoráveis nesse primeiro semestre de 2003,
explicado pela expressiva desvalorização do real e pelo
elevado nível dos preços internacionais da celulose.

Com a queda dos estoques mundiais, a celulose de
mercado apresentou aumento de preços ao longo dos
seis meses deste ano, recuperando a tendência positiva
do ciclo de preços. No entanto, especificamente em julho,
a cotação da tonelada de celulose sofreu redução, tendo
alcançado US$ 510 na Europa e US$ 550 nos Estados
Unidos. A expectativa era de que os preços não
continuariam aumentando no segundo semestre, em
virtude do baixo crescimento da economia mundial.
Grandes empresas nacionais, inclusive a Bahia Sul, estão
com um nível de estoque mais elevado, equivalente a 45
dias de produção, sendo o normal de 30 dias.1

Infelizmente, a PIM-IBGE ainda não contempla o
desempenho da produção de automóveis na Bahia, que
vem apresentando expressivo resultado no comércio
exterior. Nos seis primeiros meses do ano, o valor
exportado de automóveis chegou a US$ 145,6 milhões,
o que corresponde a 9,4% do total dos produtos
exportados baianos. Por outro lado, as vendas internas
de veículos também têm apresentado resultados positivos
nos últimos meses, após a tendência declinante observada
ao longo de 2002, quando as vendas de veículos, motos
e peças registrou queda de 12,5%. No semestre, verifica-
se um aumento de 3,0% nas vendas destes produtos.
Para os próximos meses, a expectativa é de queda nas
vendas e, conseqüentemente, na produção de automóveis
no país, apesar do esforço do governo em dinamizar as
vendas desses produtos, através da redução do IPI e nas
taxas de juros.

COMÉRCIO EXTERIOR: EXPORTAÇÕES
A TODO PIQUE

A balança comercial brasileira no primeiro semestre de
2003 registrou superávit de US$ 10,3 bilhões, em
decorrência das exportações de US$ 33 bilhões e
importações de US$ 22,6 bilhões, que apresentaram taxas
positivas e crescentes de, respectivamente, 31,7% e 0,6%.
Esse superávit foi o maior registrado desde 1990.

As exportações brasileiras por fator agregado –
manufaturados (US$ 17,7 bilhões), básicos (US$ 9,6
bilhões) e semimanufaturados (US$ 4,9 bilhões) –
apresentaram valores recordes históricos para o período
janeiro/junho. Na comparação com janeiro/junho de
2002, os básicos cresceram 53,9%; semimanufaturados,
45,0%; e manufaturados, 19,3%.

No período, as exportações se ampliaram para todas as
principais regiões: Ásia (79,4%), África (29,4%),
Mercosul (55,9%), Europa Oriental (33,0%), União
Européia (33,4%), Oriente Médio (39,1%), Estados
Unidos (18,9%) e Aladi, exceto Mercosul (6,6%). Já os
principais países, foram: Estados Unidos (US$ 8,1
bilhões), China (US$ 2,1 bilhões), Países Baixos (US$
1,8 bilhões), Argentina (US$ 1,8 bilhões) e Alemanha
(US$ 1,4 bilhões).

Destacam-se as vendas externas para a China (cresceram
229%) devido ao êxito na política de promoção das
exportações empreendida pelo Governo, sobretudo para
mercados não-tradicionais, consolidando-a como o
segundo maior importador de produtos brasileiros. Com
relação à Argentina, as exportações cresceram 91,9%, o
que já representa aumento de US$ 875 milhões, valor
que já alcança quase 88% da expectativa de US$ 1 bilhão
estabelecida pelo Ministério de Desenvolvimento
Indústria e Comércio (MDIC) para o crescimento das
exportações para este mercado em 2003. Outro destaque
foi a Rússia, que registrou um acréscimo de 34,6% nas
compras de produtos brasileiros.
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9 &CONJUNTURA

Diante desse desempenho, o principal ponto foi a
diversificação de mercados no primeiro semestre de 2003.
Essa conquista de novos espaços mundiais,
principalmente em mercados não-tradicionais, representa
um importante passo na consolidação e redução da
vulnerabilidade externa.

O comércio exterior baiano tem acompanhado a mesma
tendência do comércio exterior brasileiro, registrando um
superávit recorde de US$ 645 milhões, no primeiro
semestre de 2003, ao passo que, no mesmo período do
ano anterior, o saldo positivo foi de US$ 28,3 milhões.

Esse desempenho ocorreu devido ao intenso crescimento
das vendas externas (69,5% em relação ao primeiro
semestre de 2003), que alcançaram US$ 1,5 bilhão, e do
pequeno acréscimo das importações (2,2%), que registrou
US$ 906 milhões.

A Bahia foi responsável por 54,6% do valor total das
vendas externas da região Nordeste, nesse primeiro
semestre de 2003, quando, no período anterior, essa
participação relativa era de 32,2%. O desempenho superior
da Bahia em relação à média (e ao total) nacional, explica-
se pelo aumento das vendas da Ford e de commodities.

GRÁFICO I

Bahia
Balança Comercial

Fonte: SECEX
Elaboração: GEAC-SEI
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O resultado das exportações foi impulsionado pelo
acréscimo nas vendas de produtos básicos (160,8%) e
de produtos manufaturados (65,5%), em relação ao
período anterior, com destaque para as vendas inéditas
de produtos minerais, principalmente petróleo e cinzas
e resíduos de cobre, além de automóveis, papel kraft,

derivados de cacau e produtos petroquímicos. Dentre
os principais segmentos de produtos exportados,
destacou-se o de derivados de petróleo, com os produtos
óleo combustível (US$ 181 milhões) e óleo bruto de
petróleo (US$ 153,4 milhões), que representou mais de
25% do total das vendas externas. Os demais produtos
que se destacaram foram: automóveis (US$ 140,6
milhões); pasta química de madeira (US$ 74 milhões); e
bagaços e resíduos sólidos de soja (US$ 56,8 milhões),
entre outros.

De acordo a FIEB2 (RACEB, jun/2003), na maior parte
dos setores industriais há o predomínio de empresas de
grande e médio portes, que sustentam o desempenho
das vendas externas da Bahia. Segundo a estratégia
empresarial desses grupos, o aumento expressivo das
exportações só acontece quando o mercado interno
encontra-se, de certa forma, retraído.

Dentre os principais mercados que compraram os
produtos baianos destacam-se: Estados Unidos (59,7%);
Argentina (100,1%); México (616,2%); Holanda
(144,3%); França (280,3%); e Alemanha (468,4%). As
exportações também se ampliaram para as principais
regiões, como: Nafta (59,7%); União Européia (63,1%);
Aladi (exceto Mercosul) (248,5%) e Mercosul (93,4%).

Já o tímido crescimento das compras externas decorreu
do acréscimo dos produtos semimanufaturados (191,7%)
e dos produtos básicos (21,2%). Dentre os principais
produtos que registraram aumento nas compras estão:
nafta, para petroquímica (US$ 158,1 milhões); cacau em
bruto (US$ 75 milhões); trigo (US$ 26,3 milhões); e óleo
bruto de petróleo (US$ 20,2 milhões).

Destacaram-se, também, as importações inéditas de
cátodos de cobre (US$ 20,7 milhões), provenientes do
Chile e da Suíça, devido à parada de manutenção da
Caraíba Metais, e turbinas a gás (US$ 40,5 milhões),
oriundas da Suíça, Croácia, Reino Unido e Estados
Unidos. Por outro lado, o acréscimo dessas compras foi
contrabalançado pelo decréscimo de outras como:
automóveis (-29,7%); sulfetos de minério de cobre (-
35,7%); e outras querosenes (-14,2%).

A Argentina foi o principal fornecedor para o estado da
Bahia, o que corresponde a 18,9% do total das
importações, apesar da redução de 18,6% no primeiro

semestre de 2003 em comparação com o mesmo período
do ano anterior, mas manteve a posição de principal
supridora de trigo e automóveis. Os Estados Unidos,
que responderam por 12,8% do valor das importações
no primeiro semestre de 2003, também registraram queda
nas vendas para Bahia, de 23,4%.

Os principais mercados que registraram acréscimo nas
compras do estado, foram: Argélia (95,1%); Alemanha
(32,4%); Indonésia (60,9%); Costa do Marfim (240%);
Reino Unido (206,8%); e Suíça (168,4%). Já, entre as
principais regiões, o destaque foi a África, com acréscimo
de 105,3%. As demais regiões registraram queda nas
importações para o estado, como: Mercosul (-18,%);
Nafta (23,4%); e Aladi (exceto Mercosul) (17,1%).

Contudo, as perspectivas para o comércio exterior
brasileiro e baiano, em 2003, continuam favoráveis, apesar
da volatilidade cambial ocorrida no segundo trimestre.
As vendas externas tendem a manter uma trajetória de
crescimento, em decorrência do aumento das
exportações de produtos básicos e semimanufaturados
como também da recuperação das vendas para a
Argentina.

COMÉRCIO VAREJISTA FECHA
O SEMESTRE NO VERMELHO

A adoção de uma política mais rígida no combate à
inflação produz momentos amargos para a economia
brasileira. Com a manutenção dos juros em patamares
elevados, o primeiro semestre é encerrado com queda
acentuada na atividade econômica. O desaquecimento
da economia num cenário marcado pela expectativa
quanto ao futuro da política econômica repercute de
maneira negativa no desempenho do comércio varejista.
De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de
Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, o volume de vendas no varejo
mostra-se negativo pela sétima vez consecutiva.

No mês de junho, o volume de vendas apresentou queda
de 5,4% com relação a igual mês do ano passado. Nem
mesmo as comemorações do Dia dos Namorados e do
São João, época a qual os comerciantes costumam fazer
liquidações para atrair o consumidor, foram capazes de
reverter o quadro de retração do comércio varejista. Por
conta da retração econômica, os consumidores mudam
de hábitos eliminando não somente produtos
considerados supérfluos, como, também, reduzem gastos
com a alimentação, substituindo produtos por outros de
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11 &CONJUNTURA

menor qualidade. A explicação para esse comportamento
está nas elevadas taxas de juros, que restringe o crédito
ao consumidor, na queda do poder aquisitivo da
população, bem como no elevado índice de desemprego.

A inadimplência é uma outra variável apontada como
empecilho para o desempenho favorável do varejo. A
sua expansão, motivada pela renda contraída, confirma
o período de desaceleração econômica vivido pelo país.
Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE
revelam que os indicadores acumulados do setor
ampliaram as taxas de decréscimo, registrando a maior
queda desde 2001, ano em que a pesquisa começou a ser
realizada. As variações chegaram a -5,6 % no acumulado
do ano e -2,9% no acumulado dos últimos 12 meses.
Esse comportamento dá sinais de um enxugamento de
liquidez na economia que leva a um acúmulo de estoques.
A elevação no estoque das empresas compromete a
utilização da capacidade instalada, uma vez que, ao
deixarem de investir, acabam limitando a capacidade de
crescimento econômico do país.

Em junho, o IBGE constatou que das 27 unidades
federativas apenas três unidades, Rondônia, Mato Grosso
e Pará, apresentaram um crescimento positivo nas vendas,
situado na ordem de 1,65%, 0,6% e 0,5% em relação a
igual período do ano anterior, respectivamente. Nos
demais estados avaliados houve queda no volume de
vendas do varejo. No caso da Bahia, o recuo nas vendas
registrado para esse mês foi de 5,6 pontos percentuais
referente a junho de 2002. O fraco desempenho
enfrentado pelo comércio baiano perdura há oito meses
consecutivos, mostrando um cenário pouco otimista para
a economia deste estado. De acordo com os dados da
PMC do IBGE para a Bahia, o Indicador do Volume de
Vendas Acumulado nos primeiros seis meses do ano,
tomando-se como base igual período de 2002, situou-se
em -8,2%.

De acordo com a Tabela 6, por atividade, os resultados
para o primeiro semestre apresentaram queda em todos
os cinco segmentos que compõem o Índice de Comércio
Varejista. Desta vez, o segmento que liderou a queda foi
de Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo, registrando a mais intensa
variação negativa (-9,2%), seguido de Tecidos, vestuário
e calçados (-9,0%), Móveis e eletrodomésticos (-8,3%),
Combustíveis e lubrificantes (-7,3%) e Demais artigos
de uso pessoal e doméstico (-6,6%). Tem-se, ainda,
variação negativa para o subgrupo de Hipermercados e
supermercados, de 12,8%. Neste mesmo período,
observou-se uma suave expansão nas vendas de Veículos,
motos, partes e peças, da ordem de 3,0%, mas o grupo

não entra na composição do indicador. A acirrada
concorrência entre as revendedoras locais, oferecendo
reduções das taxas de juros, bônus e descontos nos preços
dos automóveis, a fim de atraírem os consumidores, pode
ser interpretada como uma possível explicação para esse
comportamento positivo.
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Nesse semestre, a intensificação da queda no segmento
de Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo, bem como o setor de
Móveis e eletrodomésticos, retrata a gravidade do
momento. No primeiro caso, a queda acentuada nas
vendas reflete que o consumidor, na tentativa de
equilibrar as contas no fim do mês, após cortar os gastos
com lazer, vestuário e transporte, desloca suas compras
para estabelecimentos de menor porte, onde, geralmente,
os produtos oferecidos estão com preços mais accessíveis.
No segundo caso, apurou-se, em termos de
representatividade para o segmento, a mais intensa
retração no Indicador do Volume de Vendas do setor.
As elevadas taxas de juros cobradas no crediário, os
aumentos de preços dos produtos e o esgotamento da
capacidade de endividamento das famílias, associados ao
crescimento da inadimplência, se constituem nas
principais causas para retração deste segmento.

Com 11,9% de redução no volume de vendas, o segmento
de Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo foi o maior responsável pelo
desempenho negativo do comércio varejista baiano para
o mês de junho, comparado ao mesmo período do ano
anterior. Respondendo por cerca de 40% do cálculo da
taxa global, que mede o comportamento do varejo, esse
ramo contribuiu com um resultado negativo de 4,8
pontos percentuais na taxa de -5,6% apurada pela PMC.
No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa de
decréscimo da atividade chegou ao nível de -6,2%. Em
junho, a saída da capital de uma parcela da população
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12&CONJUNTURA

para o interior do estado, atraída pelos festejos juninos,
determinou a redução do fluxo de consumidores nos
estabelecimentos que funcionam 24 horas nessa época
do ano.

Os maiores estabelecimentos, representados pelo
subgrupo de Hipermercados e supermercados,
obtiveram, em média, declínio maior do que o grupo
como um todo. As taxas de variação do seu volume de
vendas foram de -16,2%, sobre junho de 2002, e de -
10,3%, no acumulado dos últimos 12 meses. A resposta
para a performance negativa se deve ao fato desse ramo
estar voltado, na maioria das unidades comerciais, para
atender o público de baixa renda, que tem no
desemprego, salário real em queda e taxa de juros
elevadas, as principais razões para reduzirem as compras.

O segundo impacto negativo no desempenho do varejo
coube ao segmento de Móveis e eletrodomésticos que,
com um decréscimo de 13,5% no Indicador do Volume
de Vendas sobre junho de 2002, participou com uma
queda em torno de -1,0% na formação da taxa global do
comércio varejista baiano. Esse segmento, juntamente
com o de Hipermercados e supermercados, influenciou
fortemente a queda no Volume de Vendas no mês de
Junho, bem como o comportamento do comércio
varejista nesse primeiro semestre de 2003. Tratando-se
de um ramo bastante induzido pelas vendas a prazo, uma
vez que é composto de bens com maior valor agregado
e, conseqüentemente, com maiores preços de mercado,
essa atividade desponta com o pior desempenho deste
mês para o varejo, cuja redução foi de 1,4% no acumulado
dos 12 meses. O comportamento da atividade para o
mês de junho continua refletindo uma opção dos
consumidores em não se envolverem em financiamentos,
dada a queda no rendimento real da economia e do
aumento nas taxas de juros.

Em seguida apresenta-se o ramo de Tecidos e Vestuários,
com uma variação negativa de -7,3% no Indicador do
Volume de Vendas sobre junho de 2002. Embora em
menor intensidade que no mês anterior, período em que
o segmento liderou a queda nas vendas, esse setor é o
terceiro maior responsável pelo comportamento negativo
do comércio no mês de junho, participando com uma
queda em torno de -0,8% na formação da taxa global do
comércio varejista baiano.

Este resultado demonstra que a tentativa feita pelos
lojistas para atraírem os consumidores, através das
promoções e facilidade no parcelamento das compras
por meio de cartão de crédito e cheques pré-datados,
em função dos festejos juninos e da chegada do inverno,

não foram suficientes para reverterem o quadro de
retração nas vendas, o que é surpreendente, uma vez que
se trata de uma atividade bastante sensível a este tipo de
estratégia utilizada no mercado, nesse período do ano, e
que o aumento dos juros não onera os preços dos
produtos, já que as vendas não dependem de
financiamento. Para o acumulado dos últimos 12 meses
houve uma variação negativa de -1,7%, indicando que a
restrição orçamentária dos consumidores tem
influenciado decisivamente o comportamento do
comércio varejista.

O segmento de Demais artigos de uso pessoal e
doméstico, com uma variação negativa de -4,1% em
relação a igual mês do ano passado, foi o setor que menos
penalizou o comércio varejista na Bahia. Com uma
contribuição de -0,5% no índice mensal de volume, esse
grupo é o quarto maior responsável pela retração nas
vendas. No acumulado de 12 meses, a queda foi de -
4,5% em razão dos sucessivos resultados desfavoráveis.
Este segmento também foi atingido pela renda reprimida,
apesar de agregar ramos diferenciados como farmácia,
livraria e papelaria, brinquedos e artigos de informática,
etc., que o torna sensível ao aumento da demanda nessa
época, e ser composto de artigos que possuem, na maioria
dos casos, valor aquisitivo compatível com o poder de
compra de uma parcela significativa da população.

A pesquisa do IBGE revela ainda que, dentre os cinco
ramos que compõem o Indicador do Volume de Vendas
do Comércio Varejista do Estado da Bahia, o segmento
de combustíveis e lubrificantes foi o único a ter uma
participação positiva de 1,6 ponto percentual na
formação deste índice. O seu desempenho no mês de
junho sofreu um acréscimo de 5,8%, influenciado pelas
reduções de preços nos combustíveis verificadas no
último trimestre. Apesar de não reverterem o quadro de
desaquecimento nesse mercado, uma vez que a tendência
para os últimos 12 meses foi negativa em 4,0%, verifica-
se que a melhoria nos negócios pelo segundo mês
consecutivo cria uma expectativa de que o desempenho
do setor no mês de junho possa ser mantido com a
estabilidade da economia.

No segmento de Veículos e motos, partes e peças, o
resultado apresentado para o mês de junho foi positivo
em 16,8% relacionado a igual mês do ano anterior.
Embora se trate de um segmento que comercializa bens
de valor elevado, onde grande parte das vendas é a prazo,
sendo, portanto, vulnerável a altas taxas de juros, o
acumulado para os últimos 12 meses foi positivo em
1,3%. O impulso nas vendas é resultado da iniciativa dos
comerciantes locais em adotar uma série de promoções,
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facilidades e benefícios oferecidos ao consumidor. Esse
setor, contrariando o desempenho nacional, apresenta,
pelo segundo mês consecutivo, uma performance
positiva no comércio varejista baiano para o acumulado
do ano.

O desaquecimento do comércio varejista baiano nos
últimos meses se reflete no Indicador do Volume de
Vendas Acumulado dos últimos 12 meses. Com um recuo
de 4,6%, confirma-se uma tendência de queda nas vendas
do comércio, repercutida em âmbito nacional. Os juros
altos, a perda do poder aquisitivo dos consumidores, a
elevação da taxa de desemprego e o crescente número
de inadimplentes acentuam a redução no consumo e na
produção, levando o comércio varejista a fechar o
semestre no vermelho, criando um quadro nada animador
para a economia do estado.

A inadimplência pela emissão de cheques sem fundo na
Bahia se elevou em junho ao nível de 22,5%, em relação
ao mês de junho de 2002, e 6,8% para o primeiro
semestre, de acordo com fontes do Bacen, refletindo
que a retração na economia tem impedido os
consumidores de saldarem os seus compromissos. Na
cidade de Salvador, tanto as consultas ao SPC quanto o
número de fichas negativas se elevaram no primeiro
semestre de 2003. Diante de um quadro de retração
econômica, o comércio varejista, não somente do estado
da Bahia, mas também do Brasil, segue sendo penalizado.

O COMPORTAMENTO DO MERCADO
DE TRABALHO

O primeiro semestre de 2003 não tem revelado grandes
alterações no tocante aos números do mercado de
trabalho. A partir dos dados da PME (Pesquisa Mensal
de Emprego) do IBGE, pode-se verificar uma
estabilidade no quadro de redução de postos de trabalho.

Dessa forma, segundo a PME/IBGE, houve um
crescimento de 19,6% no número de desocupados no

Brasil comparando-se junho/02 e junho/03 (Tabela 7),
significando um contingente de 449 mil pessoas
desocupadas. No primeiro semestre de 2003 (jan-jun), o
número de desocupados cresceu 19,2% nas seis regiões
metropolitanas que compõem a pesquisa (Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e
São Paulo). Houve um crescimento na ocupação de
apenas 4,26% entre junho de 2002 e junho de 2003,
justificado, em grande parte, pelos acréscimos dos
trabalhadores por conta própria (9,3%) e pelo emprego
sem carteira assinada (8%), indicando forte indício da
precarização do mercado de trabalho que se tem tido
notícia nos últimos tempos. Observa-se também o
crescimento da População em Idade Ativa (PIA) de 1,8%,
entre jun/02 e jun/03, e da População Economicamente
Ativa (PEA), ou da oferta de trabalho, em 6,65%, contra
o crescimento de 4,96% da demanda por trabalho
(ocupados).

Assim, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) a
população ocupada, em junho de 2003, foi estimada em
1.256 mil pessoas, um decréscimo de 0,5% em relação ao
mês anterior e 3,2% superior a junho de 2002. Para julho,
estima-se uma população ocupada de 1.257 mil pessoas,
verificando-se crescimento de 0,08% em relação a junho/
03 e crescimento de apenas 2,53% com relação a julho/02.

O contingente de desocupados foi estimado em 273 mil
pessoas, verificado em junho deste ano, representando
aumento de 25,81% em relação a junho de 2002. Em
julho/03, os resultados apontam para um contingente
de 269 mil desocupados, revelando crescimento de
26,89% em relação a julho/02 e redução de (-1,47%) em
comparação a junho/03. Em junho de 2003, o número
de desocupados por desalento foi de 6 mil pessoas, para
julho/03, estima-se 10 mil desalentados. Esse contingente
representa o número de pessoas que desistiram de
procurar emprego porque não o encontraram após seis
meses ininterruptos de procura.

A população economicamente ativa, que foi estimada
em 1.529 mil pessoas para junho de 2003, comparando-
se com junho de 2002, percebe-se um acréscimo de
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Ocupados Desocupados

GRÁFICO 2
População Ocupada e Desocupada na RMS

Fonte: SECEX
Elaboração: GEAC-SEI
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6,69% no total. O contingente de pessoas ativas vem
crescendo a uma taxa de 2% na RMS.

Segundo a PME/IBGE, verifica-se variações positivas
em quase todas as posições na ocupação, o que pode ser
explicado pelo crescimento de 31,58% (comparando-se
junho/02 a junho/03) na categoria empregadores,
número que, por sua vez, reflete em grande parte a
migração de pessoas desocupadas e/ou aposentadas para
o investimento em seu próprio negócio, como alternativa
de renda ou pelo próprio “espírito empreendedor” do
brasileiro, tão propalado em estatísticas comparativas com
outros países. Comparando-se com maio/03, os
empregadores cresceram em 11%. Houve um crescimento
de 3,66% (junho/03) nos empregados com carteira
assinada, provavelmente influenciado pelo crescimento
de empregadores. Um indicador relevante nesse quesito
é o crescimento de 5% na taxa de atividade (pessoas
economicamente ativas em relação à população) do
serviço doméstico, e de 2,25% na categoria administração
pública, defesa, seguridade social, educação e serviços
sociais, contra um decréscimo em todos as outras

categorias, verificando-se, ainda, o crescimento de
pessoas que trabalham por conta própria de 1,4% (relação
junho/02 e junho/03).

O rendimento médio percebido na RMS sofreu redução de
-8,83%, no período de jan-jun/2003, e redução de -14,83%,
comparando-se junho de 2002 e junho de 2003. Ao se
analisar a RMS em relação às outras seis regiões
metropolitanas que fazem parte da PME, verifica-se a
incidência de significativa queda no rendimento médio em
todas, sendo que a Região Metropolitana de São Paulo
apresentou a queda mais significativa (-9,35%), seguida pela
de Salvador. A RM de Belo Horizonte aparece em terceiro
lugar, com redução de (-5,48%) no período em análise.

A pressão inflacionária sobre a massa salarial influenciou
o crescimento no número de pessoas procurando
trabalho, o que refletiu nos números de desocupação.
Ou seja, por conta da perda de poder aquisitivo, mais
membros das famílias tentaram entrar no mercado de
trabalho (aumento de 1,46% na PEA de jan-jun/03 e
6,48%, comparando-se junho/02 e junho/03).
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A análise desses indicadores reflete o grau de precarização
do mercado de trabalho baiano, consoante com a
precarização do mercado de trabalho brasileiro, como
também aponta a recessão verificada na economia
brasileira como um todo.

PERSPECTIVAS

Os resultados apresentados nas seções acima mostram
que a economia baiana no primeiro semestre teve um
desempenho muito aquém do esperado, mas que tende
a recuperar-se ainda no segundo semestre.

O setor agropecuário, único a apresentar estimativas
positivas tanto na produção como na área plantada para
a maioria das culturas, deve com certeza fechar o ano de
2003 com taxa positiva significativamente superior à
observada em 2002.

No setor industrial, entre as expectativas para o segundo
semestre de 2003 ressalta-se a definição da reforma
tributária, que é bem-vinda para o setor, principalmente
para o segmento químico, pois este é caracterizado por
participar de cadeias longas, com várias etapas de
produção, sendo um dos mais prejudicados pela
cumulatividade de tributos.

De um modo geral, o setor industrial está preocupado
quanto aos efeitos da redução da taxa de juros, que poderá
desencadear a recuperação no consumo ainda este ano. Essas
expectativas, contudo, dependem do comportamento da

renda do consumidor, variável com forte influência sobre
os resultados da indústria de transformação. O
rendimento dos ocupados, fundamentalmente, determina
o comportamento do mercado doméstico, que não tem
demonstrado dinamismo nos últimos meses.

Dentre os investimentos previstos e os que já estão em
curso, parcela importante deverá ser realizada na Bahia:
Como por exemplo, o empreendimento da Veracel
(Aracruz Celulose e Stora Enzo), com capacidade de 900
mil toneladas/ano e partida prevista para 2005; e o
projeto de expansão da Bahia Sul, com capacidade para
900 mil toneladas/ano e investimento da ordem de cerca
de US$ 800 milhões.3

Para o setor de serviços, fundamentalmente, o comércio,
está dependente do comportamento do consumidor
frente às taxas de juros mais baixas e do rendimento
daqueles, que vem apresentando sucessivos decréscimos
ao longo do ano. Note-se que, sazonalmente, o segundo
semestre tende a manter níveis mais elevados de emprego,
o que pode sinalizar recuperação no nível de consumo
nos próximos meses.

Notas

1 

Indicadores industriais. FIEB, agosto de 2003.
2

 Relatório de acompanhamento do comércio exterior da Bahia. FIEB, jun.
2003.
3 

Indicadores industriais. FIEB, agosto de 2003.

* Carla do Nascimento,
Fabiana Pacheco, Alynson Rocha,

Roberta Lourenço, Elissandra Britto,
Joseanie Mendonça.
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O desempenho da produção industrial, no primeiro semestre de 2003, foi positivo,
enquanto que o volume de vendas do varejo ainda mantém recuo na trajetória. Os
baixos rendimentos reais e as elevadas taxas de juros continuam atuando como
fatores que restringem o consumo. Por outro lado, tem-se como fator de estímulo à
produção, os resultados significativos das exportações.

A produção da indústria baiana de transformação, segundo a PIM-IBGE,
registrou, no primeiro semestre, taxa positiva de 5,7% em relação ao mesmo
período de 2002. Os desempenhos da indústria química (7,4%) e da metalurgia
(2,1%) foram determinantes na formação da taxa da indústria de transformação.
Por outro lado, influenciaram negativamente os resultados dos gêneros produtos e
matérias plásticas (-23,7), minerais não-metálicos (-6,2%), bebidas (-15,9%) e
borracha (-12,2%).

No comércio varejista, de acordo com a PMC-IBGE, a variação no volume das
vendas do varejo, no primeiro semestre de 2003, apresentou taxa negativa de
8,2%. Todos os segmentos do varejo registraram taxa negativa no período; destacam-
se o decréscimo nas vendas físicas de combustíveis e lubrificantes (-7,3%) e
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-9,2%). Já
as vendas de veículos, motos e peças acumulam acréscimo de 3,0% no ano, voltando
a apresentar comportamento favorável.

No comércio exterior, o ano de 2003 mantém desempenho bastante satisfatório.
Segundo SECEX-MDIC, no período compreendido entre janeiro e julho de
2003, as exportações cresceram 50,6% e as importações recuaram 5,7%, em
relação ao mesmo período do ano anterior. Com esse resultado, a balança comercial
encerrou o período com saldo acumulado de US$ 745,9 milhões.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SEI), para Salvador, que registrou
inflação de 0,4% em julho, obteve variação de 0,5% em agosto de 2003. Nesse
mesmo mês de 2002, o IPC-SEI teve alta de 1,3%. No período de janeiro a
agosto, Salvador já apresenta alta nos preços de 8,2%. Todos os grupos já possuem
taxa acima da inflação geral nos oito meses de 2003, exceto vestuário (2,3%).

Com relação ao emprego, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (SEI/
DIEESE/SEADE), a taxa de desemprego total na RMS (28,9%), em julho
de 2003, caiu 1,1 ponto percentual em relação a junho de 2003 (30,0%). No
que se refere à taxa de desemprego aberto, caiu de 18,9%, em junho, para 17,8%,
em julho. No mesmo período, observou-se recuo da taxa de participação: de 62,4%
para 62,2%. O número de ocupados cresceu 1,4% (de 1.161 para 1.177 pessoas)
e a redução observada na PEA foi de, apenas, 0,1%.

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.17-24, Setembro. 2003
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O Indicador de Movimentação
Econômica de Salvador (IMEC-
SSA), que indica a tendência da
atividade econômica do municí-
pio, mostra que o mês de junho
de 2003, em comparação com o
mês de junho de 2002, apresen-
tou decréscimo de 6,3%. No
acumulado dos últimos 12
meses, o resultado apresentou
taxa positiva de 0,9%. Esses
resultados indicam queda na
trajetória do nível de atividade
de Salvador.

O Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC) – divulgado pela SEI –
registrou, em agosto, variação
de 0,5% nos preços. Nos últimos
12 meses, o resultado ficou em
15,1%, abaixo do registrado até
julho (15,9%), indicando retração
na alta dos preços em Salvador.
Os grupos ’transporte e comuni-
cação’ (18,9%) e ’alimentos e
bebidas’ (18,4%) foram os que
mais pressionaram a inflação
nos últimos 12 meses.

Os grupos ‘vestuário’ e ’artigos
de residência’ obtiveram os
maiores aumentos entre todos
os grupos durante o mês de
agosto, com elevação dos
preços de 2,1% e 1,7%,
respectivamente. O subgrupo
‘roupas’ teve alta de 2,3% e o de
‘móveis e utensílios’ 2,0%.
Destaca-se a deflação no grupo
‘alimentos e bebidas’ (-0,3%),
em decorrência da redução nos
preços de tubérculos, raízes e
legumes (-7,5%) e dos cereais,
leguminosas e oleaginosas (-
5,7%), entre outros.

Índice de Movimentação Econômica - IMEC
Salvador

Fonte: SEI

Elaboração: GEAC-SEI
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Grupos selecionados - Salvador
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Fonte: SEI
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De acordo com a estimativa do
Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA/IBGE)
de agosto, ocorre, em 2003, uma
queda na produção de mandioca
de 3,1% em relação às estimati-
vas da safra 2002, conseqüência
da desestabilização da produção
e da reduzida oferta da raiz no
mercado interno. A produção de
cana-de-açúcar obteve um
pequeno aumento de 1,7%, nas
estimativas, que se deve às
vantagens de comercialização
interna.

As estimativas de agosto, da
produção de feijão, indicam uma
variação negativa de 2,9% na
safra 2003, em relação à safra
2002, em função da queda de
4,0% na sua área plantada. A
produção de soja obteve
aumento de 6,3%, porém
apresentando tendência de
baixa nos preços internacionais.
A cultura do milho registrou
aumento de 71,6%, resultado da
elevação dos preços no mercado
interno.

A estimativa para o cacau, em
2003, na comparação com a
safra 2002, aponta modesto
aumento de 0,2%, com variação
positiva no seu rendimento em
2,2%, devido à modernização de
técnicas de plantio por parte de
alguns produtores.  Para a safra
do café, as estimativas registram
uma redução de 4,2%, além de
uma queda no seu rendimento
em 7,9% para o mesmo período,
decorrente dos baixos preços no
mercado interno e externo.

Estimativa da produção agrícola
Mandioca e cana-de-açúcar - Bahia
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Fonte: LSPA/IBGE

Elaboração: GEAC-SEI
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Estimativa da produção agrícola
Feijão, milho e soja - Bahia
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Estimativa da produção agrícola
Cacau e café - Bahia
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A Pesquisa Industrial Mensal
elaborada pelo IBGE mostra
que, em junho, a produção
industrial do setor baiano de
transformação registrou aumento
no ritmo de atividade. Em
relação a junho de 2002 (que
tinha registrado significativa
queda, de 5,7%), o acréscimo foi
de 10,7%. Com este resultado, a
taxa nos últimos 12 meses
acumula 5,7%, confirmando a
trajetória de crescimento iniciada
em abril.

A série livre de influências
sazonais da produção física da
indústria de transformação, em
junho, mostrou acréscimo de
4,3%, com relação ao mês de
maio. Assim, a trajetória recente
da produção industrial revela que
o setor de transformação
encontra-se numa recuperação
determinada, sobretudo pela
dinâmica do segmento químico e
metalúrgico. O setor extrativo
mineral obteve decréscimo de
1,2% no mesmo período de
comparação.

Os dados ajustados sazonal-
mente, por segmento de
atividade da indústria de
transformação, indicam cresci-
mento significativo para a
indústria metalúrgica (25,9%)
entre maio e junho; decréscimo
de 3,2% para o setor de papel e
papelão; e estabilidade para a
indústria química (0,4%). No mês
anterior a este, o resultado foi
também de expansão para o
setor metalúrgico, que mantém
trajetória de crescimento após
vários meses com resultados
negativos.
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Elaboração: GEAC-SEI

metalurgia papel e papelão química

Índices de produção física dos principais gêneros
da indústria de transformação - Bahia

Série dessazonalizada

ju
n

/0
2 ju
l

a
g

o

s
e

t

o
u

t

n
o

v

d
e

z

ja
n

fe
v

m
a

r

a
b

r

m
a

i

ju
n

/0
3

Taxa de variação da produção física
da indústria de transformação - Bahia

Fonte: IBGE

Elaboração: GEAC-SEI
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 O consumo baiano de energia
elétrica vem sendo impulsionado
pelo consumo comercial e
residencial, que acumulou, nos
últimos doze meses encerrados
em junho, respectivamente,
17,3% e 16,2%, contribuindo,
desse modo, para um cresci-
mento anual do consumo total de
5,9%. Já o consumo industrial
apresentou, no último período,
uma redução na taxa de cresci-
mento, acumulando, nos últimos
doze meses, 13%.

Segundo dados da Pesquisa
Mensal do Comércio (IBGE), em
junho, o volume de vendas do
comércio varejista apresentou
retração de 5,6% comparado
com junho de 2002. No acumula-
do dos últimos 12 meses, as
vendas físicas mantiveram a
taxa negativa de 4,6%. As
vendas do segmento de veícu-
los, motos e peças registraram
acréscimo de 16,8% em relação
ao mês de junho de 2002, já
acumulando variação positiva,
de 1,3% nos últimos 12 meses.

Os segmentos de
‘hipermercados, supermerca-
dos, produtos alimentícios’ (-
12,0%) e ‘móveis e eletrodo-
mésticos’ (-13,5%) foram os
que mais contribuíram para o
baixo volume de vendas do
varejo em junho de 2003. O
primeiro segmento já acumula
recuo de 6,2% nos últimos 12
meses, comparado ao mesmo
período do ano passado. Todos
os segmentos do varejo
acumulam queda no período.

%

ju
n

ju
l

a
g
o

s
e
t

o
u
t

n
o
v

d
e
z

ja
n

fe
v

m
a
r

a
b
r

m
a

i

ju
n
/0

3

/0
2

Taxa de variação do consumo de energia elétrica*
Bahia

industrial comercial residencial total**

Fonte: COELBA/CO/CTM
Elaboração: GEAC-SEI
* Acumulado 12 meses
** Total = Rural + Irrigação + Resid. + Indust. + Comercial + Util. Pública + S. Público + Concessionária
O consumo industrial corresponde a COELBA, CHESF e COPENE.
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Taxa de variação de volume de vendas no varejo*
Bahia

Fonte: PMC-IBGE
Elaboração: GEAC/SEI
* Acumulado nos últimos 12 meses
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Taxa de variação do volume de vendas no varejo*
Principais segmentos - Bahia
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A inadimplência, medida pelo
total de cheques sem fundos,
reverteu trajetória de queda em
2003. Na Bahia, em julho,
observa-se acréscimo de 6,4%
no total de cheques sem fundos,
comparado ao mesmo mês do
ano de 2002. Em junho, esse
resultado foi bem mais significati-
vo (22,7%). No acumulado dos
últimos 12 meses, a variação até
julho foi de -7,9%. Em junho, o
resultado foi de -10,1%, indican-
do forte reversão na trajetória de
queda.

Em julho, a balança comercial da
Bahia registrou um superávit de
US$ 101,2 milhões, apesar da
queda tanto das exportações,
que alcançaram US$ 244,8
milhões (-11,8% em relação a
julho de 2002), como das
importações, que registraram
US$ 136,1 (-37,1%). Esse
desempenho de julho foi
influenciado pela ausência da
operação-padrão dos fiscais das
aduanas, que resultou na queda
das vendas e compras externas.

O desempenho do comércio
exterior baiano, segundo os
resultados do acumulado nos
últimos doze meses, indica que
as exportações registraram alta
de 48,9% e, as importações,
queda de 8,8%. O resultado das
exportações deve-se, principal-
mente, ao acréscimo das vendas
de óleo combustível, automó-
veis, óleo bruto de petróleo,
derivados de cacau e químicos e
petroquímicos.

Quantidade de cheques sem fundos
Bahia

Fonte: Bacen
Elaboração: GEAC-SEI
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Bahia

Fonte: SECEX
Elaboração: GEAC-SEI
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Bahia

Fonte: SECEX
Elaboração: GEAC-SEI
* Acumulado 12 meses
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A arrecadação de ICMS, em
junho de 2003, da ordem de R$
454,85 milhões, ficou 7,0%
abaixo daquela de igual mês do
ano anterior e, no acumulado
dos últimos 12 meses, 0,8%
acima da realizada nos 12
meses imediatamente anteriores
(em valores reais). Em maio, a
arrecadação de ICMS acumula-
va um incremento de 1,2%,
indicando a trajetória decrescen-
te nessa receita estadual.

A taxa de desemprego total na
RMS, medida pela Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED),
registrou variação de 28,9% em
julho. Essa taxa está abaixo da
registrada no mês de junho
(30,0%) e acima da de julho de
2002 (27,1%). Desde dezembro,
a taxa de desemprego apresen-
tava uma trajetória de cresci-
mento, até o recuo ocorrido
nesse mês. No período de
janeiro a julho deste ano, a taxa
média de desemprego é de
28,6%.

Segundo dados da PED, o
rendimento médio real dos
ocupados na RMS, referente ao
mês de junho, apresentou
redução de 13,3% em relação ao
mesmo mês do ano anterior. Em
junho de 2002, essa taxa foi de
1,4%. No acumulado dos últimos
12 meses, a curva manteve a
tendência de queda, intensifica-
da a partir de novembro de 2002,
registrando taxa negativa de
9,0% até junho, comparada ao
mesmo período do ano anterior.

Taxa de variação real da arrecadação
de ICMS a preços constantes - Bahia

Fonte: SEFAZ/SAF/DICOP
Elaboração: GEAC-SEI
Nota: Deflator IGP-DI
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Taxa de variação do rendimento médio real* - RMS

Fonte: PED/SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE
Elaboração: GEAC-SEI
*Ocupados no trabalho principal
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ANTÔNIO PLÍNIO PIRES DE MOURA*
SAMANTHA FLORA FÉLIX REGO**

Comércio varejista:

redução dos juros

reforça  expectativa

de recuperação

das vendas

A política macroeconômica de ajuste, voltada no primeiro
semestre de 2003 para colmatar a brecha inflacionária e
reduzir a vulnerabilidade externa da economia brasileira,
centrou-se no aumento da meta de superávit fiscal e da
taxa de juros básica (Selic) do Banco Central que, até o
mês de maio, situou-se em 26,5%.

A contrapartida do controle da situação, que se traduziu
numa reversão de sinal no balanço de comércio e numa
relativa estabilidade da taxa de câmbio com índices
declinantes de inflação, segundo o IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, foi a contração no
ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB),
no segundo trimestre deste ano, de 1,4% em relação a
igual período de 2002, caindo 1,6% quando comparado
com o primeiro trimestre de 2003. Como no primeiro
trimestre já havia ocorrido uma redução de 0,1% do PIB,
seria o segundo trimestre consecutivo de queda na
atividade, ou seja, estaríamos tecnicamente numa
recessão. Isto provavelmente suscitará uma polêmica, se
a economia brasileira está ou não em recessão. Para Paulo
Levy, Diretor do IPEA/Rio, o conceito de recessão é
uma convenção. “Quem quiser chamar de recessão,
chama, mas o que existe realmente é uma desaceleração
forte do crescimento da atividade econômica (...) Acho
que é cedo para se falar em recessão, pois o primeiro
trimestre foi de relativa estabilidade e a queda do segundo
trimestre será temporária...” (DURÃO, 2003, p A14). Já
Francisco Souza, Coordenador do Grupo de Conjuntura
da UFRJ, considera que “o primeiro semestre do ano foi
de recessão”. Para ele, “além da questão técnica dos dois
trimestres, o ambiente foi recessivo e continua em julho
com queda da indústria, queda das vendas do comércio,
queda da renda e alta do juros, com baixa oferta de
crédito” (DURÃO, 2003, p A14).

A herança recebida do governo anterior, a necessidade
de uma solução rápida dos gargalos internos de infra-
estrutura e as negociações internacionais são dúvidas que
irão pesar sobre as previsões futuras. Além do mais, o
desemprego em alta e a queda na produção industrial
estão derrubando a atividade. Segundo o economista
Delfin Netto, “o avanço do crescimento será pequeno e
lento, nada espetacular” (ROCKMANN &
GUTERMAN, 2003, p. A3).

Apesar da queda ocorrida na renda real do trabalhador e
do aumento da taxa de desemprego até julho/2003, o
segundo corte realizado pelo Copom na taxa básica de
juros Selic – ora em 22% a.a. – que parece refletir uma
tendência de queda contínua e gradual daqui para a frente,
levou os analistas da área do comércio a projetarem para
os próximos meses uma recuperação da economia através
da retomada do consumo. Esta expectativa, delineada
pelo Índice do Consumidor da Fecomércio – São Paulo,
que se situou em 104% em agosto/2003 (se superior a
100% indica expectativas favoráveis do consumidor),
sinaliza que a redução do juro poderá se traduzir num
reaquecimento do consumo, indicando que o período
junho/julho deste ano teria sido o fundo do poço da
economia brasileira.

DESEMPENHO DO COMÉRCIO VAREJISTA
BRASILEIRO EM 2003

Os últimos dados disponibilizados pelo IBGE, referentes
a junho de 2003, indicam que o volume de vendas do
comércio varejista brasileiro caiu 5,37% em relação a
junho de 2002. O setor encerrou o primeiro semestre
deste ano com queda de 5,57% sobre o mesmo período
do ano passado. Foi o pior desempenho dos cinco
semestres que compõem a série de resultados da Pesquisa
Mensal de Comércio. O acumulado dos últimos doze
meses foi mais desfavorável em junho (-2,95%) do que
em maio (-2,68%).

Todas as cinco atividades que compõem o indicador geral
do varejo sofreram queda no volume de vendas, na
relação junho 2003/junho 2002. O pior desempenho
coube, mais uma vez, a atividade Hipermercados,
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supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que se
retraiu em 8,27%, o mais baixo desde que esta pesquisa
foi iniciada pelo IBGE.

Entre outros motivos, atribuiu-se este fato à não mudança
das expectativas do consumidor, que permaneceu
cauteloso diante da incerteza quanto ao futuro. O
desaquecimento na demanda de bens não-duráveis
alcançou os produtos de higiene e limpeza e alimentos
e, como era de se esperar, os produtos de maior valor
agregado foram os primeiros a sobrar nas prateleiras.
Segundo o Presidente da Higibrás, Adolfo Tiscoski,
“nessa conjuntura desanimadora, o consumidor começa
por substituir marcas mais caras por concorrentes mais
baratas para, depois, descer um grau e abrir mão da
qualidade” (LANDIM et. al., 2003, p. A12). Além do
“empobrecimento do mix dos industrializados, (...)
infelizmente, carne e leite, nesta conjuntura, acabam se
tornando supérfluos, (...) estamos próximos ao fundo
do poço em relação à renda no Brasil”, diz o economista
da LCA Consultores, Francisco Carlos (op. cit., p. A12).

O segundo maior impacto negativo continuou com a
atividade de Tecidos, vestuário e calçados (-4,65%), sendo que,
no primeiro semestre de 2003, o segmento acumulou
queda de 3,4%.

Além dos supermercados, os shoppings também
contabilizaram, no período de janeiro/junho de 2003,
os piores resultados em suas vendas nos últimos anos.
De acordo com a entidade representativa dos lojistas de
shopping, a Alshop, houve queda de 2% no faturamento
no primeiro semestre,  devido ao elevado número de
lojas que promoveram liquidações de inverno. Segundo
Sondagem da Federação do Comércio de São Paulo, o

medo de baixas vendas impediu o aumento das
encomendas à indústria. No segundo trimestre, cerca de
60% dos comerciantes mantiveram inalteradas suas
compras. Os estoques do varejo paulista estão 5%
menores do que os do ano passado.

A atividade de Móveis e eletrodomésticos, com -4,73% em
junho, encerrou o semestre com o pior desempenho
acumulado do varejo: -10,40% no ano e -6,11% no
acumulado dos últimos doze meses. A queda no primeiro
semestre superou mesmo a do segundo semestre de 2001
(-5,06%), período em que a atividade foi bastante
prejudicada pelo racionamento no consumo de energia
elétrica. Este comportamento de retração do mercado
de bens duráveis ocorreu, basicamente, em função da
queda do rendimento real da economia e das altas das
taxas de juros. Considerando o primeiro semestre, as
vendas de produtos eletroeletrônicos caíram 13,2% em
volume, quando comparadas a igual período de 2002.
“O mercado retrocedeu 10 anos. Voltou aos patamares
pré-Real”, afirma Paulo Saab, presidente da Associação
Brasileira de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros)
(FACCHINI, 2003, p.A3). Segundo Michael Klein,
diretor das Casas Bahia, maior varejista de
eletroeletrônicos do país, a demanda só reagirá quando
a taxa básica voltar para 20% ao ano.

A atividade de Veículos e motos, partes e peças teve queda
menor em junho (-4,44%) do que em maio (-11,9%).
Contudo, os indicadores acumulados apresentaram um
quadro fortemente negativo, com -11,65% no primeiro
semestre e -11,70% nos últimos doze meses.

Nem mesmos os tradicionais feriados de Páscoa, Dia
das Mães e Dia dos Namorados conseguiram alentar o
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comércio varejista em 2003, pois as vendas nestes
períodos foram os maiores fiascos dos últimos anos. A
lista de presentes diminuiu mais no valor do que na
quantidade, confirmando “a distância cada vez maior
entre o sonho dos consumidores e a realidade dos
salários” (Limeira e Oliveira: 2003, p. A1),
proporcionando, portanto, uma retração muito forte no
comércio varejista, o que já vinha se desenhando ao longo
do último Governo FHC.

O volume de vendas a varejo, no semestre encerrado em
junho, caiu em 24 das 27 unidades da federação. Nos
centros mais representativos do varejo nacional (São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia), a variação
acumulada em 2003 foi, respectivamente, de -5,24%, -
8,47%, -3,63% e -8,18%, enquanto o índice para o Brasil
foi de -5,57% no semestre.

Mais de 60% da queda do varejo nacional, em junho,
deveu-se aos resultados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Os dois estados de maior participação na receita do setor
vêm registrando quedas sucessivas ao longo de 2003 e
revelaram resultados negativos acumulados em quatro
das cinco atividades que compõem o indicador de varejo.

O comércio varejista da Bahia apresentou uma queda de
8,18% no volume de vendas no primeiro semestre de
2003, além de estar entre as cinco unidades da federação
que exerceram maior pressão negativa no mês de junho
(-5,57%).

O comércio paulista, no primeiro semestre de 2003,
apresentou resultados negativos. As consultas ao Serviço
Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que refletem as
vendas a prazo, caíram 3,7% no acumulado do primeiro
semestre. As consultas ao Usecheque, que medem as
vendas à vista, baixaram 1,5% em relação ao patamar da
primeira metade do ano passado, de acordo com a
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No mês de
junho e julho, as consultas ao SCPC caíram 4,1% e 7,5%
ante o mesmo mês de 2002 e as do Usecheque recuaram
4,2% 4,6%, respectivamente.

O uso do cartão de crédito teve um aumento médio de
25% no primeiro semestre. As pessoas estão evitando
recorrer ao crédito rotativo do cartão para financiar as
compras, preferindo usá-lo para administrar o pagamento
de despesas rotineiras de supermercado, combustível,
estacionamento e escolas. Assim, ganham algum fôlego
até o vencimento da fatura.

O fato é que as famílias brasileiras estão cada vez mais
endividadas. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto
Fecomércio – RJ, o percentual daquelas que pegaram
algum tipo de financiamento subiu de 29,25%, em julho
de 2002, para 36,8%, em julho de 2003, representando
uma elevação de 26%. O motivo dessa elevação não é
em função de novas compras. Na verdade, o consumidor
está negociando dívidas, pagando juros de cartão de
crédito e cheque especial, além de não poder excluir de
sua renda o pagamento de tarifas públicas reajustadas. A

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.25-30, Setembro. 2003

A
N

TÔ
N

IO
 P

LÍ
N

IO
 P

IR
ES

 D
E 

M
O

UR
A

 /
 S

A
M

A
N

TH
A

 F
LO

RA
 F

ÉL
IX

 R
EG

O

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03

Combustíveis e lubrificantes

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Super e hipermercados

Tecidos, vestuário e calçados

Móveis e eletrodomésticos

Demais artigos de uso pessoal e doméstico

Veículos e motos, partes.

Gráfico 2
Brasil: Indicadores de Desempenho do Comércio Varejista,

Segundo Grupos de Atividades
Janeiro a Junho/2003

Fonte: PMC/IBGE



28&CONJUNTURA

deflação ocorrida este ano não compensou as perdas
provocadas pela alta de preços em 2002. Portanto,
quando se considera o fator desemprego, vê-se que “o
consumidor está com a corda no pescoço, sem dinheiro
até para as contas do mês”, diz o coordenador do Núcleo
Econômico da Fecomércio – RJ, Luiz Otávio Souza Leal
(JORNAL DO BRASIL, 2003).

Nos últimos doze meses, o poder de compra dos
brasileiros vem caindo. Conseqüentemente, o cenário
econômico projetado para o mês de julho confirmou-se
através da continuidade do processo de retração do

comércio varejista. Segundo o economista-chefe da
MCM Consultores, Celso Toledo, “a expectativa é de
que a economia fique muito próxima do fundo do poço
entre julho e setembro...” (GUTERMAN et. al., p. A3).

Esta crise sem precedentes atingiu, de forma acentuada
no mês de julho, segmentos essenciais, como educação
e saúde. Com a elevação da inadimplência, estes setores
enfrentam dificuldades em reajustar os preços para,
minimamente, acompanharem os índices de inflação.
Outro motivo para que os prestadores de serviços estejam
trabalhando com margens de lucro cada vez menores é
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Gráfico 3
Índice do Volume de Vendas no Varejo

Brasil Junho/2002 a Junho/2003

Fonte: PMC/IBGE
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a intensa concorrência neste segmento, decorrente da
mão-de-obra excedente vinda do setor industrial.
Ademais, o encalhe dos produtos no comércio está
levando a indústria a ter o maior nível de estoque dos
últimos cinco anos, segundo a CNI. Dada a conjuntura
extremamente desanimadora, as projeções para o Natal
deste ano são incertas; contudo, a recente redução da
taxa de juros para 22% e a sinalização, pelo Copom, de
futuras reduções, trouxeram um certo alento aos
comerciantes quanto às vendas no quarto trimestre de
2003.

No entanto, o Dia dos Pais, que ocupa o quarto lugar
em vendas no calendário do varejo, este ano foi marcado
pela compra de “lembrancinhas”, ainda assim compradas
na última hora,  gastando, em média, R$ 35,00 (DIÁRIO
DE PERNAMBUCO, 2003).

Tanto os dados da ACSP quanto os da Fecomércio SP
registraram uma queda de 5,4% nos negócios, em
comparação com o mesmo período do ano passado. “Se
o Dia das Mães e o Dia dos Namorados já tinham
apresentado resultados ruins, o Dia dos Pais não poderia
ser diferente”, afirma o assessor econômico da
Fecomércio, Fábio Pina. Segundo ele, desde as últimas
datas não houve mudança substancial nas diretrizes
macroeconômicas para que se alterasse a tendência de
retração. “Renda, crédito e emprego continuam na
mesma” (FALEIROS, 2003, p. A6). Os dados da
Fecomércio mostram que as vendas foram piores entre
os bens semiduráveis: 5,1%. Na pesquisa, os artigos que
dependem de crédito tiveram uma redução de 6,9%. Já
os negócios feitos à vista caíram 4,3%.

As informações da Serasa indicaram que, no primeiro
semestre de 2003, o percentual de cheques devolvidos

por falta de fundos, em cada mil cheques compensados
pelo Banco Central, foi crescente, tendo se situado em
15,3% em junho/2003 e elevando-se para 16,8% no mês
de julho. Uma hipótese aventada pelos especialistas, para
explicar a alta inadimplência ocorrida ao longo de 2003,
é em função das vendas a prazo realizadas no Natal que,
no momento de sua liquidação, encontraram os
consumidores em queda livre na sua renda real.

A região Nordeste ocupou o segundo lugar em devolução
de cheques sem fundos no primeiro semestre (21,3%).
Além disso, apresentou elevação de 9,8% ao ser
comparado com o mesmo período de 2002. Apesar da
Bahia, em julho/2003, ocupar a nona posição no ranking

de inadimplência das 27 Unidades da Federação, na
comparação entre julho/2003 e julho/2002 o percentual
de cheques devolvidos (17,7%) para cada mil recebidos
foi menor que o encontrado para o Brasil (19,5%)
(JORGE: 2003, p. 13).

As operações de crédito pessoal, no ano de 2003,
mantiveram o nível de inadimplência estável para
períodos acima de 90 dias (de 7,7% para 7,8%). Contudo,
os dados da Associação Nacional das Instituições do
Mercado Financeiro (Andima) indicaram, para os
financiamentos de até 90 dias, um aumento da
inadimplência que subiu de 7% para 8,1% no mesmo
período (Magnavita: 2003, p.B2).

CONCLUSÕES

Dado este cenário, as empresas acalentam a esperança
de retomada do consumo ainda no quarto trimestre deste
ano, incentivado pelo pagamento das parcelas do FGTS

Fonte: SERASA
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referentes ao Plano Collor, pela restituição do Imposto
de Renda, pela implantação do microcrédito por parte
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e pela
continuidade da política de redução da taxa de juros
básica pelo Banco Central, o que poderia contribuir para
a retomada do crescimento. Segundo Nabil Sahyoun,
presidente da Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping, a redução da taxa de juros Selic refletirá a curto
prazo no desempenho das empresas: “Esperamos que
essa queda continue. Se mantivermos essa média de 2%,
quem sabe até o final do ano não poderemos comemorar
uma taxa de 16% ao ano?” (FALEIROS; FACCHINI:
2003, p. A6).

Assim, enquanto espera uma sucessão de cortes nos juros
básicos para os próximos meses, o comércio varejista
começou a aproveitar estrategicamente o recente corte
de 2,5% para atrair o consumidor com promoções e
campanhas especiais.

Vale ressaltar que no setor de embalagens, que é um
termômetro da atividade econômica, segundo Sergio
Amoroso, presidente do Grupo Orsa, a área de papelão
ondulado passou a apresentar crescimento desde julho,
quando houve uma alta de 5%, devendo as indústrias do
setor, com as encomendas de Natal, elevar seu nível de
ocupação de 70% para 80%. Igual incremento nas vendas
foi detectado em agosto pela Klabin, maior fabricante
de caixas de papelão ondulado do país (Corte de juros:
2003, p. A1).
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Este estudo tem como tema a análise da participação
dos empregados domésticos na distribuição setorial da
população ocupada no Brasil, Nordeste, Bahia e RMS,
destacando-se  as questões de acesso à previdência social
e o rendimento para esses trabalhadores. Como base de
dados será utilizada a PNAD – Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios/2001 do IBGE, que tem como
finalidade a produção de informações básicas para o
estudo do desenvolvimento socioeconômico do País.

Ressalte-se ainda que, para efeitos metodológicos, o
IBGE considera servidor doméstico a pessoa que
trabalha prestando serviços domésticos remunerados
para uma ou mais unidades domiciliares. Considera-se
empregado doméstico aquele que faz qualquer tarefa no

EDELCIQUE MACHADO*

domicílio, além de outras categorias, como, por exemplo,
o faxineiro, o arrumador, lavador de roupa, passadeira e
diarista no serviço doméstico, entre outros. Pode-se ter
ou não carteira assinada.

O empregado doméstico, que tem o seu dia comemorado
em 27 de abril, detém 10,1% de participação entre os
trabalhadores por ramos de atividade na RMS, segundo
PNAD de 2001, participação maior do que aquela
verificada na indústria (8,7%), construção civil (9,1%) e
administração pública (5,3%) (vide tabela 1). A Bahia
conta com 6,1% de trabalhadores no serviço doméstico,
ao passo que o Brasil e o Nordeste dispõem de 7,8% e
6,5% de empregados domésticos. Portanto, a participação
do Brasil é mais expressiva do que a da Bahia. Um dos
motivos que pode explicar o aumento da participação
do emprego doméstico é a redução de postos de trabalho
nas fábricas e no comércio, levando os trabalhadores a
procurar empregos em residências1. Esses dados
mostram a importância deste segmento na ocupação da
mão-de-obra no Brasil, Nordeste, Bahia e RMS. Nesta
última região, são 134.925 pessoas ocupadas que
disseminam a renda em toda a RMS. Portanto, este
trabalho é altamente produtivo, pois apesar de não
produzirem bens e serviços para as empresas, os

A importância
do emprego

doméstico
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domésticos contribuem para a distribuição de renda e
fazem com que seus patrões tenham tranqüilidade para
trabalhar e desempenhar bons serviços nas empresas.

Uma das questões que afligem o emprego doméstico é a
grande porcentagem de carteiras não assinadas, fato este
que contribui para diminuir a receita do INSS. No Brasil,
em 2001, 73,8% dos trabalhadores domésticos não
tinham carteira assinada. Ressalte-se que o percentual
entre as mulheres que não possuem carteira assinada
aumenta para 75%. Os homens detêm um percentual de
57,4% (vide tabela 2), pois a maior parte dos empregados
domésticos no Brasil é constituída de mulheres com um
total de 5.519.979 pessoas, enquanto que os homens são
apenas 371.248 indivíduos.

No Nordeste, 84,26% dos trabalhadores domésticos não
possuíam carteira assinada. Na Bahia, 81,16% destes
trabalhadores não detinham carteira assinada e, portanto,
não gozam dos benefícios da previdência oficial.

Ressalte-se que, na Bahia, as mulheres respondem com
um percentual de 94,25%. Este dado mostra, sem dúvida,
que esta ocupação é eminentemente feminina. A RMS
corrobora este fato, pois cerca de 92,48% dos domésticos
pertencem ao sexo feminino e, desse total, 67% não
tinham carteira assinada, o que demonstra a sua
fragilidade na inserção do mercado de trabalho.

Esta situação é por demais preocupante, pois, em
primeiro lugar, o INSS, que está em uma situação de
déficit, deixa de contar com o imposto previdenciário

de 5.891.227 pessoas que podem recolher aos cofres da
previdência oficial, contribuindo para diminuir o déficit
do INSS.

Em segundo lugar, estes empregados ficam sem se
aposentar e não contam com os benefícios que o INSS
oferece. Este caso é dramático, pois existem muitos
empregados domésticos que trabalharam a vida inteira
em uma residência e terminaram em um asilo, sem
poderem, portanto, se aposentar.

Segundo Álvaro Solón2 de França, Secretário Executivo
do Ministério da Previdência Social “o Brasil é um país
extremamente injusto nas relações sociais, principalmente
com aqueles mais frágeis”. Ele diz que, de acordo com a
PNAD-2001, 40,7 milhões das pessoas ocupadas no
Brasil não possuem previdência social. “Deste modo,
estes brasileiros nunca vão se aposentar, e por um
infortúnio que os impeça de ir trabalhar, ficarão na
dependência de seus familiares ou da caridade de
terceiros. Dentre estes segmentos estão os empregados
domésticos”.

Ressalta-se que os patrões são obrigados a pagar o
imposto previdenciário e, deste modo, a previdência pode
aumentar a sua receita diminuindo o seu déficit. Outro
fator que deve ser abordado é o fato de muitos
empregados domésticos não assinarem suas carteiras por
desconhecerem a sua utilidade na prestação de benefícios
previdenciários. É preciso então que uma campanha seja
desenvolvida na sociedade para que este fato seja
evidenciado. O serviço doméstico, que já foi considerado
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como uma fonte de renda extra para indivíduos de baixa
renda, na atualidade sustenta diversas famílias.

Este é o caso de Maria Célia Ferreira,3 45 anos, que
sustenta uma família com seis pessoas ganhando o salário
de R$250,00: “Meu filho de 15 anos carrega compras
em um supermercado, mas o sustento da casa fica por
minha conta”, afirma.

Na Bahia, em 2001, existiam 169.469 (vide tabela 3)
empregados domésticos que percebiam entre ½ a 1
salário mínimo, sendo essa a faixa de rendimento que
inclui o maior número de domésticos, com um percentual
de 49,63%, portanto, praticamente a metade deste
contingente.

Na RMS, 84.667 domésticos recebem de ½ a 1 salário
mínimo (63,04%) e, portanto, a situação é mais grave do
que na Bahia. O Brasil e o Nordeste também pontuam
com o mesmo intervalo de classe como a faixa de maior
frequência. É conveniente ainda salientar que, em 2001,
existiam 144.681 trabalhadores domésticos na Bahia e
28.087 na RMS que recebiam até ½ salário mínimo, sendo
este segundo intervalo de classe o que concentra maior
número de servidores domésticos (vide tabela 3).

No que tange à faixa etária, os servidores domésticos
encontram-se principalmente na faixa entre 30 a 39 anos:
Brasil 23,86%, Nordeste 23,63%, Bahia 23,71% e RMS
27,23% (vide tabela 4). Um fato que se destaca nesta
análise é que 4,97% dos trabalhadores domésticos na
Bahia estão na faixa de 10 a 14 anos, caracterizando

trabalho infantil, o que é proibido por lei: o contingente,
portanto, é de 17.108 trabalhadores domésticos infantis,
equanto o Nordeste abrange 4,37%, cerca de 58.262
pessoas nesta faixa. Diante destas evidências, a
Coordenadora Geral de Programas do Centro de Estudos
Afro-orientais (Ceafro), Valdeci Pedreira do Nascimento,
diz que está em curso um projeto para erradicar e prevenir
o trabalho infantil doméstico, pois o contingente
expressivo de trabalhadores ocupados no trabalho
doméstico se constitui de adolescentes conforme vimos
neste texto. O Ceafro lançou a campanha de combate
ao trabalho infantil e de respeito ao direito do trabalho
dos adolescentes trabalhadores domésticos; Valdeci diz
que este projeto pode contribuir para que o serviço
doméstico seja incluído no elenco das políticas públicas4.

Como exemplo de políticas públicas que podem
favorecer os domésticos tem-se a dedução do imposto
de renda dos empregadores dos servidores, para que o
emprego nesta atividade seja estimulado. Como também
cursos de reciclagem e treinamento por parte das
secretarias de trabalho.

Outro agravante, para os ocupados no serviço doméstico,
refere-se à queda no nível de renda da classe média, camada
responsável pela contratação da maioria dos empregados
domésticos, culminando na redução dos rendimentos
desses, quando não no desemprego. Diante da importância
do emprego doméstico, evidenciada neste artigo,
sugerimos que esta questão seja debatida em um fórum
de relações trabalhistas realizada pelo governo federal.
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Notas

1

 Emprego doméstico é a segunda ocupação. Tribuna da Bahia, Salvador, 30
jun. de 2003, p. 5.
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sona91a51 545.366 61,11 504.022 25,61 352.94 13,41 881.11 92,8

sona42a02 129.008 95,31 853.532 46,71 236.07 35,02 717.82 82,12

sona92a52 141.667 00,31 646.391 25,41 027.94 54,41 422.32 12,71

sona93a03 385.325.1 68,52 942.513 36,32 655.18 17,22 647.63 32,72

sona94a04 071.591.1 92,02 924.591 56,41 433.94 43,41 609.02 94,51

sona95a05 430.275 17,9 550.38 32,6 085.02 89,5 994.9 40,7

siamuosona06 340.722 58,3 876.13 73,2 748.5 07,1 759.2 91,2
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2

 Doméstico e a previdência, artigo de Álvaro Solón de França. Gazeta Mercantil,
São Paulo, A3, 8 maio 2003.
3

 Doméstica comemora o seu dia pedindo mais respeito: Tribuna da Bahia,
Salvador, 26 abr. 2003, p. 5.
4

 Doméstica comemora o seu dia pedindo mais respeito. Tribuna da Bahia,
Salvador, 26 abr. 2003, p. 5.

* Edelcique Machado é técnico
da GESO/SEI.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar uma nova alternativa
econômica de desenvolvimento para o estado da Bahia:
a produção de um combustível absolutamente renovável,
menos agressivo ao meio ambiente, além de ser
totalmente viável do ponto de vista econômico. Nesta
análise serão realizadas uma breve descrição do produto,
suas características e suas principais vantagens.
Finalmente, serão abordadas as potencialidades que o
estado apresenta para a produção do biodiesel, bem como
os principais gargalos à atividade e as recomendações
governamentais para a sua viabilização.

Apesar de não ser novo, o interesse por esse tema realmente
cresceu após o governo brasileiro ter criado, através do
Ministério de Ciência e Tecnologia - MCT, o Programa
Brasileiro de Biodiesel – PROBIODIESEL, regulamentado
pela Portaria MCT No 702, de 30 de outubro de 2002.

Equivalente ao Pró-álcool, este Programa visa ao
desenvolvimento integrado em rede das tecnologias de
produção, industrialização e uso do Biodiesel e de
misturas com diesel, a partir de óleos vegetais puros e
residuais, produzidos regionalmente.

O PROBIODIESEL encontra forte parceria na Rede
Brasileira de Biodiesel, formada por universidades,
centros de pesquisa, empresas e outros Ministérios. Um
dos importantes parceiros desse programa é a
PETROBRÁS, através do seu Centro de Pesquisas e
Estudos (CENPES); outro, é a ANFAVEA, interessada
no biocombustível para seus veículos.

A meta desse Programa é adicionar 5% de biodiesel em
todo diesel do país, até 2005. Isso representaria uma

ROBERTO A. FORTUNA CARNEIRO*

economia em torno de US$ 1,2 bilhão a US$ 1,8 bilhão
com a substituição de importações. Além disso, o
PROBIODIESEL abre caminho para a obtenção de
créditos internacionais pela redução da emissão de
carbono.

Recentemente, esse projeto deu um novo salto com o
anúncio do Brasil se tornar o primeiro produtor mundial
de biodiesel a substituir o metanol pelo etanol (álcool),
um produto totalmente renovável, a partir de uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores da USP de
Ribeirão Preto. A grande vantagem reside no fato do
Brasil ser o maior produtor de álcool do mundo, com
nove bilhões de litros/ano, e com capacidade de produzir
até 15 bilhões, o que lhe garantiria uma vantagem
estratégica na produção de um biodiesel totalmente
renovável.

O biodiesel é um substituto natural do óleo diesel, que
pode ser produzido a partir de fontes renováveis como
óleos vegetais, gorduras animais e óleos utilizados para
cocção de alimentos. Sua utilização está associada à
substituição parcial de combustíveis fósseis, em motores
de ignição por compressão (motores do ciclo diesel). É
um produto que possui as seguintes características:

a) É virtualmente livre de enxofres e aromáticos;

b) Possui maior viscosidade e ponto de fulgor,
comparado ao diesel convencional;

c) Apresenta excelente lubricidade e é perfeitamente
miscível em óleo diesel;

d) Possui nicho de mercado específico, diretamente
associado às atividades agrícolas;

e) Possui forte apelo ambiental.

O biodiesel é um produto totalmente viável, sendo
seu mercado constituído por frotas de transportes de
cargas e passageiros, frotas cativas, transporte
ferroviário, mineração, transporte marítimo, geração
de energia elétrica, diesel premium e transporte
coletivo. Pode ser utilizado como substituto, quando
utilizado como combustível puro (B100) ou um
componente, quando misturado ao diesel, podendo
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variar de 5% (B5) a 20% (B20), ou em baixas proporções
como um aditivo de 1 a 4%.

É produzido a partir de materiais de base renovável,
sendo um produto biodegradável, que reduz a emissão
de gases tóxicos oriundos do escapamento dos veículos1

e reduz os gases que provocam o efeito estufa. A emissão
de dióxido de carbono (CO2) é reduzida em 7% com o
uso da mistura B5, ou 9,5%, com B20 e, até, 46% com
biodiesel puro.

A base para a produção do biodiesel é o óleo vegetal,
que pode ser de soja, girassol, canola, milho, mamona,
algodão, dendê, babaçu, pequi e o OGR – óleos e
gorduras residuais.

OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO DA BAHIA
NESSE MERCADO

A oportunidade de se desenvolver um programa desses
na Bahia é o grande interesse demonstrado pelo
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e pela
PETROBRÁS em apoiar ações que concretizem a meta
do B5, até 2005.

Além disso, existe disponibilidade, no estado, de culturas
aptas à produção de biodiesel, a exemplo da soja,
mamona, dendê e algodão, e de boas condições de clima,
solo e área para novos plantios, podendo se constituir,
inclusive, num grande projeto para o semi-árido. Sem
mencionar que o estado já possui experiência como
produtor de óleos vegetais. Outro fato positivo é a grande
produção na RMS de óleos e gorduras residuais,
resultantes das frituras de lanchonetes, restaurantes,
residências, etc.

Outros aspectos favoráveis são o know-how já desenvolvido
pela UESC/UFBA na produção de biodiesel (domínio
tecnológico e de produção) e a forte demanda nacional e
regional (Tabela 1). Com relação ao primeiro, a UESC,

inclusive, foi eleita pelo MCT para ser a coordenadora
para o Nordeste do PROBIODIESEL.

POTENCIAL DA BAHIA PARA PRODUÇÃO DE
BIODIESEL

A Bahia possui importantes oleaginosas aptas à
produção de biodiesel, embora apresentem alguns
gargalos para o seu pleno uso. Neste levantamento
foram considerados a mamona, a soja, o dendê e os
óleos e gorduras residuais – OGR.

MAMONA

No Nordeste semi-árido brasileiro concentra-se a
produção nacional de mamona (80%), sendo a Bahia o
principal produtor regional. Nota-se, pela Tabela 2, a
grande superioridade baiana em relação aos demais
estados do Nordeste no que se refere à área plantada,
produção e produtividade.
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As principais regiões produtoras no estado são: Piemonte
da Diamantina, Irecê, Chapada Diamantina e Médio São
Francisco. Nessas regiões, um total de oito municípios
produz mamona, todos eles, à exceção de Barreiras,
localizados no semi-árido. Esses municípios produzem
cerca de 102 mil toneladas em 104 mil hectares, sendo o
principal produtor Irecê, seguido de Seabra.

A cultura da mamoneira é de grande importância para a
economia dessas regiões, por ser resistente à seca,
fixadora de mão-de-obra, geradora de empregos e de
matéria-prima para diversos usos.

No que se refere ao seu potencial para a produção de
biodiesel, a mamona é considerada como excelente por
especialistas. Principalmente devido ao seu alto teor de
óleo, de 48% a 50%. Segundo Carlos Khalil, pesquisador
sênior do Centro de Pesquisas da PETROBRÁS
(CENPES), uma tonelada de mamona produz mais
biodiesel do que uma tonelada de petróleo de diesel.

Além disso, a mamona gera subprodutos com valor de
mercado, como a torta, resultante da extração do óleo,
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que é dividida em casca, que serve como fertilizante para
a agricultura por certa riqueza em nitrogênio, e polpa, rica
em proteína e carboidrato e que se transforma em ração
animal. Aproveita-se também a haste (caule) para a
produção de celulose para a fabricação de papel, além de
ser matéria-prima para a confecção de tecidos mais rústicos.

A torta da mamona pode, ainda, ser utilizada como
matéria-prima para a produção de aminoácidos, colas,
inseticidas, tintas, fio de nylon (fio 11), plásticos
(utilizados no interior de veículos e pára-choques),
espumas e vidros à prova de bala; na aviação, para a
lubrificação de motores de alta rotação; para a
pulverização de automóveis; na siderurgia, como óleo
de corte na laminagem, acabamentos de peles finas,
pinturas e vernizes; na indústria de perfumaria, para a
fabricação de cremes, cosméticos e saboarias; e, ainda,
na fabricação de papel, medicina-prótese e óleo de rícino.

O Nordeste possui potencial, segundo dados da
SUDENE e EMBRAPA, para cultivar até seis milhões
de hectares por ano de mamona, suficientes para a
produção de 4,4 bilhões de litros de biodiesel e com uma
produção de, aproximadamente, 3,0 milhões de toneladas
de torta, que podem beneficiar 1,5 milhão de hectares
(média de 2,0 toneladas por hectare) como fertilizante e
repositor do solo. Destes, a Bahia teria disponível para
plantio com mamona, segundo dados da EBDA,
aproximadamente um milhão de hectares, principalmente
no semi-árido.

Apesar disso, existem também alguns pontos fracos que
devem ser considerados nessa análise:

• A área plantada está muito abaixo do potencial
agrícola da região com aptidão para esta cultura. Deve
ser estimulada a produção tecnicamente conduzida,
aumentando inclusive a produtividade com cultivares
adaptados.

• Problemas para escoamento da produção de óleo e/
ou biodiesel para os principais centros consumidores.

• Concorrência com outros usos industriais, caso não
seja ampliada a área plantada com mamona.

SOJA

A soja na Bahia encontrou condições extremamente
favoráveis ao seu desenvolvimento. Ao final dos anos
90, já havia 700 mil ha cultivados com essa oleaginosa,
representando uma produção superior a 1,5 milhão de
toneladas e um rendimento médio de 2.400 kg/ha. Esse
desenvolvimento atraiu indústrias de esmagamento para
a produção de óleo e farelo, a produção de milho e as
agroindústrias de ração para suínos e aves.
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A principal região de produção da soja na Bahia é o Oeste
Baiano, com destaque para os municípios de Barreiras,
Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto.

Um grande esforço governamental também foi realizado
no intuito de prover as áreas produtoras da infra-estrutura
de suporte necessária: estradas, telecomunicações e
energia, entre outros. Isto resultou em um crescimento
da área plantada, da produção e da produtividade na
ordem de 704%, 942% e 29,6%, respectivamente, para
o período de 1986 a 2002 (Tabela 4).

No que se refere à capacidade instalada para o
processamento da soja na Bahia, registrou-se, em 2002,
um nível de 5.400 t/dia ou 4,94% do total brasileiro
(110.560 t/dia). Da capacidade total instalada, a ativa
totaliza 107.460 t/dia, enquanto que as empresas
paradas/desativadas, no país, totalizam 3.100 t/dia
(ABIOVE, 2003).

Outro ponto forte da soja é que a produção de óleo será
beneficiada pela substituição do uso de farinha de carne
pelo farelo de soja como ingrediente de rações para a
Europa que, em razão da “vaca louca”, manterá em alta
a demanda. Ainda é previsto o aumento do consumo de
carne suína e de frango, também alimentados com ração
à base de farelo de soja.

Além disso, a utilização do óleo de soja em indústrias
não tradicionais, como o biodiesel, tintas e vernizes,
deverá aumentar a demanda desse óleo, com a instalação
das indústrias transformadoras ao lado das processadoras
(descentralização da produção de biodiesel).

A soja também possui pontos fracos:

• Possibilidade de aumento das exportações de óleo de
soja para o mercado asiático, diminuindo a oferta local
desse produto para uso em biodiesel (EMBRAPA, 2003).

• Dificuldades de logística para integração da produção
de oleaginosa, esmagamento, produção de biodiesel
e consumidores.

• Baixo teor de óleo, em torno de 18% (82% é farelo
para alimentação animal).

DENDÊ

O dendezeiro é uma palmeira originária da Costa
Ocidental da África (Golfo da Guiné), encontrada em
povoamentos subespontâneos desde o Senegal até
Angola. No século XVII foi trazido ao Brasil pelos
escravos e adaptou-se bem ao clima tropical úmido do
litoral baiano.

O principal produto do dendezeiro é o óleo extraído
industrialmente da polpa do fruto, cuja demanda vem
crescendo de forma acelerada e consistente. As
características especiais desse produto conferem-lhe
grande versatilidade, o que possibilita sua aceitação por
diversos segmentos industriais. Dentre as culturas
agrícolas de significado econômico, a cultura do
dendezeiro é, provavelmente, a de maior potencial de
crescimento no mundo. Sua rentabilidade tem sido boa
(apesar do investimento alto para a implantação) e os
preços têm-se mantido estáveis, em torno de USS 450 /
tonelada de óleo de palma, devido ao aumento de
produção que tem acompanhado o crescimento do
consumo.

O Brasil consome 280 mil toneladas de óleo de dendê e
derivados e importa em torno de 180 mil toneladas, mas
tem mercado interno potencial de 400 mil toneladas/
ano. O Pará (70% da produção), Bahia e Amapá são os
maiores produtores do óleo do país.

No que se refere à Bahia, verifica-se uma diversidade
excepcional de solos e clima para a cultura do
dendezeiro. A área apta disponível é de 750 mil hectares
de terras situadas em regiões litorâneas, que se estendem
desde o Recôncavo até os Tabuleiros do Sul da Bahia.
A maior parte da produção (10 mil toneladas) de óleo
de dendê é proveniente de dendezeiros subespontâneos
de baixa produtividade, que somam cerca de 19.650
hectares. A área de dendezeiros cultivada é de 11.500
hectares (indústrias de extração e produtores
independentes), correspondendo a 1,53% da área
disponível total. Esses dendezeiros também apresentam
baixa produtividade, notadamente por terem
ultrapassado o período econômico de produção (25
anos), bem como por apresentarem precário estado
sanitário.

No que e refere à sua industrialização, atualmente existe
uma capacidade ociosa maior que 50%. A falta dos frutos
para atender as necessidades da indústria, na Bahia, dá-se,
basicamente, por dois motivos: os dendezais existentes
ainda são, em grande parte, de plantas de baixa
produtividade e, por outro lado, o baixo preço do produto.

Apesar das grandes empresas possuírem suas próprias
plantações, estas não atendem as necessidades para a
plena produção industrial, sendo obrigadas a adquirirem
a matéria-prima junto aos pequenos produtores.

O Governo do estado da Bahia empenha-se em
revalorizar a dendeicultura do estado: para tanto,
concebeu um projeto para implantar e consolidar a
exploração comercial da cultura de dendê em terras de
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29 municípios baianos, agrupados nos pólos de Nazaré/
Santo Amaro, de Valença/Itacaré, de Ilhéus/Canavieiras
e de Belmonte/Prado.

Existem muitos pontos fortes nessa cultura para a
produção de biodiesel. Inicialmente, destaca-se a
tradição estadual na produção de óleo de dendê e a
existência de instituições de pesquisa atuando com essa
oleaginosa (EBDA, CEPLAC e UFBA). Destaca-se,
também, que entre as plantas oleaginosas, a cultura do
dendê é a de maior produtividade, com um rendimento
de 4 a 6 toneladas de óleo/ha. Além disso, no
processamento dos frutos de dendê são produzidos
resíduos sólidos que podem gerar energia térmica ou
elétrica para a própria unidade industrial, ou para uso
nas comunidades rurais.

A exemplo das outras oleaginosas, existem também
pontos fracos que devem ser dimensionados.
Inicialmente é importante observar que as características
e dimensões de uma plantação de dendê exigem certos
critérios na definição do local de implantação da mesma,
em razão do volume de carga a ser movimentada
(insumos e produtos), o contingente de mão-de-obra a
ser empregado e a quantidade de equipamentos
(máquinas e veículos) em movimentação, que exigem uma
infra-estrutura de tal vulto que pode levar o projeto à
inviabilidade econômica.

Além disso, por se localizar no sul do estado, em área de
Mata Atlântica, corre-se o risco, com os projetos de
expansão da cultura, de eliminação de remanescentes da
mata ainda existentes. Existe também o risco de
competição com outros usos da matéria-prima:

a) Alimentício: margarinas, gorduras (para pães,
biscoitos, massas, tortas), pó para sorvete, manteiga
vegetal, óleo de cozinha, óleo de salada, azeite de
dendê. Fornece vitamina E e beta-caroteno
(provitamina).

b) Uso óleo-químico: composição de sabões, sabão em
pó, sabonete, condicionador para cabelos, xampus,
velas, tintas, detergentes, laminação de aço (siderurgia)
e emulsificantes, entre outros.

c) Uso industrial: obtenção da estearina, oleína, glicerina,
ácido láurico, ácido oléico, ácidos graxos e ésteres,
entre outros.

d) Óleo de palmiste (palm kernel oil): disputado por
indústrias alimentícias, de sabão e óleo-químicas;
substituto da manteiga do cacau e utilizado na
indústria de cosméticos.Competição com outros usos
da matéria-prima.

ÓLEOS E GORDURAS RESIDUAIS - OGR2

Outra possibilidade de produção do biodiesel é a
reutilização de óleos e gorduras vegetais residuais (OGR)
de processos de fritura de alimentos, que tem se mostrado
atraente na medida em que aproveita o óleo vegetal como
combustível após sua utilização alimentar.  Observa-se
ainda que só uma pequena porcentagem dos OGR vem
sendo coletada para a fabricação de sabão ou de rações
para animais, sendo que a maioria ainda é eliminada
através do sistema de esgoto e lixo, gerando uma
sobrecarga adicional para o tratamento de esgoto.

O combustível produzido a partir de OGR apresenta
vantagens do ponto de vista ecológico, com relação ao óleo
diesel derivado do petróleo e, também, com relação ao
biodiesel padrão produzido a partir do óleo de colza. Em
comparação com o diesel, o éster de OGR possui a vantagem
de não emitir, na combustão, compostos de enxofre, além de
ser rapidamente biodegradável no solo e na água.

RO
BE

RT
O

 A
. 

FO
RT

UN
A

 C
A

RN
EI

RO

5alebaT
sosorudrogsoudíseredsopitsiapicnirP

edadilauq/edadilibinopsidause
levítsubmocomocosuarap

arudrogeoelÓ
laudiser

otsuC edadilauQ emuloV oraperP

laicremocarutirfed 0 + ++ +

laicnediserarutirfed 0 ++ – ++

lairtsudniarutirfed – + ++ +

esoruodatamed
socifírogirf

0 – ++ –

otogseedotnematartod + Ñ + Ñ

levárovafsed)-(oirótafsitas)0(levárovaf)+(levárovafotium)++(
.levárovafsedotium)Ñ(

5991,FFORTTIP-REYEM&,HCSIRUJ:etnoF

Visando avaliar a possibilidade de uso desse resíduo para
produção de biodiesel na Bahia, a UESC realizou uma
pesquisa nas cidades de Salvador, Ilhéus e Itabuna para
produção de biodiesel a partir do OGR. Foram
entrevistados 93 estabelecimentos comerciais do setor
alimentar em Salvador, 66 em Ilhéus e 62 em Itabuna.
Pelo levantamento, nota-se que os principais óleos e
gorduras residuais descartados nas três cidades foram,
em ordem decrescente de volume: óleo de soja, azeite
de dendê e gordura vegetal hidrogenada (Figura 1). O
volume total de óleos residuais descartados pelos
estabelecimentos pesquisados foi de 690 t/ano em
Salvador e 73 t/ano em Ilhéus/Itabuna.

A pesquisa da UESC estimou, ainda, um potencial de
óleos e gorduras residuais economicamente coletáveis
de 4.500 t/a em Salvador, 234 t/a em Itabuna e 144 t/a
em Ilhéus (o potencial de OGR coletáveis para o Brasil
tem uma estimativa de 1,8 kg/a per capita).
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A partir dos dados levantados e das estimativas feitas
sobre o volume de OGR não reaproveitado nas cidades
de Salvador, Ilhéus e Itabuna, constata-se que existe
potencial para a instalação de uma planta de
transesterificação de pequeno porte (3.000 t/a) em
Salvador, e que as necessidades de matéria-prima da
planta piloto da UESC podem vir a ser atendidas com
os OGR coletados no eixo Ilhéus-Itabuna, a partir do
desenvolvimento de um sistema adequado de coleta e
pré-tratamento destes resíduos gordurosos.

Em março de 2000, o custo de produção do
biocombustível a partir de OGR equiparou-se ao preço
do diesel ofertado nas bombas dos postos de Ilhéus e
Itabuna (R$ 0,66). Espera-se que esse custo possa ser
reduzido com o aumento da escala de produção, em
função, especialmente, da redução do preço de aquisição
do metanol.

Um dos grandes pontos fortes do uso do OGR para
produção de biodiesel é o impacto positivo do ponto de
vista ambiental, pois dá uma destinação economicamente
eficiente e ecologicamente adequada aos resíduos
alimentares gordurosos. Além disso, ele é
economicamente viável, de acordo os resultados
preliminares realizados com os dados da planta piloto
instalada na UESC.

Existem também pontos fracos: a falta de uma política
de coleta seletiva de óleos e gorduras residuais, a falta de
escala de produção e a alta umidade nos OGR, o que
prejudica a reação de transesterificação alcalina.

CAPACIDADE INSTALADA DE P&D
NO ESTADO DA BAHIA

O estado possui também, como vantagem local para a
produção de biodiesel, a Rede Energia Renovável e

Meio Ambiente (RENOMA), composta pela UESC,
UFBA, e ITAREL, que se propõe a estudar, implantar e

prestar consultorias na diminuição, eliminação e o
aproveitamento de resíduos em processos laboratoriais
e industriais ligados à engenharia química, química e áreas
afins.

Dentro desse contexto, a Rede Energia Renovável e Meio
Ambiente, coordenada pela Universidade Estadual de
Santa Cruz e financiada pelo Programa RECOPE/
FINEP/ FAPESB, já desenvolve pesquisas no
aproveitamento de óleos e gorduras residuais e in natura,

como combustível tipo diesel, tendo como objetivo
central produzir um biodiesel que atenda às normas já
estabelecidas para a garantia de qualidade do mesmo.

Como desdobramento dessa rede foi criada a Rede

Biodiesel da Bahia, em maio de 2003, a partir das
discussões realizadas no I Seminário da Rede de Biodiesel
da Bahia, promovido pela RENOMA. A meta principal
da Rede, após o domínio da tecnologia de produção de
biodiesel em planta piloto, é buscar, por meio de parcerias
com instituições públicas e privadas, a implantação de
uma planta comercial de produção contínua de biodiesel
no estado.

Alguns dos estudos necessários para a concretização
dessa meta vêm sendo realizados na UESC desde 1998,
quando a Universidade estabeleceu um convênio com a
Universidade de Kassel – Alemanha, para realização de
pesquisas com combustíveis menos agressivos ao meio
ambiente, utilizando matérias-primas renováveis e que
substituíssem o diesel convencional originado do
petróleo. Por meio desse convênio, a Universidade de
Kassel transferiu uma planta piloto para o campus da
UESC, o que permitiu o desenvolvimento de um
combustível, denominado de biodiesel, utilizando como
matéria-prima óleos e gorduras residuais, como visto
acima no item referente a OGR.

 Os resultados das pesquisas realizadas, até o momento,
apontam para a necessidade de uma otimização da
engenharia de processo, a fim de modificar a produção
em batelada para contínua. Esta mudança torna a
produção de biodiesel mais atraente sob o ponto de vista
do interesse privado para implantação de plantas
comerciais.

Essas mudanças na engenharia do processo serão
desenvolvidas no Departamento de Engenharia Química
da UFBA, em parceria com a UESC, para modificações
técnicas na planta piloto em operação na UESC,
viabilizando testes em motores de bancada como forma
de superar os gargalos tecnológicos na obtenção de um
biodiesel que atenda às especificações de uso em motores
automotivos.

Gráfico 1
% dos tipos de óleos residuais descartados nas 3 cidades
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Fonte (dados de Salvador): HIRSCH, 2000
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Outro parceiro da rede, a ITADIL/ITAREL, empresa do
Sul da Bahia com tradição no acompanhamento de testes
em combustíveis alternativos (álcool e óleos vegetais) e
manutenção de motores ciclo diesel, possui estrutura de
bancada para testes e avaliação do combustível, o que permitirá
uma avaliação técnica dos motores, complementando as
habilidades das outras instituições da Rede.

A Rede conta, ainda, com a consultoria técnica e científica
da UNIVERSIDADE DE KASSEL, Departamento de
Agrartechnik, que participou do projeto de construção
de uma planta contínua para a empresa de transportes
rodoviários Ülrich, próxima à cidade de Kassel, na
Alemanha, com capacidade para produzir 30.000
toneladas/ano de biodiesel a partir de óleos e gorduras
residuais e óleo de colza.

Conclui-se, dessa forma, que a Bahia possui potencial
para produção de biodiesel a partir da mamona, soja,
dendê e óleos e gorduras residuais. Verifica-se, também,
a existência local de boa capacidade instalada em termos
de pesquisa e desenvolvimento. Porém, para que a Bahia
possa se tornar uma grande produtora de Biodiesel,
torna-se necessária a eliminação dos pontos fracos citados
anteriormente e a potencialização dos pontos fortes.

PRINCIPAIS GARGALOS À VIABILIZAÇÃO DE
UM PROGRAMA DE BIODIESEL NA BAHIA

Apesar do potencial verificado, existem fatores restritivos
à implantação e consolidação de uma economia do
Biodiesel no estado. Na análise que será realizada a seguir
serão considerados os principais gargalos de ordem
tecnológica, agronômica e de infra-estrutura.

GARGALOS TECNOLÓGICOS

– Necessidade de desenvolver novos processos de
transesterificação (catálise heterogênea e rota etílica),
com possibilidade de redução nos subprodutos e
custos de separação e purificação;

– Ainda é alta a perecibilidade do produto (requerendo
o uso de aditivos);

– Necessidade de maiores recursos para pesquisas do
processo etílico (uso do álcool como reagente em
substituição do metanol);

– Necessidades de maiores pesquisas para maior
otimização em nível do processo produtivo em
plantas e para obter o domínio do processo contínuo;

– Existem poucas pesquisas de melhoramento genético
das oleaginosas, visando especificamente a aumentar
a produtividade e o rendimento do óleo para biodiesel;

– Existe a necessidade de desenvolver mais pesquisas
para garantir o padrão de pureza do biodiesel para
não prejudicar os motores (principalmente
automotivos);

– Com o aumento de produção do biodiesel, serão
necessários maiores estudos e pesquisas para
encontrar novos usos para a glicerina (um subproduto,
10% do peso);

– Carência de estudos mais aprofundados para garantir
um maior índice de pureza do OGR coletado;

– Ausência de normas e controle de qualidade para a
combustão do biodiesel produzido a partir do OGR
em motores ciclo diesel de linha;

– O custo de produção do biodiesel ainda é maior do
que o diesel;

– Desenvolvimento de tecnologias para desintoxicação
da torta da mamona para uso como ração animal;

– Desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento
da haste do mamoneiro para produção de celulose.

GARGALOS AGROECONÔMICOS

– Necessidade de liberar o Zoneamento Agroecológico
(Projeto EMBRAPA-Algodão) da mamona. Este
zoneamento (que afeta as linhas de crédito) já foi feito,
mas encontra-se parado no Ministério da Agricultura,
necessitando de algumas ações junto ao governo
federal por parte do governo baiano;

– Faltam contratos de garantia de compra ao produtor
(garantias de preços mínimos);

– Carência de linhas de financiamento para ampliar os
plantios das oleaginosas;

– Torna-se necessário desenvolver maiores pesquisas
para seleção de variedades e sistemas de cultivo de
baixo impacto ambiental;

– A área plantada com oleaginosas no estado é
insuficiente para atender a demanda adicional gerada
pelo biodiesel. Um exemplo disso é que os 104 mil
hectares, hoje plantados com mamona, são suficientes
apenas para abastecer as indústrias atualmente
instaladas na Bahia. Os volumes requeridos pelo
mercado energético são da ordem de dezenas de
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bilhões de toneladas anuais (para uma escala nacional
e industrial de porte);

– Competição por outros usos da matéria-prima (fator
preço);

– Dificuldade de acesso ao crédito por conta de
pequenos produtores rurais.

GARGALOS DE INFRA-ESTRUTURA

– Torna-se necessário promover maiores estudos de
logística para melhorar o timing entre o plantio /
produção de biodiesel / (consumidor);

– Precária infra-estrutura viária dificultando a
articulação entre os elos da cadeia;

– Definir uma sistemática de coleta dos óleos e gorduras
residuais nas grandes cidades para produção de
biodiesel;

– Falta uma ação governamental específica para atração
desse tipo de empreendimento.

RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO
GOVERNAMENTAL

Tendo em vista a eliminação desses gargalos, bem como
potencializar os pontos fortes existentes, o Governo do
estado da Bahia, através da Secretaria Extraordinária de
Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), está elaborando
o Programa Baiano de Biodiesel – PROBIODIESEL
BAHIA, em parceria com a Rede Baiana de Biodiesel
(UESC e UFBA), com a Secretaria de Indústria,
Comércio e Mineração (SICM), com a Secretaria da
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), a
Fundação de Amparo à Pesquisa do estado da Bahia
(FAPESB), o DESENBAHIA e o forte apoio do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

As ações desse programa visam a, basicamente, a
eliminação dos entraves apontados anteriormente e que
limitam o pleno desenvolvimento dessa atividade no
estado. Em termos gerais, esse programa conterá as
seguintes ações:

PARA ELIMINAÇÃO DOS GARGALOS
TECNOLÓGICOS

1. Criar normas e padrões de controle de qualidade para
o OGR, com monitoramento das impurezas geradas
pelas frituras;

2. Prover suporte aos projetos de P&D;

3. Prover suporte à rede laboratorial de pesquisas em
Biodiesel;

4. Apoiar a formação de recursos humanos no setor;

5. Ampliar os recursos financeiros para o
desenvolvimento de ações da Rede Baiana de
Biodiesel.

PARA ELIMINAÇÃO DOS GARGALOS
AGRONÔMICOS

1. Fomentar a ampliação da área plantada com
oleaginosas no território estadual;

2. Promover ações junto ao Ministério da Agricultura
para liberação do Zoneamento Agroecológico
realizado pela EMBRAPA;

3. Identificar linhas de crédito para apoio ao setor;

4. Apoiar estudos e pesquisas agronômicas.

PARA ELIMINAÇÃO DOS GARGALOS DE
INFRA-ESTRUTURA

1. Apoiar a consolidação das cadeias produtivas de
oleaginosas do estado da Bahia, no âmbito do Projeto
de Arranjos Produtivos Locais (soja, mamona e dendê);

2. Apoiar fortemente a consolidação da Rede de
Biodiesel da Bahia;

3. Desenvolver estudos de logística visando a promover
a integração da produção de oleaginosas, esmagamento,
produção de biodiesel e consumidor final;

4. Apoio para implantação das plantas de produção
contínua de produção de biodiesel em escala
comercial;

5. A produção do biodiesel na Bahia apresenta
significativas vantagens em relação a outros estados,
que possuem apenas uma oleaginosa (caso de Paraná
e São Paulo, por exemplo). A Bahia poderia orientar
a produção do biodiesel em função de suas vocações
regionais3:

Salvador – Óleos e gorduras residuais

Oeste baiano – Soja

Semi-árido – Mamona

Litoral Sul – Dendê.
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RESULTADOS ESPERADOS PARA A
SÓCIOECONOMIA BAIANA

• Interiorização do desenvolvimento, propiciando o
aquecimento de economias regionais, principalmente
o desenvolvimento do semi-árido baiano.

• Geração de empregos diretos, principalmente no
meio rural, fixando o homem no campo.

• Agregação de valor a matérias-primas locais
(oleaginosas e cana-de-açúcar).

• A possibilidade de produção e oferta regionalizada
desse combustível, viabilizando o desenvolvimento
local.

• Redução de custos em projetos de eletrificação rural.

• Agregação de valor a matérias-primas locais
(oleaginosas e cana-de-açúcar).

• Geração de novos negócios pelo grande volume de
glicerina e, no caso da mamona, da torta que será
disponibilizada (para cada tonelada de óleo extraído,
obtém-se 1,28 tonelada de torta).

CONCLUSÃO

O Governo da Bahia, através da Secretaria Extraordinária
de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com o
lançamento do PROBIODIESEL, dá um passo
significativo para inserir a Bahia nesse esforço nacional
e mundial de diversificação da matriz energética,
apoiando o desenvolvimento de um combustível
totalmente renovável, menos agressivo ao meio ambiente,
além de ser totalmente viável do ponto de vista
econômico.

Além disso, de utilizar como base o óleo vegetal, o
biodiesel abre possibilidades de desenvolvimento de
vastas regiões que possuem as oleaginosas como forte
atividade econômica. Podendo se constituir, inclusive,
em um importante projeto para o desenvolvimento do
semi-árido.
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Notas

1

 A frota nacional de veículos a diesel representa 8% da quilometragem rodada
no país, mas é responsável por 25% da poluição veicular.
2

 Este item foi produzido a partir do artigo do Prof. José Adolfo Neto: Projeto
Biocombustível, constante das referências bibliográficas deste artigo.
3

 Isto não implicaria uma “especialização” regional, tendo em vista que a
especificação técnica em elaboração pela Rede Brasileira de Biodiesel busca
justamente a flexibilidade, ou seja, dar origem a uma tecnologia que permita
obter o biodiesel a partir de qualquer oleaginosa.
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Nos últimos 50 anos, a economia mundial nos últimos
50 anos tem apresentado mudanças significativas e
expressivas, em nível econômico, social e cultural, devido
ao processo de globalização. Esse novo processo mundial
proporcionou, em um mesmo momento, a quebra das
barreiras comerciais dos países inseridos por essa nova
lógica do sistema capitalista e o protecionismo dos
grandes e poderosos mercados mundiais, através da
formação de blocos regionais de comércio.

Na América Latina, as discussões acerca da integração
regional aparecem timidamente a partir da década de 1950,
com a CEPAL (Comissão Econômica para América
Latina), no contexto da industrialização por substituição
de importações para alavancar o desenvolvimento
econômico dos países e da região. E, nos anos de 1990, a
integração econômica regional reaparece no novo cenário
mundial caracterizado pela globalização denominado
“regionalismo aberto”, que consiste numa fase no processo
de inserção dos países em uma economia internacional
no contexto de livre comércio.

Diante desse novo contexto mundial, o presente artigo trata
da questão da integração econômica regional na América
Latina, segundo a lógica do regionalismo, apresentando a
evolução dos blocos latino-americanos, inseridos no
contexto de bloco regionais periféricos internacionalmente.

INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA LATINA:
AS CONTRIBUIÇÕES DA CEPAL

A integração econômica regional na América Latina teve
início com as discussões da CEPAL, nos anos de 1950, e

aprofundou-se nos anos de 1990. Disto, segundo Braga
(2002) tal pensamento deve ser analisado em dois
momentos distintos. Inicialmente, as discussões foram
acerca do desenvolvimento econômico, particularmente
inserido no processo de substituição das importações.
Mais tarde, na década de 1990, a nova fase foi
caracterizada pelo “regionalismo aberto”, proporcionado
por uma maior inserção das economias latino-americanas
na economia internacional.

Ainda segundo Braga (2002), as idéias da CEPAL em
relação à integração regional, trouxeram importantes
contribuições acerca do regionalismo na América Latina,
principalmente nas suas propostas e às dificuldades
presentes no processo de integração. Dentre as principais,
destacam-se a importância da integração regional para o
desenvolvimento orientado pelo processo de substituição
de importações, bem como para a formulação de
estratégia visando a uma maior inserção nas economias
internacionais.

Para tanto, algumas contribuições acerca da teoria centro-
periferia, elaborada inicialmente por Prebisch da CEPAL,
serviram de aporte teórico para diversas explicações sobre
o funcionamento da economia global desigual
(desenvolvimento e subdesenvolvimento) e,
posteriormente, para a questão da integração econômica
regional na América Latina. Essa teoria foi baseada na
teoria histórico-estrutural do subdesenvolvimento da
periferia, especificamente na América Latina.

A teoria centro-periferia desempenhou duplo papel
analítico. Segundo Bielschowsky (2000), a estrutura
determinava um padrão específico de inserção na
economia mundial. E, como “periferia”, era produtora de
bens e serviços demandados internacionalmente, mas
pouco dinâmica, e importadora de bens e serviços com
demanda internamente crescente e absorvedora de padrões
de consumo e tecnologias adequadas ao “centro”, mas na
sua maioria inadequadas à disponibilidade de recursos e
ao nível de renda da “periferia”.

Em segundo lugar, utilizava-se da idéia de que a estrutura
socioeconômica periférica determinava um modo
próprio de industrializar, introduzir progresso técnico e
crescer, bem como de absorver força de trabalho e
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distribuir a renda. As suas características básicas seriam
distintas do que ocorre nos países “centrais”. As
economias “periféricas” possuem uma estrutura pouco
diversificada e tecnologicamente heterogênea. Já nos
países “centrais”, o aparelho produtivo é diversificado,
tem produtividade homogênea ao longo de toda sua
extensão e tem mecanismos de criação e difusão
tecnológica e social, não encontrados nos países
“periféricos”.

Contudo essa análise cepalina tem como um de seus
instrumentos básicos o contraponto entre o modo com
que o crescimento, o progresso técnico e o comércio
internacional ocorrem nas estruturas econômicas e
sociais dos países “periféricos” e o modo como ocorrem
nos países “centrais”.

A expressão “países periféricos” atribuída por Prebisch
era utilizada para salientar a vulnerabilidade latino-
americana aos ciclos econômicos, resultando em
processos inflacionários com um forte componente
exógeno e tendências cíclicas internas, que politicamente,
potencializavam soluções macroeconômicas pouco
recomendáveis (BIELSCHOWSKY, 2000). Como
também a distinção entre o modo de funcionamento das
economias dos países industrializados e das economias
especializadas em bens primários.

Esse pensamento da CEPAL ganhou forças porque foi
acompanhado da tese da tendência à deterioração dos
termos de troca, indo de encontro com a teoria das
vantagens comparativas (postulado liberal do comércio
internacional). Ao contrário desta teoria liberal, a maior
lentidão no progresso técnico dos produtos primários
em relação aos industriais não estava motivando o
encarecimento dos primeiros com relação aos últimos.

Essa tese cepalina teve duas versões, ambas estruturalistas
e centradas nas vantagens comparativas dinâmicas da
produção industrial (ou desvantagens comparativas
dinâmicas da especialização em bens primários). Tal
conceito representa uma crítica à análise estática da teoria
do comércio internacional, segundo Bielschowsky (2000).
Na primeira versão, do Manifesto latino-americano,
vinculava-se aos ciclos e à forma como a estrutura de
produção e emprego subdesenvolvidos impedia a
periferia de reter os benefícios do progresso técnico, ao
contrário do que ocorria no “centro”. Sustentava-se a
idéia de que sindicatos organizados e uma estrutura
produtiva concentrada poderia impedir a queda nominal
de preços dos bens industriais durante a “baixa cíclica”,
que seria bastante compensada através dos ganhos
obtidos no auge cíclico com os bens primários (Ibidem).

A segunda versão contemplava a tendência “potencial”
à deterioração, devido ao excesso de mão-de-obra na
agricultura subdesenvolvida da periferia (não transferível
aos países cêntricos, fechados à imigração), cujo emprego
em atividades exportadoras resultaria em expansão da
oferta que deprimiria os preços internacionais, resultando
em menor valor apesar do maior volume de produção.

A grande dificuldade do conceito de vantagens
comparativas dinâmicas estaria na identificação das
indústrias com estas vantagens. Para tanto, tal dificuldade
poderia ser minimizada num contexto de integração
regional, ao buscar, na região, os benefícios da
especialização (BRAGA, 2002).

Essa versão era favorável a “economicidade” da indústria
e justificava o protecionismo da seguinte forma: “mesmo
que a eficiência da produção industrial fosse menor na
periferia, ela seria superior à eficiência da aplicação
alternativa dos recursos produtivos na agricultura”
(BIELSCHOWSKY, 2000, p. 28). Disto decorre que o
processo industrial não amenizaria a vulnerabilidade
externa3, visto que a periferia latino-americana estaria
sob a condição de vendedora de produtos primários, de
demanda inelástica nos países centrais, e absorvedora de
produtos industriais, de alta elasticidade da demanda da
periferia.

De acordo com Tavares, apud Bielschowsky (2000, p.
29) ao contemplar o conceito de industrialização por
“substituição de importações”:

... a dinâmica substitutiva consiste na forma como a economia

reage a sucessivos estrangulamentos do balanço de pagamentos.

Por progressiva compressão na pauta de importação, a

industrialização vai passando de setores de instalação “fácil”,

pouco exigentes em matéria de tecnologia, capital e escala, a

segmentos cada vez mais sofisticados e exigentes.

Entende-se, com o citado acima, que o processo
substitutivo serviria para alterar a composição das
importações, com vistas à expansão do crescimento
econômico, que seria inevitável nesse contexto. Ainda
segundo o autor, com a industrialização dos países
periféricos, os países cêntricos se beneficiariam através
de maior abertura à importação de produtos oriundos
da periferia. É nesse ponto que haveria a “solidariedade
intrínseca” entre o processo de industrialização e a
expansão do comércio internacional.

Nesse contexto também se pode identificar que o
processo de integração regional, entendido como a
criação de um mercado comum, foi a resposta necessária
às exigências do processo de crescimento econômico na
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região, caracterizado pela industrialização substitutiva de
importações (BRAGA, 2002).  A formação de um bloco
econômico na América Latina seria considerada como
uma condição necessária a uma industrialização mais
eficiente, na medida em que a intensificação do
intercâmbio comercial poderia forçar o surgimento de
indústrias mais eficientes, construídas a partir do
aproveitamento de economias de escalas na produção,
viabilizadas pela ampliação dos mercados e pelas
vantagens da especialização, uma idéia não muito distante
do conceito de vantagens comparativas (Ibidem).

A CEPAL, a partir dos anos 60, passou a defender a
implementação de políticas de estímulo e diversificação
das exportações. Essa preocupação se acentuou com os
desequilíbrios externos, onde a CEPAL passou a
estimular ainda mais as exportações, para tentar amenizar
esse grande problema das economias latino-americanas,
bem como proporcionar a integração regional. Diante
disso, buscou-se aumentar as exportações dentro de um
mercado comum, bem como para o resto do mundo.

Contudo, desde a década de 50, com a criação da CEPAL,
tentou-se instituir uma integração latino-americana, de
modo que, em 1960, foi criada a ALALC (Associação
Latino-americana de Livre Comércio)1, através do
Tratado de Montevidéu. Tinha como objetivo iniciar o
processo de diversificação das exportações, através do
comércio intra-regional. E ainda, o mercado comum
latino-americano poderia ampliar o tamanho do mercado
dos setores industriais exigentes em escala, promovendo
mais facilmente o processo substitutivo. As barreiras
comerciais entre os Estados membros deveriam ser
eliminadas em 12 anos. Tal programa de liberalização
comercial deveria concretizar-se através da negociação
periódica e coletiva de uma lista de produtos que
deveriam ser libertos dos direitos aduaneiros e de
qualquer outra medida de efeito equivalente. Mas, até
1970, não se havia chegado sequer a uma aproximação
de uma lista comum daqueles produtos. Em 1978, a
ALALC foi reestruturada.

Seguindo essa linha favorável à integração regional, a
CEPAL também criou a UNCTAD (Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), na
primeira metade dos anos de 1960. Tinha como objetivo
“atenuar a vulnerabilidade dos países periféricos aos
ciclos, através de mecanismos de intervenção
internacional consertados em comum acordo com os
países cêntricos” (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 30).

As discussões acerca da integração econômica regional
na América Latina seguiram a tendência mundial. Os

projetos de integração econômica, após a Segunda
Guerra, eram entendidos como instrumento político para
a construção de estratégias regionais de desenvolvimento
econômico e de construção de suas vantagens
competitivas. Isso porque o principal objetivo da
integração era a criação de comércio. Em 1947, foi criado
o GATT (Acordo Geral de Tarifa e Comércio), tendo
como objetivo regular o comércio mundial através de
um mecanismo para encaminhamento e resolução de
controvérsias comerciais e estimulando a liberalização
multilateral. O GATT mantinha os interesses do ocidente,
à luz da cultura norte-americana.

Com os acontecimentos internacionais que se seguiram
desde a década de 1950, como a perda de hegemonia do
padrão dólar, as crises do petróleo e dos juros nos anos
de 1970, o fim da guerra fria nos anos de 1980, fizeram
com que fossem visíveis as fragilidades do GATT, pois
as nações burlavam os seus princípios. Diante disso, em
1993, na Rodada do Uruguai, o GATT foi remodelado e
transformou-se na OMC (Organização Mundial de
Comércio), em 1995. O seu objetivo consiste e persiste
até hoje, quando se busca a normalização comercial dos
estados-membros e os acordos que representam a base
legal e institucional desse sistema multilateral.

A formação de blocos regionais nos países desenvolvidos
obteve um sucesso enorme, como a União Européia, o
Nafta e os asiáticos, comportando uma parte significativa
do volume de comércio internacional intra e interblocos
regionais, abrangendo aproximadamente 85% do comércio
mundial. Assim, pode ser observado como o comércio
mundial se movimenta: nos países desenvolvidos se
sobressai à direção Norte, diferentemente, dos países
subdesenvolvidos, onde as trocas se dão na parte Sul dos
países membros.

Mesmo assim, a formação de blocos regionais é de suma
importância para os países em desenvolvimento, que têm
regime político e econômico frágeis, se comparado à
reestruturação econômica dos países hegemônicos de
outros blocos.

Diante desse novo contexto mundial, a América Latina
empreendeu um processo de integração econômica, com
várias tentativas fracassadas, até meados da década de
1980, só para se instituir um modelo para a formação de
uma simples área de livre comércio. Isso surgiu pelo fato
de que os governos latino-americanos viam seus
mercados domésticos como um ativo estratégico e seus
vizinhos como concorrentes no fornecimento de
produtos primários ou processados para um mercado
internacional, cuja demanda tinha baixa elasticidade-
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renda. Tais dificuldades estavam previstas no chamado
“princípio da reciprocidade”, que buscava assegurar a
todos os países participantes do mercado comum os
benefícios na medida das concessões para as
coordenações políticas e econômicas (BRAGA, 2002).

Conforme destaca Bielschowsky apud Braga (2002, p.
18), outros fatores também contribuíram para a perda
de influência da CEPAL, a saber:

i) o fortalecimento da chamada tecnocracia estatal, que
passou a influenciar as decisões econômicas tanto em
nível setorial como macroeconômico; ii) o aparecimento
de centros acadêmicos de excelência no estudo da
economia na região; e iii) a expansão das ditaduras
militares no continente sul americano, cuja ideologia era
incompatível com as propostas estruturais sugeridas pela
Comissão.

Mas o principal problema do processo de integração na
América Latina, foram as instabilidades macroeconômicas
dos países a partir dos anos de 1970, agravadas nos anos
de 1980. Estes problemas reduziram as possibilidades de
se construir um mercado comum na região.

Segundo a CEPAL, apud Braga (2002, p 20), a
interdependência macroeconômica resultaria em três
efeitos que a integração exerce sobre as economias:

i) o aumento do volume de comércio em relação ao produto

agregado; ou seja, um aumento do grau de abertura dos países;

ii) a intensificação da reação do comércio frente a mudanças nos

preços relativos dentro dos mercados, o que pode ser interpretado

como elevação da elasticidade-preço do comércio; e iii) a maior

sensibilidade que os fluxos comerciais tendem a experimentar

em relação a variações no nível de atividade nos países envolvidos,

decorrente do maior grau de especialização entre eles; o que

pode ser interpretado como uma elevação da elasticidade-renda

do comércio.

Sendo assim, a partir de um determinado grau de
integração, com a intensificação do processo de abertura
do país e com a elevação das elasticidades preço e renda
do comércio, aumentaria a necessidade de se levar em
conta os efeitos de políticas ou perturbações
macroeconômicas internas em outros países do bloco.
Estaria assim criada a necessidade de algum grau de
cooperação macroeconômica entre os países,
especialmente na convergência de determinados
parâmetros macroeconômicos (inflação, déficit público,
déficit externo, etc.) e na coordenação de políticas
macroeconômicas (políticas monetária, fiscal e cambial).
Ao alcançar tal cooperação, poderia criar um ciclo
virtuoso: a partir de um determinado nível de integração,

a cooperação acabaria por contribuir para a intensificação
do processo. No caso dos países latino-americanos, a
situação teria outra problemática mais agravante: os
desequilíbrios macroeconômicos determinados por
inflação alarmantes e altos níveis de endividamento
interno e externo.

Com a nova reformulação do Tratado de Montevidéu,
em 1980, a ALALC foi transformada em ALADI
(Associação Latino-americana de Integração), com o
objetivo de promover o comércio bilateral entre os países
membros e os não membros, através de acordos bilaterais
e multilaterais, com a meta de chegar a um mercado
comum latino-americano caracterizado pela adoção de
preferências tarifárias e não tarifárias (RÊGO, 1995). Os
mecanismos da ALADI são mais flexíveis que da ALALC
e se baseiam em acordos de alcance regional (todos os
membros da associação) e acordos parciais (acordos
comerciais que concedem preferência a produtos
específicos) firmados normalmente por dois países
membros, os acordos parciais mais amplos são também
chamados “acordos de complementação econômica”.

Em meados dos anos de 1980, esse processo de formação
de blocos regionais de comércio na América do Sul foi
iniciado por uma maior aproximação do Brasil e da
Argentina em seus acordos bilaterais, como o Programa
de Integração e Cooperação Econômica (PICE). Este
programa visava à abertura seletiva dos mercados e o
incentivo à complementação setorial. Outro fato foi o
Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento,
em 1988, visando à formação de uma zona de livre
comércio em 10 anos, com a eliminação das barreiras
tarifárias e não-tarifárias ao comércio de bens e serviços
(RÊGO, 1995).

Em 1993, foi proposta a criação a ALCSA (Associação
de Livre Comércio Sul-Americana)2, a ser instituída num
prazo de 10 anos, tendo como objetivo favorecer a
inserção mais competitiva da região na economia
mundial, principalmente em relação aos países da OCDE
– Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico – como a troca de bens, de capitais e de
tecnologias, e em termo políticos, consolidar a paz e a
democracia na região e tentar diminuir os efeitos do
protecionismo de vários países do Norte.

Por conseguinte, a partir da década de 90, foi assinado o
Tratado de Assunção, que deu início ao processo de
integração do Mercosul e previa a formação de uma zona
de livre comércio, uma união aduaneira e a constituição
de um mercado comum entre Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai, com a livre circulação de bens, serviços e
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fatores, intensificando o comércio intra-regional.

Mais tarde, o bloco obteve um bom resultado por se
tornar uma união aduaneira a partir de 1995, com a
instituição da TEC – Tarifa Externa Comum – para os
países não-membros, além da lista de exceções, das
negociações das regras de origem, da harmonização de
políticas comerciais e do tratamento especial de certos
setores estratégicos.

Essa integração começou como zona de livre comércio
para, posteriormente consolidar uma união aduaneira,
constituindo-se, hoje, no bloco de maior peso dentre os
formados por países em desenvolvimento. Mais tarde,
espera-se chegar à condição de mercado comum, meta
sem prazo ainda estabelecido, uma vez que a plenitude
da união aduaneira somente será completa em 2006,
quando se esgota a lista de exceções apresentadas à tarifa
externa comum. A adesão de dois outros países da
América Latina – Bolívia e Chile – ao livre comércio
parcial, na condição de membros “associados”, revela a
vocação subcontinental e a maioridade do Mercosul.

O Brasil obteve muitos benefícios após a integração com
o Mercosul, destacando-se: a expansão comercial, tanto
exportações quanto importações, uma política de
abertura comercial, modernização econômica e social do
país, e a estabilidade econômica e regional.

Na década de 90, todo o processo de integração foi
concretizado seguindo as concepções do regionalismo
aberto. Concebido pela CEPAL, tinha como estratégia
buscar maior eficiência econômica a partir da integração
regional, com o objetivo de melhorar a posição da região
no novo contexto econômico internacional, caracterizado
pelas intenções de se buscar o livre comércio,
manifestados nas rodadas de negociações no âmbito do
GATT/OMC e, também, pela consolidação da União
Européia como uma união monetária e pelos riscos que
podem gerar aos países em desenvolvimento ao fortalecer
o protecionismo extra-bloco.

O novo enfoque parte da idéia de que a integração seria a
segunda melhor opção frente à impossibilidade de uma plena
integração multilateral. Teria como resultados aqueles
previstos nas teorias tradicionais do comércio internacional,
como maior eficiência produtiva, melhores expectativas dos
agentes econômicos, maiores possibilidades de
investimentos, e maior difusão tecnológica entre os países
membros do bloco (BRAGA, 2002).

Segundo a CEPAL apud Braga (2002) o fortalecimento
das relações empresariais no mercado integrado talvez
tenha sido um dos caminhos para a criação de uma

“institucionalidade sólida”, necessária à consolidação do
processo de integração regional na América Latina.

Como se pode observar, a integração do Mercosul tem
ocorrido junto com um grande movimento de fusões e
aquisições, e expressivos investimentos estrangeiros
diretos voltados para o mercado integrado. E, segundo
Braga (2002, p. 27),

... resta saber se estes movimentos serão suficientes para resolver

o atual impasse em que vive o Mercosul, impasse decorrente dos

problemas cambiais verificados na Argentina e de certa forma

no Brasil e da total falta de cooperação macroeconômica,

particularmente no que diz respeito à política cambial.

Contudo, o fortalecimento dos blocos regionais de
comércio, idealizados e concretizados pelo regionalismo
aberto, consiste na melhor forma de inserção das
economias mundiais globalizadas, bem como a sua
sustentação econômica nesse novo cenário mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do novo contexto econômico mundial,
determinado pelo processo da globalização, a integração
econômica regional aparece como resposta a esse
processo. A integração econômica regional na América
Latina teve contribuições bastante relevantes da CEPAL.

A análise da CEPAL consistia em que a industrialização
proposta não devia ser vista somente como um processo
de substituição de importações (PSI), mas como um
estágio mais amplo de inserção dos países latino-
americanos no comércio internacional. E o PSI teria um
movimento em direção a um mercado comum na
América Latina. Assim, a maior eficiência produtiva da
indústria nascente poderia contribuir para as melhores
oportunidades de diversificação das exportações dos
países latino-americanos para os países desenvolvidos.
Como resultado, tem-se uma crescente intensificação das
relações econômicas internacionais.

Esta visão está intrínseca no regionalismo aberto. Tal
visão consiste em que a integração deveria ser conduzida
não somente pelo Estado, mas também pelas relações
produtivas e tecnológicas das empresas no contexto da
globalização, criando-se um processo autônomo de
integração (BRAGA, 2002).

Apesar dos esforços em prol da integração econômica
regional na América Latina, os resultados até então não
foram satisfatórios, devido, principalmente, às questões
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de cooperação macroeconômica. Atualmente, as
discussões acerca de soluções para os desequilíbrios
macroeconômicos norteiam a CEPAL e outros
organismos internacionais, para criação de mecanismos
de incentivo à cooperação no âmbito das negociações.

No entanto, outras discussões norteiam a questão da
integração econômica regional por toda a América. Por
um lado o fortalecimento do MERCOSUL e demais
blocos latino-americanos, e por outro, a formação da
área de livre comércio hemisférica, a ALCA. Diante disso,
vários esforços (através de estudos) estão sendo feitos
no sentido de tentar constatar os prováveis impactos
dessa nova proposta de integração prevista para iniciar
em janeiro de 2005. Ainda sim, restam muitas dúvidas
acerca dessa proposta.

Referências

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Cinqüenta anos de pensamento na CEPAL –
uma resenha. In: ______. (Org.). Cinqüenta anos de pensamento da CEPAL. Trad.
Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2000.

BRAGA, Márcio Bobik. Integração Econômica Regional na América Latina:
uma interpretação das contribuições da CEPAL. Caderno PROLAM/USP,
São Paulo, n. 1, 2002.

GALVÃO, Olímpio J. A. Tendências recentes do comércio internacional:
impactos sobre o Brasil e a região Nordeste. In: Comércio internacional e Mercosul:
impactos sobre o Nordeste brasileiro. Fortaleza: Banco do Nordeste, 1998.

RÊGO, Elba C. O processo de integração no Mercosul. Revista do BNDES,
Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, 1995.

ROSENTHAL, Gert. O regionalismo aberto na América Latina e no Caribe:
integração econômica a serviço da transformação produtiva e equidade. In:
BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinqüenta anos de pensamento da CEPAL. Trad.
Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Record, 2000.

THORSTENSEN, Vera et al. O Brasil frente a um mundo dividido em blocos. São
Paulo: Nobel, 1994.

Notas

1

 Países pertencentes a ALALC: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai,
Peru e Bolívia. Depois instituiu mais 4 países: Colômbia, Equador, México e
Venezuela.
2

 Inclui os países do Mercosul, do Grupo Andino e o Chile.
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economista, mestranda em
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INVESTIMENTOS TOTALIZAM R$ 19,2 BI

Os investimentos industriais anunciados para o Estado

da Bahia, a serem realizados no período referente a 2003-

2007, totalizaram um volume da ordem de R$ 19,2

bilhões que agregam 333 projetos. Do total dos

investimentos anunciados, 53,2% corresponde a

instalação de novas unidades industriais, agregando um

volume superior a R$ 10,2 bilhões. Para os investimentos

em ampliação, esse volume supera R$ 8,9 bilhões,

representando 46,8% do total. Esses investimentos estão

subdivididos em nove eixos de desenvolvimento e em

nove complexos de atividade econômica.

Esses investimentos deverão gerar um volume superior a 73

mil postos de trabalho, depois de iniciadas a operação das

unidades industriais previstas. O complexo Calçados/Têxtil/

Confecções gerará cerca de 23,4 mil empregos diretos, o

que corresponde a 32% do total, seguido do Agroalimentar

com previsão de gerar 15,9 mil empregos (21,8%).

Do total do volume de investimentos anunciados quanto

ao complexo de atividade, 77% encontram-se alocados

nos complexos Madeireiro (42%), Químico-petroquímico

(18%) e Atividade Mineral e Beneficiamento (17%) que

juntos agregam um volume de recursos da ordem de R$

14,8 bilhões. Esses complexos agregam 91 projetos de

empresas de médio e grande porte que representam 27%

do total de projetos anunciados. Com esses resultados,

pode-se confirmar a tendência de que os maiores vol-

umes de investimentos estão alocados nos grandes

empreendimentos industriais. Os demais complexos

agregam um volume da ordem de R$ 4,4 bilhões.

Ao analisar esses investimentos quanto à localização,

indicado pelos Eixos de Desenvolvimento, grande parte

concentra-se no Metropolitano e o Extremo Sul

agregando 85% do total, o que corresponde a um vol-

ume da ordem de R$ 16,2 bilhões. Esses eixos agregam

181 projetos de investimentos, o que representa 54%

do número de projetos. Os demais eixos agregam um

volume de investimentos superior a R$ 2,9 bilhões,

representando 15% do total.

A política de atração de investimentos industriais,

promovida pelo governo do Estado da Bahia, tem

contribuído significativamente para a diversificação do

parque industrial. Este fato vem ocorrendo desde 1991 com

a implantação de programas de incentivos fiscais, como o

Probahia. Estes programas se intensificaram, destacando-

se: em 1995, com os incentivos especiais para o setor de

informática; em 1997, com o Procomex, para o setor de

calçados e seus componentes; em 1998 com o Bahiaplast,

para o setor de transformação plástica; além do Procobre e

Profibra. A partir de 2002, o programa Desenvolve

substituiu os demais programas implantados anteriormente.

Dentre as principais indústrias que estão se instalando e

ampliando a sua capacidade em 2003, encontram-se a

Veracel Celulose,  Aracruz Celulose, Braskem, Moinho Dias

Branco, Polibrasil, Grupo Unigel, Dal Ponte.

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.51-53, Setembro. 2003
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METODOLOGIA DA PESQUISA DE INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

PREVISTOS NO ESTADO DA BAHIA

A metodologia utilizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI para levantar as intenções

de investimentos industriais previstos para os próximos quatro anos no Estado da Bahia, desenvolvida inicialmente pela

Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia - SEPLANTEC, consiste em coletar diariamente as informações primárias

dos prováveis investimentos a serem implantados no Estado, divulgadas pelos principais meios de comunicação, e obter

sua confirmação junto às respectivas empresas. Essas informações são coletadas nas seguintes publicações: Gazeta

Mercantil, Valor Econômico, A Tarde, Correio da Bahia e Diário Oficial do Estado da Bahia. O levantamento desses

dados também é obtido junto à Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia – SICM através dos

protocolos de intenção e projetos econômico-financeiros entregues à Secretaria para o requerimento de incentivos dos

programas PROBAHIA, BAHIAPLAST e do atual DESENVOLVE.

Após a verificação dos dados coletados e a confirmação das empresas a serem implantadas no Estado, identifica-se a

existência de dupla contagem dos dados. Depois de consistidos, os dados serão apresentados sob a forma de tabelas e

gráficos contendo o volume e participação dos investimentos industriais por complexo de atividade, por eixo de

desenvolvimento e o número de projetos. Os valores dos investimentos anunciados estão expressos em reais.

Os dados mais desagregados estão sendo disponibilizados e atualizados mensalmente no site dessa instituição, com dados

a partir de 1997, apresentando valores acumulados.

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.51-53, Setembro. 2003

Investimentos Previstos para a Bahia - 2003 / 2007
Participação dos Investimentos por Eixo de Desenvolvimento
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Investimentos Previstos para a Bahia - 2003 / 2007
Participação dos Investimentos por Complexo de Atividade
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NEGÓCIOS

SANTO ANTÔNIO DE JESUS RECEBE

45A FÁBRICA DE CALÇADOS NA BAHIA

Mais 1.120 baianos do interior do estado vão ter a
oportunidade de ingressar no disputado mercado de
trabalho com a inauguração, pelo governador Paulo
Souto, em Santo Antônio de Jesus, da fábrica de bolas e
tênis esportivos Dal Ponte, um investimento de R$ 8,5
milhões que deve alcançar, em 2005, uma produção de
2,5 milhões de pares de calçados/ano. Com mais este
empreendimento, o já consolidado pólo calçadista do
estado passou a contar com 45 fábricas espalhadas por
todo o território baiano.

Souto afirmou que a criação de fontes de renda é uma forma
efetiva de contribuir para a redução das desigualdades no
estado. “Não há ação social mais eficiente do que a oferta
de trabalho”, afirmou, lembrando que os primeiros
atendimentos para instalação da Dal Ponte na Bahia foram
feitos pelo então governador César Borges, continuados na
gestão de Otto Alencar e que, agora, ele teve a honra de
concluir o processo.

Em fase experimental - com pouco mais de um mês de
funcionamento - a Dal Ponte já está produzindo 800
pares de calçados/dia, gerando 200 postos de trabalho,
160 dos quais em fase de treinamento, sendo 50 deles o
primeiro emprego de jovens da região.

Inaugurada a 45ª fábrica do pólo calçadista baiano. Diário

Oficial,12/8/2003.

BAHIA PRETENDE INVESTIR EM

PARQUE TECNOLÓGICO

 O parque tecnológico da Bahia deverá ser implantado a
partir de 2004. O primeiro estudo para a criação do pólo
de empresas de ponta será encaminhado pelo estado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia nos próximos 90 dias.

Inicialmente, a previsão é que sejam investidos cerca de
R$4 milhões. A iniciativa esteve no centro das discussões
do I Seminário Parque Tecnológico de Salvador, que
reuniu ontem empresários, gestores dos governos
estadual e municipal e representantes de instituições de
ensino, no auditório da Federação das Indústrias do
Estado da Bahia (Fieb).

Com a finalidade de alavancar o desenvolvimento
tecnológico da Bahia, a proposta do Parque de Salvador é
abrigar empresas de ponta do segmento. “A idéia é receber
empresas de alta tecnologia, que não sejam poluentes e
nem tradicionais”, explica o superintendente do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL), Armando Neto, lembrando que as
discussões estão no início e que ainda não é possível prevê
exatamente quais tipos de empresas serão instaladas.

O volume de investimento inicial para a implantação do
parque de Salvador deve ser similar ao montante aplicado
em Santa Catarina. O secretário de ciência e tecnologia
baiano informa que o estado deverá pleitear parte dos
recursos à União. Inicialmente, o dinheiro será aplicado
na infra-estrutura da região que abrigará o parque.
Lucchesi comenta que o local ainda está em discussão,
mas, lembrando que em outras experiências são usadas
áreas degradadas ou com espaços disponíveis, não
descarta as regiões da Paralela e do Comércio para
implantação do novo pólo.

Parque tecnológico da Bahia deve contar com R$ 4 milhões. Correio

da Bahia, 20/8/2003.
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CONQUISTA SERÁ A PRÓXIMA A FAZER

PARTE DO PÓLO CALÇADISTA BAIANO

O governador Paulo Souto voltou a cobrar do governo
federal o repasse de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) para serem utilizados em treinamento
das pessoas que estão ocupando os milhares de empregos
gerados na Bahia. Somente em Vitória da Conquista,
onde Souto esteve sábado com o senador Antonio Carlos
Magalhães, estão sendo criados 2,9 mil novos postos de
trabalho com a implantação de três fábricas de calçados,
que juntas representam investimentos de R$ 28,5 milhões.
Com as ocupações indiretas, os empreendimentos
totalizam 12 mil empregos.

Durante a visita ao município - terceiro maior do estado
- Souto também assinou ordens de serviço autorizando
a construção dos galpões da Dilly Nordeste (1,5 mil
empregos), da Kappa (400 vagas) e da Umbro (mil
ocupações). As duas últimas - de origem inglesa e italiana,
respectivamente - atendem ao segmento esportivo,

INDICADORES

INADIMPLÊNCIA NA BAHIA É MAIOR QUE EM TODO O BRASIL

A cada mil cheques recebidos pelo comércio baiano no mês passado, 75 voltaram sem fundos. Foram, na média,
“20 borrachudos” a mais do que o índice nacional, 55 cheques devolvidos a cada mil. É a nona maior inadimplência
entre os 27 estados da federação. Apesar disso, a inadimplência cresceu menos na Bahia (17,7%) do que no
Brasil (19,5%), na comparação entre julho de 2002 e julho de 2003, de acordo com um levantamento feito pela
consultoria paulista Check Out.

“Em todo o país, houve uma piora na qualidade de crédito, como conseqüência da queda do nível de atividade
econômica”, afirmou o analista financeiro Alan Marinovic, da ABM Consulting, de São Paulo. Como fatores
que mais influenciam o aumento da inadimplência, o consultor cita o crescimento do desemprego, a inflação e
a política econômica do governo.

Até o início deste mês, os bancos eram obrigados a depositar 60% de todo o dinheiro das contas de seus clientes
no Banco Central, o chamado depósito compulsório. Esse índice foi reduzido para 45%, o que deve melhorar
a concessão de crédito.

A taxa média de juros cobrada pela utilização do cheque especial caiu 3,1 pontos percentuais em julho, atingindo 173,9%
ao ano. Essa é a menor taxa registrada desde fevereiro, quando a taxa estava em 173,1% ao ano. A queda da taxa de juros
básicos, Selic, de dois pontos percentuais em junho e julho, - de 26,5 para 24,5 ao ano – não produziu efeitos apenas sobre
o cheque especial. Na média, a taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito caiu para 54,9% em julho,
contra os 56,7% no mês anterior. A maior queda ocorreu mesmo nas operações com pessoas físicas, que tiveram um
recuo da taxa de 81,4% ao ano para 77,9% ao ano. Já as operações com pessoas jurídicas tiveram taxa média de 37,7% ao
ano em julho, uma redução de 0,9 ponto percentual em relação aos 38,6% ao ano do mês de junho.

Comércio devolve 7,5% dos cheques. A Tarde, 27/08/03.

fabricando chuteiras, tênis, calçados e vestuários para
esportes diversos, formando, portanto, o Complexo
Industrial de Material Esportivo de Conquista. Instalada
com investimentos de R$ 20 milhões, a Dilly, por sua
vez, terá uma produção anual de 4 milhões de pares de
solados para calçados e será fornecedora dessas empresas.

Também em Conquista, no Centro Cultural Camillo
Lima, Souto autorizou o início da construção do módulo
onde irá funcionar o curso de Medicina que está sendo
implantado na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Uesb). A Superintendência de Construções
Administrativas da Bahia (Sucab) será responsável pelas
obras. Segundo o governador, esse conjunto de ações
integra a política de descentralização do desenvolvimento
econômico e social do estado, inserindo Conquista no
setor da indústria de calçados e fortalecendo a produção
acadêmica da região.

Conquista vai abrigar três fábricas de calçados. Diário Oficial,

19/8/2003.
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AÇÃO GOVERNAMENTAL

ESTADO PRETENDE INVESTIR R$ 26,4 BILHÕES DE ACORDO COM O PPA

Recursos da ordem de R$ 26,4 bilhões estão previstos para o financiamento dos quatro primeiros anos do Plano
Estratégico da Bahia, lançado no dia 19 de agosto, na Governadoria. As verbas estão orçadas no Plano Plurianual
(PPA) 2004-2007, apresentado em audiência pública na Assembléia Legislativa, pelo secretário de Planejamento
Armando Avena, e que deverá ser enviado até 31 de agosto à Casa, segundo norma constitucional.

Desse volume, 53,1% ou R$ 13,9 bilhões estão previstos no orçamento e 46,9% ou R$ 12,3 bilhões são de
origem extra-orçamentária. Neste caso, estão incluídas parcerias com o governo federal, Banco Mundial e
Banco Interamericano.

O projeto “Bahia 2020 - O Futuro a Gente Faz” define metas para dinamizar a economia do estado, para atingir
um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e um nível de crescimento do PIB estadual acima da média
nacional nos próximos anos.

Um dos pontos básicos do Plano, segundo o secretário do Planejamento, Armando Avena, é permitir o acesso
universal a equipamentos de saúde, setor que foi alvo de ações de privatização pela atual gestão. O secretário
explicou que não faz parte do plano mais iniciativas desse tipo, e, para tanto, o governador segue para Washington
na próxima semana, onde assinará contrato de financiamento com o Banco Mundial de US$ 30 milhões para
investimentos em equipamentos de saúde.

R$ 26,4 bi para investir no Estado. A Tarde, 20/8/2003.

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.54-59, Setembro. 2003

PÓLO FLORICULTOR RECEBERÁ MAIS DE R$ 6 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

Além de produzir pouco, a Bahia ainda importa mais de 90% das flores que consome. Visando dar mais um
passo para reverter essa situação, foi criado o Programa Flores da Bahia. Ele está sendo realizado em parceria
com 12 prefeituras, com investimento de R$ 6,4 milhões, com apoio das secretarias da Agricultura (Seagri) e de
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (Secomp), que ficarão responsáveis pela execução das ações em
conjunto com os municípios.

Serão investidos R$ 4,5 milhões pelo Governo do Estado e R$ 1,9 milhão pelas prefeituras para viabilizar a
produção de 98,5 hectares de flores e plantas ornamentais, instalando 12 pólos de floricultura comunitários
beneficiando 770 famílias de comunidades carentes com cursos de capacitação em marketing, comercialização
e sistemas de produção, além de 11 caminhões refrigerados, 10 estufas de 5 mil metros quadrados, 11 câmaras
frias e viveiros de tela.

Os 17 municípios que integram o programa estão distribuídos em pólos: o de Jaguarari envolve também Juazeiro,
Curaçá, Uauá, Andorinha e Monte Santo.

O segundo pólo agrega Remanso, Campo Alegre de Lurdes, Pilão Arcado e Casa Nova. Já o terceiro traz
Conceição do Coité, Valente, Serrinha, Retirolândia, Santa Luz, Nova Fátima e São Domingos.

Mais de R$ 6 milhões para 12 pólos. Tribuna da Bahia,27/8/2003.
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LITORAL NORTE NA ROTA DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O governador Paulo Souto assinou, na Governadoria,
com a interveniência da Fundação OndAzul, convênio
para a implantação do Consórcio Intermunicipal da Costa
dos Coqueiros. Formado pelos sete municípios situados
ao longo do Litoral Norte de Salvador, o consórcio tem
a finalidade de implementar ações que possibilitem
desenvolvimento sustentável da região. A solenidade de
assinatura do convênio contará com a presença do
ministro da Cultura Gilberto Gil, ex-presidente da
Fundação OndAzul.

Os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de
São João, Conde, Entre Rios, Esplanada e Jandaíra já
estão envolvidos em dois projetos da Fundação, Vetor
Norte e Movimento Sociedade & Ambiente, este último
patrocinado pela Petrobras. Com a criação do consórcio
e, consequentemente, o fortalecimento do poder local,
inicia-se um novo modelo de gestão da coisa pública,
agora com base em um vetor de desenvolvimento.

Baseado na educação ambiental para a cidadania, as ações
do consórcio prevêem um amplo processo de formação
em direitos humanos, ética e cidadania que requerem
também a preparação das pessoas para essa nova
realidade que implica em participação social mais ampla
na tomada de decisões, através da constituição de fóruns
e conselhos, mantendo a mobilização permanente da
sociedade para a defesa dos interesses múltiplos dos
diversos grupos sociais.

Consórcio viabiliza sustentabilidade. Tribuna da Bahia,12/8/2003.

REGIÃO SUDOESTE RECEBE

INVESTIMENTOS PARA O CULTIVO

DO ALGODÃO

O governo do Estado vai liberar R$2,4 milhões para
revitalizar a cultura algodoeira. 2.400 pequenos produtores
de 28 municípios serão atendidos pela nova etapa do
Programa de Apoio à Revitalização da Cultura Algodoeira
na Região Sudoeste e Médio São Francisco, lançada no
último sábado (9), em Guanambi, a 794 km de Salvador,
pelo governador Paulo Souto.

Os investimentos serão em capacitação e distribuição de
sementes, insumos e equipamentos, segundo os secretários
da Agricultura, Reforma Agrária e Irrigação, Pedro
Barbosa de Deus, e de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais, Clodoveo Piazza, parceiros no
programa.

O anúncio das verbas chega quando as aferições feitas
nas localidades produtoras constataram diferentes
volumes de chuva, a exemplo de Sebastião Laranjeiras,
com 1.250 milímetros e Iuiu, com variação entre 800 e
900 milímetros. E Guanambi, Candiba e Pindaí, onde
não chegou a 500 milímetros. Apesar da esperança, um
misto de ceticismo atinge a maioria dos produtores, cujo
volume produzido somado é considerado irrisório para
alavancar a cultura. Mas, a pretensão é que, até o final de
2004, 50% da lavoura algodoeira seja retomada em 17
municípios, dos 20 que compõem a região de Guanambi
e o Vale do Iuiu, na Serra Geral.

Se as previsões forem acertadas, pelo menos 100 mil hectares
dos campos devastados desde a década de 80 devem se
cobrir de branco, voltando a gerar 100 mil empregos e
reativando 20 usinas de beneficiamento. De modo geral, o
sonho do “resgate algodoeiro” é considerado pequeno para
produtores como José Leno Moreira, que um dia assistiu
o “ouro branco” produzir em mais de 200 mil hectares,
empregar mais de 400 mil pessoas, movimentar 50 usinas
de beneficiamento e gerar grande volume de recursos
nas cidades, além de arrecadação de impostos.

Sudoeste recebe R$ 2,4 mi para algodão. A Tarde,11/8/2003.
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LEGISLAÇÃO

UNIÃO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

Decreto n.º 4.809, de 15 de agosto de 2003 -  Dispõe
sobre a Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial
n.º 38, assinada ao amparo do artigo 25 do tratado de
Montevidéu de 1980, entre os Governos da República
Federativa do Brasil e da República Cooperativista da
Guiana, de 28 de janeiro de 2002, modificada por Ata de
Retificação de 28 de janeiro de 2003.

Decreto n.º 4.810, de 19 de agosto de 2003 – Estabelece
normas para operação de embarcações pesqueiras nas
zonas brasileiras de pesca, alto mar e por meio de acordos
internacionais, e dá outras providências.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

Medida provisória n.º 126, de 31 de julho de 2003 –

Dispõe sobre a assunção, pela União, de responsabilidades
civis perante terceiros no caso de atentados terroristas,
atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de
matrícula brasileira operadas por empresas de transporte
aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo.

Medida Provisória n.º 127, de 04 de agosto de 2003

– Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de
Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de
Distribuição de energia elétrica, e dá outras providências.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEIS

Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003 –

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências.

Lei n.º 10.711, de 05 de agosto de 2003 – Dispõe sobre
o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, e dá outras
providências.

Lei n.º 10.712, de 12 de agosto de 2003 – Altera o
artigo 16 da Medida Provisória n.º 2.181 – 45, de 24 de
agosto de 2001, que dispõe sobre operações financeiras
entre o Tesouro Nacional e as entidades que menciona,
e dá outras providências.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

ATOS DECLARATÓRIOS

Ato Declaratório Executivo n.º 36 de 12 de agosto

de 2003 – Autoriza a utilização de formulários de
declaração simplificada de importação e de exportação,
no caso em que especifica.

Ato Declaratório Executivo n.º 37 de 13 de agosto de

2003 – Prorroga o prazo de vigência do regime aduaneiro
de Admissão Temporária, no caso que especifica.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Instrução Normativa n.º 346, de 28 de julho de 2003

– Dispõe sobre procedimento simplificado de despacho
aduaneiro de exportação em consignação de pedras
preciosas ou semipreciosas e de jóias, na situação que
especifica.

Instrução Normativa n.º 349, de 01 de agosto de 2003

– Dispõe sobre a restituição dos valores relativos à
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do
Servidor Público Civil da União incidente, a partir de
janeiro de 1999, sobre a parcela remuneratória  da função
comissionada ou do cargo em comissão exercido por
servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Executivo
Federal.

Instrução Normativa n.º 352, de 06 de agosto de

2003 – Aprova o programa gerador da Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR),
relativo ao exercício de 2003.

PORTARIAS

Portaria Interministerial n.º 186, de 07 de agosto de

2003 – Define as condições necessárias à implementação
do PSH – Programa de Subsídio à Habitação de Interesse
Social.
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RESOLUÇÕES

Resolução n.º 30, de 08 de agosto de 2003 – Prorroga
o prazo para o desligamento do Programa de
Recuperação Fiscal (Refis) e do parcelamento a ele
alternativo para fins de inclusão dos respectivos débitos
no Parcelamento Especial (PAES) instituído pela Lei n.º
10.684, de 30 de maio de 2003.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIRCULARES

Circular n.º 3.200, de 15 de agosto de 2003 – Altera e
acrescenta dispositivos ao Regulamento do Sistema
Especial de Liquidação e custódia (Selic), aprovado pela
circular 3.108, de 10 de abril de 2002.

RESOLUÇÕES

Resolução n.º 3.110, de 31 de julho de 2003 – Altera e
consolida as normas que dispõem sobre a contratação
de correspondentes no país.

Resolução n.º 3.112, de 31 de julho de 2003 – Dispõe
sobre o cômputo das quotas de fundos de investimento
imobiliário  e de fundos de investimento em direitos
creditórios, estruturados no âmbito do Programa de
Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social
– PIPS, instituído pela  Medida Provisória 122, de 2003,
no direcionamento de recursos de depósitos de poupança.

ESTADO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

Decreto Financeiro n.º 155 de 13 de agosto de 2003

– Abre ao orçamento da Seguridade social crédito
suplementar, na forma que indica, e dá outras
providências.

Decreto n.º 8.606, de 13 de agosto de 2003 – Procede
à alteração n.º 43 ao Regulamento do ICMS e dá outras
providências.

Decreto n.º 8.607 de 14 de agosto de 2003 – Aprova o
regimento da Comissão Gerenciadora da Campanha “Sua

Nota é um Show de Solidariedade”, criada pelo decreto
n.º 8.497, de 25 de abril de 2003.

LEIS

Lei n.º 8.725, de 07 de agosto de 2003 – Altera as leis
n.º

 
 7.983, de 17 de dezembro de 2001, 8.217, de 04 de

abril de 2002, e 6.677, de 26 de setembro de 1994, e dá
outras providências.

SECRETARIA DA FAZENDA

Portaria n.º 496, de 13 de agosto de 2003 – Altera
para o exercício de 2003, o Orçamento Analítico da
Secretaria da Fazenda – SEFAZ, na forma que indica, e
dá outras providências.

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

MINERAÇÃO

Portaria Conjunta n.º 51, de 12 de agosto de 2003 –

Dispõe sobre benefícios fiscais e financeiros e dá outras
providências.
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INDICADORES ECONÔMICOS

CPI
rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ

3002/otsogA–rodavlaS
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sogracnEeoãçatibaH.2 06,0 10,0- 56,8 68,01 8,895815 07,414

aicnêdiseRedsogitrA.3 93,1 86,1 85,01 96,81 5,971262 41,912

oiráutseV.4 46,3 60,2 62,2 48,5 6,622672 11,261

oãçacinumoCeetropsnarT.5 22,0- 17,0 32,01 59,81 3,288874 72,815

siaossePsodadiuCeedúaS.6 14,1 42,0 72,01 78,51 0,253594 19,362

siaossePsasepseD.7 25,0 92,0 11,01 33,31 2,956765 05,523

lareG.8 72,1 45,0 12,8 11,51 4,451293 52,372
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ARUTLUCIRGA
sotudorPsiapicnirPsodoidéMotnemidneReacisíFoãçudorP

3002-2002-aihaB

APSLodsotudorP )1(
tmeacisíFoãçudorP ah/gKmeoidéMotnemidneR

2002 )2( 3002 )3( )%(oãçairaV 2002 )2( 3002 )3( )%(oãçairaV

sairáropmeTsaruovaL

ixacabA )4( 755.611 248.901 8,5- 355.42 856.32 6,3-

oecábreHoãdoglA 179.971 912.852 5,34 193.2 610.3 1,62

ohlA 761.31 857.31 5,4 154.8 853.8 1,1-

miodnemA 254.4 458.4 0,9 759 459 3,0-

latoTzorrA 345.93 782.03 4,32- 764.1 267.1 1,02

orieuqeSzorrA dn 529.22 _ dn 984.1 _

odagirrIzorrA dn 263.7 _ dn 601.4 _

aselgni-atataB 020.19 015.96 6,32- 240.92 957.82 0,1-

racúça-ed-anaC 861.744.4 676.025.4 7,1 123.55 962.65 7,1

alobeC 327.431 643.131 5,2- 780.42 080.52 1,4

latoToãjieF 028.473 809.363 9,2- 494 115 5,3

arfaSª1oãjieF dn 775.431 _ dn 493 _

orieuqeS dn 550.97 _ dn 904 _

odagirrI dn 002.2 _ dn 764.1 _

ipuaC dn 223.35 _ dn 363 _

arfaSª2oãjieF dn 133.922 _ dn 006 _

orieuqeS dn 637.391 _ dn 445 _

odagirrI dn 715.23 _ dn 804.2 _

ipuaC dn 870.3 _ dn 642 _

omuF 749.9 532.11 9,21 098 898 9,0

anomaM 759.46 896.18 8,52 195 756 2,11

acoidnaM 887.880.4 291.069.3 1,3- 175.21 880.21 8,3-

latoTohliM 818.948 378.754.1 6,17 756.1 341.2 3,92

arfaSª1ohliM dn 441.591.1 _ dn 152.3 _

orieuqeS dn 409.350.1 _ dn 060.3 _

odagirrI dn 042.141 _ dn 880.6 _

arfaSª2ohliM dn 927.262 _ dn 038 _

orieuqeS dn 336.452 _ dn 808 _

odagirrI dn 608 _ dn 223.3 _

ajoS 000.464.1 005.555.1 3,6 038.1 038.1 0,0

orefínarGogroS 777.33 086.86 3,301 441.1 643.1 7,71

etamoT 367.732 174.731 2,24- 068.44 925.83 1,41-

aseMedetamoT dn 174.731 _ dn 925.83 _

airtsúdnIarapetamoT dn dn _ dn dn _

setnenamrePsaruovaL

ananaB )5( 109.367 707.467 1,0 651.51 710.51 9,0-

uacaC 502.011 464.011 2,0 522 032 2,2

éfaC 013.961 206.061 1,5- 241.1 250.1 9,7-

újac-ed-ahnatsaC 544.5 275.5 3,2 382 582 7,0

aíab-ad-ocoC )4( 802.137 675.986 7,5- 646.9 630.9 3,6-

êdneD 185761 dn _ 9104 dn –

ánarauG 086.2 243.2 6,21- 654 893 7,21-

ajnaraL 650.329 602.667 0,71- 591.81 716.51 2,41-

oãmaM 006.387 280.387 1,0- 482.64 187.15 9,11

ájucaraM )4( 147521 dn _ 39031 dn –

onier-od-atnemiP 344.2 006.2 4,6 462.2 113.2 1,2

lasiS 854.361 117.071 4,4 258 358 1,0

avU 333.38 398.38 7,0 205.03 499.92 7,1-
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sotudorPsiapicnirPsodadidrePaerÁeadihloCaerÁ,adatnalPaerÁ
3002-2002-aihaB

APSLodsotudorP )1(
ahmeadatnalPaerÁ ahmeadihloCaerÁ ahmeadidrePaerÁ )4(

2002 )2( 3002 )3( )%(oãçairaV 2002 )2( 3002 )3( )%(oãçairaV 2002 )2( 3002 )3(

sairáropmeTsaruovaL
ixacabA 747.4 346.4 2,2- 747.4 346.4 2,2- 0 0

oecábreHoãdoglA 462.57 537.68 2,51 462.57 716.58 8,31 0 8111

ohlA 855.1 646.1 6,5 855.1 646.1 6,5 0 0

miodnemA 946.4 880.5 4,9 946.4 880.5 4,9 0 0

latoTzorrA 049.62 781.71 2,63- 049.62 781.71 2,63- 0 0

orieuqeSzorrA dn 493.51 _ dn 493.51 _ _ 0

odagirrIzorrA dn 397.1 _ dn 397.1 _ _ 0

aselgni-atataB 431.3 714.2 9,22- 431.3 714.2 9,22- 0 0

racúça-ed-anaC 234.08 683.08 1,0- 783.08 143.08 1,0- 0 54

alobeC 395.5 732.5 4,6- 395.5 732.5 4,6- 0 0

latoToãjieF 130.228 339.887 0,4- 555.857 528.327 6,4- 522.12 801.56

arfaSª1oãjieF dn 709.604 _ dn 997.143 _ _ 801.56

orieuqeS dn 445.652 _ dn 612.391 _ _ 823.36

odagirrI dn 005.1 _ dn 005.1 _ _ 0

ipuaC dn 368.841 _ dn 380.741 _ _ 087.1

arfaSª2oãjieF dn 620.283 _ dn 620.283 _ _ 0
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odagirrI dn 205.31 _ dn 205.31 _ _ 0
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anomaM 469.811 662.421 5,4 008.901 662.421 2,31 5422 0

acoidnaM 673.543 406.723 1,5- 152.523 406.723 7,0 0 0
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onier-od-atnemiP 6901 521.1 6,2 9701 521.1 3,4 0 0

lasiS 301.402 871.002 9,1- 396.191 871.002 4,4 0 0

avU 237.2 797.2 4,2 237.2 797.2 4,2 0 0
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AIRTSÚDNI
sorenêGsiapicnirPsodeairtsúdnIadacisíFoãçudorP

3002-aihaB %mE

sorenêGesessalC 30iaM/30nuJ 1 20nuJ/30nuJ onAonodalumucA 2 sesem21somitlÚ 3

lareGairtsúdnI 5,3 3,8 7,4 8,4

lareniMavitartxEairtsúdnI 2,1- 8,4- 5,1- 7,0-

oãçamrofsnarTedairtsúdnI 3,4 7,01 7,5 7,5

socilátem-oãnsiareniM 9,61 7,1 2,6- 1,7-

aigrulateM 9,52 0,27 1,2 0,4-

seõçacinumoCede.rtelE.taM 9,4 0,01- 1,31- 2,1

oãlepaPelepaP 2,3- 4,4 0,01 8,01

ahcarroB 3,0- 8,2- 2,21- 1,0-

acimíuQ 4,0 6,3 4,7 9,7

saleVeseõbaS.freP 2,1- 9,03 6,41 9,4

sacitsálPsairétaM.dorP 2,81 0,44- 7,32- 7,9

litxêT 8,8 9,75 7,71 1,7

seratnemilAsotudorP 8,01- 2,4- 4,6 5,5

sadibeB 2,4- 5,13- 9,51- 0,1-
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2002

naJ 2,4 1,6 1,6 6,1

veF 9,1- 2,0- 0,3 4,1

raM 8,1- 7,0- 7,1 5,1

rbA 9,5- 9,7- 7,0- 3,1

iaM 7,31- 6,22- 5,5- 7,0-

nuJ 8,51 1,7- 7,5- 8,0-

luJ 9,81 8,7 7,3- 7,0-

ogA 3,3- 0,02 8,0- 2,1

teS 8,7- 8,6- 5,1- 4,0-

tuO 9,1 8,0- 5,1- 4,0-

voN 0,6 5,4 9,0- 7,0-

zeD 7,2 3,01 1,0 1,0

3002

naJ 6,6- 9,0- 9,0- 4,0-

veF 2,11- 8,9- 2,5- 2,1-

raM 7,41 2,5 7,1- 7,0-

rbA 4,1- 5,9 1,1 8,0
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EGBI:etnoF

IES/CAEG:oãçarobalE

.lanozasetsujamoc,roiretnaetnemataidemisêmoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)1:atoN

.roiretnaetnemataidemisêmoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)2

.roiretnaonaodsêmomsemoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)3

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermeonaodsesemsonadavresboadalumucaoãçairaV)4



65 &CONJUNTURA

Conj. & Planej., Salvador: SEI, n.112, p.61-85, Setembro. 2003

AIGRENE
essalCropacirtélEaigrenEedomusnoCodlautnecrePoãçairaV

3002-aihaB
essalC 30-iaM/30-nuJ 20-nuJ/30-nuJ onAonodalumucA sesem21somitlÚ

oãçagirrI/laruR 9,61 4,02 9,11 8,81

laicnediseR 3,5- 4,11 3,31 2,61

lairtsudnI )1( 8,3- 4,2- 5,0 0,31

laicremoC 0,1- 5,6 4,11 3,71

sacilbúPsedadilitU )2( 4,1- 5,6 9,31 8,81

ocilbúProteS 1,4 6,61 4,22 0,03

airánoissecnoC 2,01 4,2 3,7 4,3

latoT 5,2- 0,4 9,5 8,41

MGC-OC/ABLEOC:etnoF
CAEG-IES:oãçarobalE

ENEPOCeFSEHC.ABLEOCàednopserroclairtsudniomusnoC.1:atoN
.acirtélEoãçarTeotnemaenaSeotogsE.augÁ.acilbúPoãçanimulIaednopserroC.2

SOÇIVRES
CMP-oicrémoCedlasneMasiuqseP

ojeraVonsadneVedemuloVonoãçairaV 1

3002-aihaB
sorenêGesessalC 30-nuJ iaM/ 30- 20-nuJ/30-nuJ onAodalumucA 2 sesem21somitlÚ 3

atsijeraVoicrémoC 9,2- 6,5- 2,8- 6,4-

setnacifirbuLesievítsubmoC 9,2- 8,5 3,7- 0,4-

sotudorp,sodacremrepuS,sodacremrepiH

omuFesadibeB,soicítnemilA
1,8- 0,21- 2,9- 2,6-

sodacremrepuSesodacremrepiH 6,1- 2,61- 8,21- 3,01-

sodaçlaCeoiráutseV,sodiceT 7,25 3,7- 0,9- 7,1-

socitsémodortelEesievóM 1,41- 5,31- 3,8- 4,1-

ocitsémoDelaossePosUedsogitrAsiameD 9,9- 1,4- 6,6- 5,4-

saçePesotoM,solucíeV 2,01- 8,61 0,3 3,1

.soçivreSeoicrémoCedotnematrapeD/sasiuqsePedairoteriD/EGBI:etnoF

.ACPIolepsodanoicalfedsodaD*:atoN

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermE**

seroiretnasesemezodsoaoãçalermE***

rodavlaSmeotidérCoaoãçetorPedoçivreSoaotnuJsaicnêlpmidanIesatlusnoC

3002ohnuJ-2002ohnuJ %

odoíreP

satlusnoC saicnêlpmidanI )1(

sêmoN )2( lasneM )3(
odalumucA

onaon )4(
sêmoN )2( lasneM )3(

odalumucA

onaon )4(

2002

ohluJ 7,11 2,21- 4,81 4,5 7,63- 7,1

otsogA 4,8 5,02- 4,21 5,3 0,19- 2,03-

orbmeteS 5,52- 0,54- 2,4 5,84 8,49- 4,15-

orbutuO 6,3 1,26- 4,7- 1,8- 3,88- 8,55-

orbmevoN 9,4- 9,26- 5,51- 4,7- 7,38- 8,75-

orbmezeD 8,11 8,26- 1,22- 3,6- 2,59- 9,46-

3002

orienaJ 5,01- 3,64- 3,64- 2,52- 0,98- 0,98-

oriereveF 5,21- 3,04- 6,34- 3,6- 5,09- 7,98-

oçraM 2,6- 4,94- 5,54- 1,31 2,98- 6,98-

lirbA 0,01 5,05- 9,64- 2,74 7,08- 6,78-

oiaM 0,2 2,45- 5,84- 1,22- 1,06- 5,58-

ohnuJ 3,21- 4,82- 3,64- 7,65 4,83- 1,28-

IESolucláCeCPSsoirámirPsodaD:etnoF

sortsigeRsovoN)1

roiretnaetnemataidemisêmoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)2

roiretnaonaodsêmomsemoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)3

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermeonaodsêmoétaadavresboadalumucaoãçairaV)4
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sodasnepmoCseuqehCedlatoT

3002ohluJ–2002ohluJ

odoíreP

edaditnauQ rolaV

sêmoN )1( lasneM )2(
odalumucA

onaon )3(
sêmoN )1( lasneM )2(

odalumucA

onaon )3(

2002

ohluJ 8,81 1,31- 3,41- 7,91 8,1- 8,1

otsogA 3,8- 0,61- 5,41- 9,6- 5,7- 3,1

orbmeteS 7,1 5,3- 4,31- 2,1- 3,0 2,1

orbutuO 8,1 4,51- 6,31- 2,01 0,0 2,1

orbmevoN 8,6- 2,21- 5,31- 9,41- 2,9- 7,0

orbmezeD 5,51 7,3 2,21- 7,5 7,3- 5,0

3002

orienaJ 9,3- 6,11- 6,11- 2,3- 3,51- 3,51-

oriereveF 7,21- 0,4- 9,8 5,4- 9,21- 1,41-

oçraM 6,2 7,2- 9,6 5,21- 9,02- 3,61-

lirbA 5,3- 3,51- 6,9 6,5 5,81- 8,61-

oiaM 2,0 0,01- 9,9 5,0- 6,41- 4,61-

ohnuJ 5,0- 5,0 2,8 7,3- 7,01- 6,51-

ohluJ 4,5 8,01- 8,8 0,6 9,02- 4,61-

lisarBodlartneCocnaB:etnoF

roiretnaetnemataidemisêmoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)1

roiretnaonaodsêmomsemoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)2

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermesêmoétaadavresboadalumucaoãçairaV)3

OMSIRUT
rodavlaSmesodacifissalCsiétoHsonsairáiDedoãçareG

3002-2002 )2()1(

sêM
sadareGsairáiD

2002 3002 )%(2002/1002

orienaJ 504.061 137.581 8,51

oriereveF 358.921 – –

oçraM 877.221 – –

lirbA 997.411 – –

oiaM 223.721 – –

ohnuJ 417.401 – –

ohluJ 863.151 – –

otsogA 364.341 – –

orbmeteS 967.321 – –

orbutuO 371.931 – –

orbmevoN 574.961 – –

orbmezeD 298.041 – –

s'HOB/s'HRNF.ASRUTAIHAB:etnoF

IESeASRUTAIHAB:oãçarobalE

etroFodaiarPeacirapatIosulcnIsedepsóHedºN)1(

deMebulCsosulcnIaidéMaicnênamrePe.pucO.xT)2(
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s'HUsadoãçapucOedaxaTeaidéMaicnênamreP.sodartsigeRsedepsóH
rodavlaSedsodacifissalCsiétoHson

3002-2002 )2()1(

sêM

2002 3002 )%(2002/3002

ºN
sedepsóH

aicnênamreP
aidéM

edaxaT
oãçapucO )3(

ºN
sedepsóH

aicnênamreP
aidéM

edaxaT
oãçapucO

ºN
sedepsóH

aicnênamreP
aidéM

edaxaT
oãçapucO

orienaJ 038.54 5,3 95,16 295.15 6,3 2,96 6,21 9,2 4,21

oriereveF 291.83 4,3 42,65 – – – – – –

oçraM 629.04 0,3 23,05 – – – – – –

lirbA 230.73 1,3 31,84 – – – – – –

oiaM 887.93 2,3 40,94 – – – – – –

ohnuJ 327.23 2,3 48,24 – – – – – –

ohluJ 968.54 3,3 8,24 – – – – – –

otsogA 074.94 9,2 1,85 – – – – – –

orbmeteS 976.24 9,2 86,25 – – – – – –

orbutuO 193.64 0,3 88,35 – – – – – –

orbmevoN 653.15 3,3 9,66 – – – – – –

orbmezeD 944.54 1,3 69,55 – – – – – –

s'HOB/s'HRNF.ASRUTAIHAB:etnoF

IESeASRUTAIHAB:oãçarobalE

etroFodaiarPeacirapatIosulcnIsedepsóHedºN)1(

deMebulCsosulcnIaidéMaicnênamrePe.pucO.xT)2(

arieletohedadinurop.pucO.xT)3(
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ogerpmeseDeogerpmEedasiuqseP
oãçapicitraPedeogerpmeseDedsaxaT

3002ohluJ

saxaT SMR rodavlaS soipícinuMsiameD

latoTogerpmeseD 9,82 8,72 6,33

otrebAogerpmeseD 8,71 9,61 6,12

otlucOogerpmeseD 1,11 9,01 0,21

)AIP/AEP(oãçapicitraP 2,26 4,26 5,16

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF

ogerpmeseDeogerpmEedasiuqseP

oãçapicitraPedaxaTeotrebAogerpmeseDedaxaT

3002ohluJ–7991ohluJ

seseM
otrebAogerpmeseDedaxaT oãçapicitraPedaxaT

SMR rodavlaS SMR rodavlaS

7991ohluJ 0,31 0,21 1,06 7,06

8991ohluJ 4,41 4,31 1,06 8,06

9991ohluJ 6,61 2,61 1,16 2,26

0002ohluJ 4,51 8,41 6,16 4,26

1002ohluJ 3,71 2,61 0,16 5,16

2002

orienaJ 8,51 2,51 3,26 5,36

oriereveF 8,51 9,41 2,26 3,36

oçraM 2,61 3,51 1,26 2,36

lirbA 0,71 1,61 1,26 1,36

oiaM 5,71 8,61 6,16 6,26

ohnuJ 2,71 3,61 4,16 5,26

ohluJ 8,61 1,61 6,16 5,26

otsogA 0,61 2,51 0,26 9,26

orbmeteS 0,61 1,51 7,26 4,36

orbutuO 0,61 0,51 0,36 6,36

orbmevoN 3,61 3,51 1,36 8,36

orbmezeD 0,61 1,51 5,26 0,36

3002

orienaJ 9,51 3,51 4,26 0,36

oriereveF 3,61 7,51 0,26 5,26

oçraM 2,71 7,61 4,26 0,36

lirbA 6,81 0,81 2,26 1,36

oiaM 9,81 3,81 7,26 5,36

ohnuJ 9,81 4,81 4,26 0,36

ohluJ 8,71 9,61 2,26 4,26

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
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,sonA01edseroiaMsovitanIsodeavitAetnemacimonocEelatoToãçalupoPadavitamitsE
latoTogerpmeseDedsaxaTeoãçpicitraPedsiabolGsaxaT

aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR
3002ohluJ-7991ohluJ

sodoíreP

)AEP(AVITAETNEMACIMONOCEOÃÇALUPOP seroiamsovitanI
sonA01ed

saxaT
oãçalupoP

latoT 1

latoT sodapucO sodagerpmeseD

soremúN
sotulosbA

ecidnÍ 2 soremúN
sotulosbA

ecidnÍ 2 soremúN
sotulosbA

ecidnÍ 2 soremúN
sotulosbA

ecidnÍ 2 soremúN
sotulosbA

ecidnÍ 2

7991ohluJ 063.1 7,301 260.1 5,101 892 8,111 309 6,89 1,06 9,12 118.2

8991ohluJ 793.1 5,601 240.1 6,99 553 3,331 729 3,101 1,06 4,52 078.2

9991ohluJ 954.1 2,111 130.1 6,89 824 6,061 039 6,101 1,16 3,92 139.2

0002ohluJ 215.1 2,511 990.1 1,501 314 1,551 349 0,301 6,16 3,72 299.2

1002ohluJ 935.1 3,711 201.1 4,501 734 1,461 489 5,701 0,16 4,82 550.3

orienaJ 2002 395.1 4,121 461.1 3,111 924 1,161 469 4,501 3,26 9,62 780.3

oriereveF 495.1 5,121 951.1 8,011 534 4,361 079 9,501 2,26 3,72 390.3

oçraM 595.1 6,121 551.1 4,011 044 3,561 479 4,601 1,26 6,72 890.3

lirbA 995.1 9,121 841.1 8,901 154 4,961 679 7,601 1,26 2,82 401.3

oiaM 095.1 2,121 931.1 9,801 154 4,961 199 3,801 6,16 4,82 901.3

ohnuJ 885.1 0,121 341.1 3,901 544 1,761 899 1,901 4,16 0,82 411.3

ohluJ 795.1 7,121 551.1 4,011 244 0,661 599 8,801 6,16 7,72 021.3

otsogA 116.1 8,221 471.1 2,211 734 1,461 789 8,701 0,26 1,72 521.3

orbmeteS 336.1 5,421 191.1 9,311 244 0,661 179 1,601 7,26 1,72 131.3

orbutuO 446.1 3,521 702.1 4,511 734 1,461 669 5,501 0,36 6,62 631.3

orbmevoN 056.1 8,521 802.1 5,511 244 0,661 569 4,501 1,36 8,62 241.3

orbmezeD 836.1 8,421 402.1 1,511 434 0,361 289 3,701 5,26 5,62 741.3

3002orienaJ 936.1 9,421 891.1 5,411 144 6,561 889 0,801 4,26 9,62 251.3

oriereveF 336.1 5,421 981.1 7,311 444 8,661 000.1 3,901 0,26 2,72 851.3

oçraM 746.1 5,521 971.1 7,211 864 8,571 299 4,801 4,26 4,82 461.3

lirbA 546.1 4,521 161.1 0,111 484 8,181 100.1 4,901 2,26 4,92 961.3

oiaM 266.1 7,621 861.1 7,111 494 5,581 989 1,801 7,26 7,92 571.3

ohnuJ 856.1 4,621 161.1 0,111 794 7,681 000.1 3,901 4,26 0,03 081.3

ohluJ 656.1 2,621 771.1 5,211 974 9,971 700.1 1,011 2,26 9,82 681.3

lasneMoãçairaV

30-nuJ/30-luJ
1,0- 4,1 6,3- 7,0 3,0- 7,3-

onAonoãçairaV

20-zeD/30-luJ
1,1 2,2- 4,01 6,2 5,0- 1,9

launAoãçairaV

20-luJ/30-luJ
7,3 9,1 4,8 2,1 0,1 3,4

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:ETNOF

.0002osneCodsodatlusersonesabmocsadatsujamarofoãçalupopadseõçejorpsa1002/orierevefedritrapA.saossep000.1mE)1(

.001=6991orbmezeD:esaB)2(
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ertsemirTonacimônocEedadivitAedroteSropsodapucOsodoãçiubirtsiD
aihaB–rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002ohluJ–7991ohluJ

sodoíreP

ACIMÔNOCEEDADIVITAEDSEROTES

EDAIRTSÚDNI
OÃÇAMROFSNART

OÃÇURTSNOC
LIVIC

OICRÉMOC
SOÇIVRES
OÃÇUDORP )1(

SOÇIVRES
SIAOSSEP )2(

SOÇIVRES
SOCITSÉMOD

SORTUO

7991ohluJ 7,7 1,5 6,71 8,13 2,52 8,01 7,1

8991ohluJ 8,7 4,5 9,61 9,13 7,52 2,01 1,2

9991ohluJ 7,8 5,5 0,61 3,13 8,62 0,01 7,1

0002ohluJ 9,7 4,5 2,71 8,13 0,62 6,01 1,1

1002ohluJ 3,8 5,5 0,61 6,23 9,42 7,11 0,1

2002orienaJ 4,8 8,5 5,61 5,23 6,52 4,01 8,0

oriereveF 2,8 7,5 4,61 7,23 6,52 5,01 9,0

oçraM 1,8 6,5 5,61 6,23 6,62 9,9 7,0

lirbA 1,8 4,5 4,61 4,23 5,62 3,01 9,0

oiaM 9,7 1,5 3,61 2,23 6,72 0,01 9,0

ohnuJ 8 8,4 1,61 0,23 4,72 9,01 8,0

ohluJ 1,8 7,4 5,51 8,23 4,72 6,01 9,0

otsogA 6,8 5,4 6,51 3,33 7,62 4,01 0,1

orbmeteS 6,8 7,4 1,61 9,23 6,62 9,9 2,1

orbutuO 6,8 9,4 4,61 7,13 2,72 1,01 1,1

orbmevoN 5,8 2,5 3,61 2,13 5,72 1,01 2,1

orbmezeD 8,8 7,5 5,61 3,03 8,72 7,9 2,1

3002orienaJ 8,8 5,5 8,61 5,03 5,72 7,9 2,1

oriereveF 5,8 3,5 1,71 6,03 4,72 9,9 2,1

oçraM 4,8 8,4 4,61 8,13 2,72 4,01 0,1

lirbA 8,8 9,4 1,61 7,13 7,62 5,01 3,1

oiaM 3,9 1,5 5,51 5,13 8,62 5,01 3,1

ohnuJ 2,9 0,5 0,61 5,13 1,72 9,9 3,1

ohluJ 6,8 2,5 2,61 8,13 0,72 0,01 2,1

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:ETNOF

;sodazilaicepsE;acilbúpedadilitU;meganezamrAeetropsnarTmeulcnI)1(

;oãsufideleTe,oãsufidoidaR,oãsreviD;oãçacinumoC:soriecnaniFesoicítiderC;aicíloPesadamrAsaçroF,acilbúPoãçartsinimdA

.azepmiLeoãçarapeRedsoçivreSsortuO;serailixuAsoçivreS;sievómIedesoiráilibomIserolaVedoãçartsinimdA,oicrémoC

.soçivreSsortuOeacinâceMoãçarapeRedsanicifO,soirátinumoCsoçivreS,edúaS,oãçacudE,oãçatnemilA,sosrevidsiaossePsoçivreSmeulcnI)2(
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ertsemirTonoãçapucOanoãçisoPropsodapucOsodoãçiubirtsiD
aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002ohnuJ-7991ohnuJ %mE

sodoíreP

oãçapucOanoãçisoP

sodairalassA somonôtuA

rodagerpmE socitsémoD sortuO )1(

latoT
odairalassA

.virP
arietraC/c

odairalassA
.virP
arietraC/s

odairalassA
ocilbúP

latoT
omonôtuA

.barT
ocilbúP/P

omonôtuA
.barT
aserpmE/P

7991ohnuJ 0,75 5,92 8,01 6,61 9,32 1,91 8,4 1,4 8,01 2,4

8991ohnuJ 6,85 5,03 2,11 8,61 7,32 7,81 0,5 2,4 2,01 3,3

9991ohnuJ 3,85 3,13 4,11 5,51 1,42 5,91 6,4 9,3 0,01 7,3

0002ohnuJ 9,95 4,33 1,21 3,41 5,22 7,81 8,3 0,4 6,01 0,3

1002ohnuJ 4,06 9,33 7,11 8,41 8,02 1,71 7,3 5,4 7,11 6,2

2002orienaJ 3,06 4,43 7,11 1,41 5,22 5,81 0,4 1,4 4,01 7,2

oriereveF 8,95 0,43 7,11 1,41 9,22 6,81 3,4 3,4 5,01 5,2

oçraM 6,06 5,43 6,11 4,41 5,22 4,81 1,4 4,4 9,9 6,2

lirbA 3,06 3,43 0,21 9,31 6,22 7,81 9,3 3,4 3,01 5,2

oiaM 6,06 5,43 6,11 4,41 7,22 0,91 8,3 2,4 0,01 4,2

ohnuJ 0,06 9,33 8,11 2,41 4,22 5,81 8,3 1,4 9,01 6,2

ohluJ 0,06 8,33 3,11 7,41 4,22 3,81 1,4 4,4 6,01 6,2

otsogA 4,95 5,33 5,11 4,41 9,22 5,81 5,4 4,4 4,01 9,2

orbmeteS 4,95 8,33 5,11 0,41 8,32 2,91 6,4 1,4 9,9 7,2

orbutuO 6,95 2,43 9,11 4,31 8,32 3,91 5,4 8,3 1,01 7,2

orbmevoN 1,06 3,43 8,11 0,41 2,32 1,91 1,4 8,3 1,01 7,2

orbmezeD 6,95 5,33 3,21 8,31 5,32 4,91 2,4 0,4 7,9 2,3

3002orienaJ 4,06 3,43 1,21 0,41 0,32 1,91 9,3 9,3 7,9 9,2

oriereveF 6,06 6,43 3,21 7,31 0,32 1,91 9,3 7,3 9,9 8,2

oçraM 5,16 4,53 1,21 9,31 1,22 3,81 8,3 9,3 4,01 1,2

lirbA 0,16 2,53 5,21 3,31 7,22 8,81 9,3 7,3 5,01 1,2

oiaM 2,16 8,53 9,11 5,31 4,22 5,81 9,3 8,3 5,01 0,2

ohnuJ 8,16 2,63 8,11 7,31 5,22 6,81 9,3 4,3 9,9 3,2

ohluJ 2,16 3,53 4,11 5,41 6,22 6,81 9,3 7,3 0,01 5,2

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF

.serailimaFsoicógeNedsonoDeserailimaFserodahlabarTmeulcnI)1(
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lapicnirPohlabarTonsodairalassAsodesodapucOsodlartsemirTlaeRotnemidneR )1(

aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR
3002ohnuJ-7991ohnuJ siaeRmE

sodoíreP

laeRoidéMotnemidneR

sodapucO )1( sodairalassA )2(

otulosbArolaV )3(

ecidnÍ )4(
otulosbArolaV )3(

ecidnÍ )4(

aidéM anaideM aidéM anaideM

7991ohnuJ 047 453 0,69 338 764 2,49

8991ohnuJ 837 763 8,59 838 364 8,49

9991ohnuJ 776 253 9,78 267 934 2,68

0002ohnuJ 386 353 7,88 067 324 0,68

1002ohnuJ 696 463 3,09 767 234 8,68

2002orienaJ 196 653 6,98 657 724 5,58

oriereveF 707 853 8,19 667 634 6,68

oçraM 307 553 2,19 777 634 9,78

lirbA 307 453 3,19 377 544 5,78

oiaM 586 053 9,88 467 324 4,68

ohnuJ 607 053 6,19 187 244 3,88

ohluJ 207 053 1,19 397 844 7,98

otsogA 686 643 0,98 777 144 9,78

orbmeteS 156 143 5,48 247 334 0,48

orbutuO 536 833 4,28 217 424 5,08

orbmevoN 036 533 7,18 896 424 0,97

orbmezeD 826 723 5,18 996 704 1,97

3002orienaJ 216 123 4,97 096 004 1,87

oriereveF 416 413 6,97 196 404 2,87

oçraM 785 013 2,67 176 493 9,57

lirbA 885 703 3,67 856 193 4,47

oiaM 975 603 1,57 746 173 2,37

ohnuJ 216 023 4,97 786 593 7,77

lasneMoãçairaV
30-iaM/30-nuJ

7,5 5,4 7,5 1,6 4,6 1,6

onAonoãçairaV
20-zeD/30-nuJ

6,2- 1,2- 6,2- 7,1- 0,3- 7,1-

launAoãçairaV
20-nuJ/30-nuJ

3,31- 6,8- 3,31- 0,21- 6,01- 0,21-

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
oãçarenumermesserailimaFserodahlabarTso,sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsocitsémoDsodagerpmEsoesodairalassAsoevisulcxE)1(

.oicífenebuoeicépsemeetnemavisulcxemarahnageuqserodahlabarTsoelairalas
.sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsoevisulcxE)2(

.3002-ohnuJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)3(
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oãçurtsnIeduarGropsodapucOsodlartsemirToidéMlaeRotnemidneR )1(

aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR
3002ohnuJ-7991ohnuJ siaeRmE

sodoíreP

oãçurtsnIeduarGropsodapucOsodlartsemirToidéMlaeRotnemidneR

sotebaflanA otelpmocniuarGº1
/otelpmocuarGº1

otelpmocniº2
/otelpmocuarGº2

otelpmocniº3
otelpmoCuarGº3

7991ohnuJ 922 353 415 869 324.2

8991ohnuJ 042 523 074 998 533.2

9991ohnuJ 442 233 254 308 671.2

0002ohnuJ 632 423 634 708 102.2

1002ohnuJ 242 533 224 487 432.2

2002orienaJ 022 723 934 897 741.2

oriereveF 922 833 124 197 541.2

oçraM 902 723 204 677 690.2

lirbA 412 423 704 467 331.2

oiaM 602 523 914 647 561.2

ohnuJ 712 823 354 157 962.2

ohluJ 032 423 744 347 522.2

otsogA 342 713 734 937 771.2

orbmeteS 442 323 114 817 840.2

orbutuO 942 223 004 417 579.1

orbmevoN 232 613 614 896 379.1

orbmezeD 822 603 514 796 489.1

3002orienaJ 302 292 714 966 410.2

oriereveF 302 292 293 956 450.2

oçraM 191 872 573 636 689.1

lirbA 202 782 773 236 839.1

oiaM 191 392 873 026 028.1

ohnuJ 012 792 393 626 898.1

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
.3002ohnuJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)1(
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eacimônoceedadivitaedrotesropodavirprotesonsodairalassasodlartsemirtoidémlaerotnemidneR

rodagerpmelautaolepadanissaoãneadanissaohlabartedarietrac )1(

aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002ohnuJ-7991ohnuJ siaeRmE

sodoíreP

odavirprotesonsodairalassasodlartsemirtoidémlaerotnemidneR

latoT
edadivitaedroteS ohlabartedarietraC

airtsúdnI oicrémoC soçivreS adanissA adanissa-oãN

7991ohnuJ 786 1101 685 436 297 663

8991ohnuJ 196 8601 306 336 797 883

9991ohnuJ 936 488 084 036 647 023

0002ohnuJ 936 758 335 636 327 893

1002ohnuJ 646 898 554 946 637 373

2002orienaJ 926 008 935 626 127 843

oriereveF 546 387 235 266 437 763

oçraM 756 597 335 676 847 873

lirbA 066 148 605 476 947 183

oiaM 146 318 294 256 727 083

ohnuJ 756 128 125 656 247 393

ohluJ 556 797 894 666 937 793

otsogA 246 357 505 056 037 373

orbmeteS 916 247 364 736 407 463

orbutuO 006 527 764 906 686 043

orbmevoN 585 467 344 885 966 343

orbmezeD 785 507 974 795 166 863

3002orienaJ 275 417 894 075 736 083

oriereveF 785 217 905 595 746 404

oçraM 275 877 864 165 546 653

lirbA 665 627 344 565 136 263

oiaM 155 337 744 635 026 633

ohnuJ 075 797 144 265 146 353

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
.3002-ohnuJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)1(
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sodairalassAsoesodapucOsoertnElartsemirTlaeRotnemidneRodoãçiubirtsiD

lapicnirPohlabarTon )1(

aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002ohnuJ-7991ohnuJ siaeRmE

sodoíreP

lartsemirTlaeRotnemidneR

sodapucO )2( sodairalassA )3(

%01

mahnaG

éta

%52

mahnaG

éta

%05

mahnaG

éta

%57

mahnaG

éta

%09

mahnaG

éta

%01

mahnaG

éta

%52

mahnaG

éta

%05

mahnaG

éta

%57

mahnaG

éta

%09

mahnaG

éta

7991ohnuJ 29 581 453 587 848.1 581 662 764 429 888.1

8991ohnuJ 401 491 763 557 097.1 491 072 364 009 409.1

9991ohnuJ 201 891 253 137 906.1 091 362 934 348 557.1

0002ohnuJ 801 302 353 607 405.1 302 962 324 018 316.1

1002ohnuJ 621 622 463 217 215.1 622 952 234 667 836.1

2002orienaJ 911 512 653 517 015.1 412 362 724 808 955.1

oriereveF 911 412 853 617 645.1 412 282 634 038 565.1

oçraM 811 312 553 317 145.1 312 872 634 038 656.1

lirbA 811 412 453 217 245.1 412 182 544 728 556.1

oiaM 711 432 053 407 915.1 312 072 324 228 546.1

ohnuJ 611 332 053 007 926.1 332 972 244 828 547.1

ohluJ 511 232 053 796 716.1 232 972 844 148 547.1

otsogA 511 032 643 296 695.1 822 872 144 808 237.1

orbmeteS 311 722 143 386 284.1 622 972 334 397 716.1

orbutuO 311 522 833 876 154.1 322 372 424 187 365.1

orbmevoN 111 222 533 966 553.1 912 272 424 367 864.1

orbmezeD 801 812 723 456 933.1 812 762 704 657 054.1

3002orienaJ 501 412 123 036 582.1 412 362 004 537 293.1

oriereveF 501 902 413 926 292.1 902 952 404 537 154.1

oçraM 301 702 013 716 342.1 702 252 493 017 393.1

lirbA 201 502 703 616 442.1 502 742 193 017 024.1

oiaM 101 502 603 806 332.1 502 642 173 207 533.1

ohnuJ 101 932 023 016 993.1 932 352 593 057 005.1

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
.3002-ohnuJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)1(

messerailimaFserodahlabarTso,sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsocitsémoDsodagerpmEsoesodairalassAsoevisulcxE)2(
.oicífenebuoeicépsemeetnemavisulcxemarahnageuqserodahlabarTsoelairalasoãçarenumer

.sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsoevisulcxE)3(
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ogerpmEodlasneMoãçautulF
3002/2002-aihaB

onA/sêM
)sotnemagilseD-seõssimdA(odiuqíLodlaS

latoT )1( TI CC MOC VRES

orienaJ 991.4 774 975.1 742.2 582-

oriereveF 833.1 113 698 192 074-

oçraM 574.4 984 583.1 761 508.1

lirbA 792.9 986.2 56- 409 525.3

oiaM 635.3 577 933.1- 584.1 890.1

ohnuJ 787.3 936 424.1- 191.1 038.2

ohluJ 579.1 014.1 538- 787 111.1

otsogA 063.3 887.1 670.1- 427 415.1

orbmeteS 738.5 944.1 16- 800.1 458.2

orbutuO 003.1 741- 165- 420.1 390.1

orbmevoN 931.3 536- 212- 255.1 271.3

orbmezeD 549.4- 160.1- 617.1- 462 404-

2002/zeD-naJlatoT 892.73 481.8 924.3- 446.11 348.71

orienaJ 821 455 77- 745 821.2-

oriereveF 445.2 061 473- 026 730.1

oçraM 839- 621 747- 470.1- 086-

lirbA 455.5 214.1 429- 391 962.1

oiaM 920.5 216 362- 370.1 679

ohnuJ 709.1 853 154- 764.1 728

ohluJ 672.2 493 363- 955- 889

3002/luJ-naJlatoT 005.61 616.3 991.3- 762.2 982.2

sesem21somitlÚ 191.52 010.5 528.6- 938.6 815.01

otnemicelebatsEodlifreP-56/329.4ieL-sodagerpmeseDesodagerpmEedortsadaC-ETM:etnoF

serotessosodotmeulcnI)1(

seranimilerPsodaD:atoN

.soçivreS-VRES.oicrémoC-MOC.liviCoãçurtsnoC-CC.oãçamrofsnarTedairtsúdnI-TI:salgiS

.TAF–rodahlabarToaorapmAedodnuFolepodaetsucé56/329.4ieLametsisO:.sbO
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ogerpmEodlasneMoãçautulF
3002/2002-SMR

onA/sêM
)sotnemagilseD-seõssimdA(odiuqíLodlaS

latoT )1( TI CC MOC VRES

orienaJ 832.1 73 081.1 416 835-

oriereveF 95- 27 29 4 08-

oçraM 241.2 32 055 512- 156.1

lirbA 269.1 82 955- 99 373.2

oiaM 472 243 240.1- 024 735

ohnuJ 502.2 003 628- 651 026.2

ohluJ 621 053 816- 511- 974

otsogA 355 324 320.1- 271 897

orbmeteS 640.4 025 503 656 465.2

orbutuO 633.1 291 8- 035 885

orbmevoN 977.3 251 462 206 558.2

orbmezeD 102.1- 834- 855- 441 633-

2002/zeD-naJlatoT 104.61 100.2 342.2- 760.3 115.31

orienaJ 502.1- 62 844 34 327.1-

oriereveF 993.1 92- 54 434 9001

oçraM 906.1- 051- 504- 406- 454-

lirbA 425- 084- 965- 17- 955

oiaM 464 551 512- 852 072

ohnuJ 203- 1 888- 275 54

ohluJ 541 62 253- 194- 569

3002/luJ-naJlatoT 236.1- 154- 639.1- 141 176

sesem21somitlÚ 188.6 893 659.2- 542.2 041.7

otnemicelebatsEodlifreP-56/329.4ieL-sodagerpmeseDesodagerpmEedortsadaC-ETM:etnoF

serotessosodotmeulcnI)1(

seranimilerPsodaD:atoN

.soçivreS-VRES.oicrémoC-MOC.liviCoãçurtsnoC-CC.oãçamrofsnarTedairtsúdnI-TI:salgiS

.TAF-rodahlabarToaorapmAedodnuFolepodaetsucé56/329.4ieLametsisO:.sbO
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oãinUadsatieceRsadovitartsnomeD
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002/ohnuJ-orienaJ )000.1$R(

satieceR laicinIoãsiverP
oãsiverP
adazilautA

)a(

sadazilaeRsatieceR odlaS
razilaeRa

)c-a(
/nuJ-oiaM
)b(3002

%
)a/b(

/nuJanaJ
)c(3002

%
)a/c(

setnerroCsatieceR 417.916.173 900.065.173 381.427.85 8,51 064.172.581 9,94 945.882.681

airátubirTatieceR 965.310.011 978.230.011 879.325.71 9,51 590.827.85 4,35 487.403.15

seõçiubirtnoCedatieceR 197.704.322 752.743.322 082.773.43 4,51 489.596.601 8,74 372.156.611

lainomirtaPatieceR 529.963.01 629.963.01 154.592.2 1,22 280.453.5 6,15 448.510.5

airáuceporgAatieceR 970.42 970.42 387.2 6,11 334.01 3,34 646.31

lairtsudnIatieceR 798.863 798.863 622.05 6,31 227.831 6,73 571.032

soçivreSedatieceR 406.636.61 394.716.61 671.595.2 6,51 189.850.9 5,45 215.855.7

setnerroCsaicnêrefsnarT 426.312 452.412 757.52 0,21 020.311 8,25 432.101

setnerroCsatieceRsartuO 522.585.01 422.585.01 135.358.1 5,71 341.271.5 9,84 180.314.5

latipaCedsatieceR 445.182.241 726.243.241 626.487.11 3,8 285.925.15 2,63 540.318.09

)¹(otidérCedseõçarepO 762.703.901 053.863.901 689.464.6 9,5 945.369.43 0,23 108.404.47

sneBedoãçaneilA 246.967.3 246.967.3 809.82 8,0 502.204 7,01 734.763.3

somitsérpmEedseõçazitromA 929.561.11 929.561.11 098.669.1 6,71 569.671.7 3,46 469.889.3

latipaCedsaicnêrefsnarT 199.56 199.56 744.4 7,6 505.71 5,62 684.84

latipaCedsatieceRsartuO 517.279.71 517.279.71 593.913.3 5,81 853.969.8 9,94 753.300.9

)I(satieceRsadlatotbuS 852.109.315 636.209.315 908.805.07 7,31 240.108.632 1,64 495.101.772

)II(ticiféD – – – – – – –

)II+I(latoT 852.109.315 636.209.315 908.805.07 7,31 240.108.632 1,64 495.101.772

CNIEG/TNOCC/NTS-IFAIS:etnoF

.acilbúPadivíDadotnemaicnaniferoasetnereferserolavsosodautecxE)¹(

oãinUadsasepseDsadovitartsnomeD
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002/ohnuJ-orienaJ )000.1$R(

sasepseD
oãçatoD
laicinI

oãçatoD
adazilautA

)a(

sadadiuqiLsasepseD
odlaS
)c-a(/nuJ-oiaM

)b(3002
%
)a/b(

/nuJanaJ
)c(3002

%
)a/c(

setnerroCsasepseD 047.266.493 522.919.493 524.713.85 8,41 352.083.461 6,14 279.835.032

siaicoSsogracnEelaosseP 681.640.77 480.262.77 623.319.31 0,81 526.552.73 2,84 954.600.04

adivíDadsogracnEesoruJ 601.446.39 601.446.39 165.934.7 9,7 927.726.52 4,72 773.610.86

setnerroCsasepseDsartuO 844.279.322 530.310.422 835.469.63 5,61 998.694.101 3,54 631.615.221

soipicínuMeFD,sodatsEa.fsnarT 760.846.47 348.857.47 615.238.31 5,81 125.459.83 1,25 223.408.53

)²(soiráicnediverPsoicífeneB 148.353.79 148.353.79 570.537.51 2,61 841.806.44 8,54 396.547.25

setnerroCsasepseDsiameD 045.079.15 153.009.15 749.693.7 3,41 032.439.71 6,43 121.669.33

latipaCedsasepseD 027.016.89 433.326.89 127.865.8 7,8 322.927.83 3,93 111.498.95

sotnemitsevnI 071.081.41 488.402.41 012.322 6,1 105.723 3,2 383.778.31

sariecnaniFseõsrevnI 192.673.42 191.463.42 240.342.2 2,9 844.842.5 5,12 347.511.91

)¹(adivíDadoãçazitromA 952.450.06 952.450.06 964.201.6 2,01 472.351.33 2,55 589.009.62

aicnêgnitnoCedavreseR 377.125.02 250.452.02 – – – – 250.452.02

)I(sasepseDsadlatotbuS 332.597.315 116.697.315 641.688.66 0,31 674.901.302 5,93 531.786.013

)II(tivárepuS – – – 665.196.33 – –

)II+I(latoT 332.597.315 116.697.315 641.688.66 0,31 240.108.632 1,64 531.786.013

CNIEG/TNOCC/NTS-IFAIS:etnoF

.acilbúPadivíDadotnemaicnaniferoasetnereferserolavsosodautecxE)¹(

.soiráicnediverpsoicífenebsortuo,seõsnep,sovitaniedotnemagapoaes-merefersoiráicnediverPsoicífeneBsO)²(
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atieceR-oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002/ohnuJ-orienaJ:aihaB )000.1$R(

satieceR
oãsiverP
laicinI

sadazilaeRsatieceR
odlaS
razilaeRa.miB

nuJ/oiaM
%

oétA
ertsemiB

%

setnerroCsatieceR 394.919.9 908.976.1 9,61 602.150.5 9,05 782.868.4

airátubirTatieceR 096.598.5 880.899 9,61 142.860.3 0,25 944.728.2

sotsopmI 357.427.5 228.769 9,61 327.689.2 2,25 030.837.2

saxaT 739.071 662.03 7,71 915.18 7,74 814.98

seõçiubirtnoCedatieceR 463.569 345.071 7,71 828.915 8,35 635.544

siaicoSseõçiubirtnoC 463.568 299.541 9,61 438.544 5,15 035.914

sacimônocEseõçiubirtnoC 000.001 155.42 6,42 499.37 0,47 600.62

lainomirtaPatieceR 544.491 471.83 6,91 718.89 8,05 926.59

sairáilibomIsatieceR 843.62 103 1,1 810.1 9,3 033.52

soiráiliboMserolaVedsatieceR 000.04 961.3 9,7 985.3 0,9 114.63

seõssimrePeseõssecnoCedsatieceR 134.2 704 7,61 104.1 6,75 030.1

siainomirtaPsatieceRsartuO 666.521 792.43 3,72 808.29 9,37 858.23

airáuceporgAatieceR 896.1 – – 6 4,0 296.1

lategeVoãçudorPadatieceR 74 – – 6 5,31 14

sodavireDelaminAoãçudorPadatieceR 157 – – – –

sairáuceporgAsatieceRsartuO 009 – – – – –

lairtsudnIatieceR 09 – – – – –

oãçamrofsnarTedairtsúdnIadatieceR 09 – – – –

soçivreSedatieceR 789.462 193.32 8,8 036.86 9,52 653.691

soçivreSedatieceR 789.462 193.32 8,8 036.86 9,52 653.691

setnerroCsaicnêrefsnarT 116.439.2 383.225 8,71 248.565.1 4,35 967.863.1

siatnemanrevogretnIsaicnêrefsnarT 835.907.2 155.615 1,91 418.045.1 9,65 327.861.1

sadavirPseõçiutitsnIedsaicnêrefsnarT 705 )21( )4,2( 8 5,1 994

roiretxEodsaicnêrefsnarT 294 01 0,2 021 4,42 273

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 470.422 538.5 6,2 009.42 1,11 471.991

setnerroCsatieceRsartuO 509.875 859.78 2,51 967.912 0,83 631.953

aroMedsoruJesatluM 446.001 795.02 5,02 413.93 1,93 033.16

seõçiutitseReseõçazinednI 117.15 501.1 1,2 039.2 7,5 287.84

avitAadivíDadatieceR 691.6 829 0,51 050.2 1,33 641.4

sasreviDsetnerroCsatieceR 453.024 823.56 5,51 574.571 7,14 978.442

airátnemaçrOatieceRadarodacifiteRatnoC )792.619( )727.061( 5,71 )829.984( 5,35 )963.624(

latipaCedsatieceR 926.900.1 204.79 6,9 281.862 6,62 744.147

otidérCedseõçarepO 588.606 122.78 4,41 778.981 3,13 800.714

sanretnIotidérCedseõçarepO 871.591 990.02 3,01 015.62 6,31 866.861

sanretnIotidérCedseõçarepO 871.591 990.02 3,01 015.62 6,31 866.861

airáiliboMadivíDadotnemaicnanifeR – – – – – –

sadivíDsartuOedotnemaicnanifeR – – – – – –

sanretnIotidérCedseõçarepOsartuO – – – – – –

sanretxEotidérCedseõçarepO 707.114 221.76 3,61 763.361 7,93 043.842

sneBedoãçaneilA 774.041 14 0,0 609 6,0 175.931

sievóMsneBedoãçaneilA 796.931 9 0,0 11 0,0 686.931

sievómIsneBedoãçaneilA 087 23 1,4 598 7,411 )511(

somitsérpmEedoãçazitromA 000.3 342 1,8 770.1 9,53 329.1

soiráilibomIsomitsérpmEedoãçazitromA 000.3 342 1,8 770.1 9,53 329.1

latipaCedsaicnêrefsnarT 252.952 196.9 7,3 611.67 4,92 631.381

siatnemanrevogretnIsaicnêrefsnarT 056.02 955.1 5,7 678.45 7,562 )622.43(

sadavirPseõçiutitsnIedsaicnêrefsnarT 89 – – – – 89

roiretxEodsaicnêrefsnarT 124 – – – – 124

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 380.832 231.8 4,3 042.12 9,8 348.612

latipaCedsatieceRsartuO 51 602 0,573.1 602 0,573.1 )191(

satieceRsartuO 51 602 0,573.1 602 0,573.1 )191(

satieceRsadlatotbuS 221.929.01 212.777.1 3,61 683.913.5 7,84 537.906.5

)II(seroiretnAsoicícrexEedsodlaS 107.741

)II+I(=)III(latotbuS 221.929.01 212.777.1 780.764.5 537.906.5

)VI(ticiféD

)VI+III(latoT 221.929.01 212.777.1 780.764.5 537.906.5

.POCID/FAS/FOCIS/ZAFES:etnoF
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asepseD-oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002/ohnuJ-orienaJ:aihaB

sasepseD
oãçatoD
laicinI

sotidérC
sianoicidA

oãçatoD
adazilautA

sadahnepmEsasepseD sadadiuqiLsasepseD

odlaS.miB
nuJ/oiaM

oN
oicícrexE

.miB
nuJ/oiaM

oN
oicícrexE

setnerroCsasepseD 801.538.8 383.411 294.949.8 774.144.1 965.771.4 327.904.1 350.260.4 934.788.4

sogracnEelaosseP 211.965.4 368.62 579.595.4 295.087 503.612.2 166.757 274.681.2 305.904.2

adivíDadsogracnEesoruJ 378.675 – 378.675 545.37 162.003 555.37 180.003 297.672

setnerroCsasepseDsartuO 321.986.3 025.78 446.677.3 043.785 200.166.1 805.875 005.575.1 441.102.2

latipaCedsasepseD 434.570.2 166.34 590.911.2 519.503 483.588 515.203 902.858 688.062.1

sotnemitsevnI 505.521.1 445.622 050.253.1 892.961 579.824 898.561 008.104 052.059

sariecnaniFseõsrevnI 812.043 )388.371( 533.661 498.32 581.38 498.32 581.38 051.38

adivíDadseõçazitromA 117.906 )000.9( 117.006 327.211 422.373 327.211 422.373 784.722

otnemaicnanifeR – – – – – – – –

adotnemaicnanifeR

airáiliboMadivíD
– – – – – – – –

edotnemaicnanifeR

sadivíDsartuO
– – – – – – – –

seõçazitromAsartuO 117.906 )000.9( 117.006 327.211 422.373 327.211 422.373 784.722

latipaCedsasepseDsartuO – – – – – – – –

aicnêgnitnoCedavreseR 975.81 – 975.81 – – – – 975.81

sasepseDsadlatotbuS 221.929.01 540.851 661.780.11 293.747.1 359.260.5 832.217.1 262.029.4 409.661.6

tivárepuS – – – – – – 528.645 –

latoT 221.929.01 540.851 661.780.11 293.747.1 359.260.5 832.217.1 780.764.5 409.661.6

.POCID/FAS/FOCIS/ZAFES:etnoF
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lasnemairátubirtatieceR

3002edohnuja2002edorienaj:aihaB )000.1$R(

sêM
SMCI sartuO latoT

2002 3002 2002 3002 2002 3002

orienaJ 428.383 042.194 974.91 962.54 303.304 905.635

oriereveF 903.583 026.494 393.82 426.73 107.314 442.235

oçraM 998.733 860.244 973.82 292.04 872.663 063.284

lirbA 373.763 606.384 501.73 434.53 874.404 040.915

oiaM 358.404 038.744 646.93 589.74 994.444 518.594

ohnuJ 473.583 348.454 078.73 034.74 442.324 372.205

ohluJ 274.383 698.14 963.524

otsogA 882.224 024.34 807.564

orbmeteS 589.154 974.93 464.194

orbutuO 769.464 798.82 368.394

orbmevoN 905.394 075.32 970.715

orbmezeD 776.964 054.46 721.435

latoT 135.059.4 385.234 411.383.5

siasnemsetecnalaB-ZAFES:etnoF

.IES:oãçarobalE

)¹(airátubirtatieceradlasnemoãçadacerrA

3002edohnuja2002edorienaj:aihaB )000.1$R(

sêM
SMCI sartuO latoT

002 2 3002 002 2 3002 002 2 3002

orienaJ 951.605 294.205 786.52 603.64 648.135 897.845

oriereveF 091.705 610.894 473.73 388.73 465.445 898.535

oçraM 182.444 748.734 413.73 809.93 595.184 557.774

lirbA 486.974 620.774 944.84 259.43 231.825 979.115

oiaM 938.225 707.444 583.23 056.74 422.555 753.294

ohnuJ 391.984 348.454 270.84 034.74 562.735 372.205

ohluJ 000.774 411.25 411.925

otsogA 151.315 367.25 419.565

orbmeteS 290.535 837.64 038.185

orbutuO 402.825 628.23 030.165

orbmevoN 707.925 892.52 600.555

orbmezeD 288.094 063.76 142.855

latoT 183.320.6 083.605 267.925.6

:etnoF POCID/FAS/FOCIS/ZAFES

.IES:oãçarobalE

.VGF/ID-PGIolep30/ohnujedsoçerpasodazilautaserolaV)¹(
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sodatsEsoarapoãinUadsianoicutitsnocsaicnêrefsnarT
3002edohnuJa2002edorienaJ:aihaB

sêMeonA

satieceR

*EPF PXE-IPI **OÃINUFEDNUF )¹(sartuO latoT

sêmoN sêmoétA sêmoN sêmoétA sêmoN sêmoétA sêmoN sêmoétA sêmoN sêmoétA

2002

orienaJ 853.641 853.641 560.8 560.8 802.91 802.91 363.8 363.8 499.181 499.181

oriereveF 899.071 653.713 255.7 716.51 422.92 334.84 408.7 761.61 975.512 275.793

oçraM 268.031 712.844 166.6 872.22 986.02 121.96 408.7 179.32 510.661 885.365

lirbA 576.631 298.485 723.8 506.03 605.12 726.09 408.7 677.13 213.471 009.737

oiaM 546.651 835.147 828.7 334.83 139.32 855.411 408.7 085.93 902.691 901.439

ohnuJ 282.011 028.158 992.7 237.54 691.81 457.231 408.7 583.74 285.341 196.770.1

ohluJ 585.021 504.279 815.7 052.35 275.62 723.951 408.7 981.55 084.261 171.042.1

otsogA 971.411 485.680.1 317.7 369.06 107.81 720.871 408.7 399.26 793.841 865.883.1

orbmeteS 350.621 736.212.1 637.7 996.86 361.02 091.891 408.7 897.07 657.161 423.055.1

orbutuO 401.661 147.873.1 211.8 118.67 211.52 303.322 408.7 206.87 331.702 754.757.1

orbmevoN 396.541 534.425.1 291.8 300.58 706.22 909.542 408.7 604.68 692.481 357.149.1

orbmezeD 796.241 231.766.1 073.8 273.39 298.23 108.872 408.7 112.49 367.191 615.331.2

3002

orienaJ 754.551 754.551 901.7 901.7 853.22 901.7 172.02 172.02 591.502 591.502

oriereveF 986.361 641.913 360.7 271.41 892.32 704.03 339.91 402.04 389.312 871.914

oçraM 879.141 421.164 245.6 417.02 184.91 788.94 103.6 605.64 103.471 974.395

lirbA 181.531 503.695 392.7 700.82 317.81 006.86 103.6 708.25 884.761 769.067

oiaM 806.981 219.587 346.5 056.33 210.52 216.39 103.6 801.95 465.622 035.789

ohnuJ 451.331 660.919 703.6 759.93 434.81 640.211 103.6 904.56 591.461 627.151.1

NTS/ZAFNIM:etnoF

IES:oãçarobalE

.9751PM-69/78CL-oãçatropxE/SMCIodoãçarenosedàes-erefeR)¹(

.FEDNUFoarap%51sodizudeD)*(

.oãçatnemelpmoce69/78CL/.PXE-IPI/EPF/MPFodsosruceriulcnI)**(
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satieceR-oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

rodavlaSodoipícinuM
3002/ohnuJ-orienaJ:aicnêrefeRedodoíreP )000.1$R(

satieceR
oãsiverP
laicinI

oãsiverP
adazilautA

)a(

sadazilaeRsatieceR aodlaS
razilaeR
)c-b(

/nuJ-oiaM
3002 )b(

%
)a/b(

/nuJ-naJ
)c(3002

%
)a/c(

setnerroCsatieceR 820.512.1 820.512.1 873.181 9,41 720.485 1,84 100.136
airátubirTatieceR 055.484 055.484 431.26 8,21 440.122 6,54 605.362

sotsopmI 005.493 005.493 614.35 5,31 102.181 9,54 992.312

saxaT 050.09 050.09 166.8 6,9 047.93 1,44 013.05

airohleMedoãçiubirtnoC – – – – – – –

sairátubirTsatieceRsartuO – – 75 – 301 – )301(

seõçiubirtnoCedatieceR 058.12 058.12 957.8 – 310.52 5,411 )361.3(

siaicoSseõçiubirtnoC 058.12 058.12 442.4 – 554.41 2,66 593.7

sacimônocEseõçiubirtnoC - - 515.4 – 855.01 - )855.01(

lainomirtaPatieceR 175.16 175.16 290.7 5,11 898.12 6,53 376.93

sairáilibomIsatieceR 013.2 013.2 833 6,41 073.1 3,95 049

soiráiliboMserolaVedsatieceR 053.81 053.81 125.6 5,53 618.91 0,801 )664.1(

seõssimrePeseõssecnoCedsatieceR 119.83 119.83 722 6,0 496 8,1 712.83

siainomirtaPsatieceRsartuO 000.2 000.2 6 3,0 81 9,0 289.1

airáuceporgAatieceR – – – – – – –

lategeVoãçudorPedatieceR – – – – – – –

sodavireDelaminAoãçudorPedatieceR – – – – – – –

sairáuceporgAsatieceRsartuO – – – – – – –

lairtsudnIatieceR – – 401 – 732 – )732(

lareniMavitartxEairtsúdnIadatieceR – – – – – – –

oãçamrofsnarTedairtsúdnIadatieceR – – 401 – 732 – )732(

oãçurtsnoCedairtsúdnIadatieceR – – – – – – –

soçivreSedatieceR 222.92 222.92 912.4 4,41 219.11 8,04 013.71

soçivreSedatieceR 222.92 222.92 912.4 4,41 219.11 8,04 013.71

setnerroCsaicnêrefsnarT 777.355 777.355 752.58 4,51 945.752 5,64 822.692

siatnemanrevogretnI.fsnarT 015.194 015.194 228.38 1,71 131.252 3,15 973.932

sadavirPseõçiutitsnIed.fsnarT – – 43 – 09 – )09(

roiretxEodsaicnêrefsnarT – – – – – – –

saossePedsaicnêrefsnarT – – 01 – 61 – )61(

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 762.26 762.26 193.1 2,2 213.5 5,8 559.65

setnerroCsatieceRsartuO 850.46 850.46 318.31 6,12 473.64 4,27 486.71

aroMedsoruJesatluM 005.22 005.22 014.9 8,14 793.03 1,531 )798.7(

seõçiutitseReseõçazinednI 000.4 000.4 471.1 4,92 436.2 9,56 663.1

avitAadivíDadatieceR 000.92 000.92 469.2 2,01 790.21 7,14 309.61

sasreviDsetnerroCsatieceR 855.8 855.8 562 1,3 642.1 6,41 213.7

latipaCedsatieceR 123.27 624.111 629.31 5,21 724.62 7,32 999.48
otidérCedseõçarepO 000.41 000.44 – – – – 000.44

sanretnIotidérCedseõçarepO 000.41 000.44 – – – – 000.44

sadivíDsartuOedotnemaicnanifeR – – – – – – –

airáiliboMadivíDadotnemaicnanifeR – – – – – – –

sanretnIotidérCedseõçarepOsartuO 000.41 000.44 – – – – 000.44

sanretxEotidérCedseõçarepO – – – – – – –

sneBedoãçaneilA 003.2 003.2 – – – – 003.2

sievóMsneBedoãçaneilA 003.2 003.2 – – – – 003.2

sievómIsneBedoãçaneilA – – – – – – –

somitsérpmEedseõçazitromA – – – – – – –

somitsérpmEedseõçazitromA – – – – – – –

latipaCedsaicnêrefsnarT 998.55 400.56 629.31 4,12 724.62 7,04 775.83

siatnemanrevogretnI.fsnarT 059.3 059.3 – – – – 059.3

sadavirPseõçiutitsnIed.fsnarT – – – – – – –

roiretxEodsaicnêrefsnarT – – – – – – –

saossePedsaicnêrefsnarT – – – – – – –

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 949.15 450.16 629.31 8,22 724.62 3,34 726.43

latipaCedsatieceRsartuO 221 221 – – – – 221

laicoSlatipaCodoãçazilargetnI – – – – – – –

sedadilibinopsiDsadoãçarenumeR – – – – – – –

sasreviDlatipaCedsatieceR 221 221 – – – – 221

)I(satieceRsadlatotbuS 943.782.1 454.623.1 403.591 7,41 454.016 0,64 000.617
)II(seroiretnAsoicícrexeedsodlaS 087.09

II+I=IIIlatotbuS 943.782.1 454.623.1 403.591 7,41 432.107
)VI(ticiféD
)VI+III(latoT 943.782.1 454.623.1 403.591 7,41 432.107

.GIPUS/MGC/ZAFES:etnoF
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sasepseD-oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

rodavlaSodoipícinuM
3002/ohnuJ-orienaJ:aicnêrefeRedodoíreP )000.1$R(

sasepseD
oãçatoD
laicinI

)a(

sotidérC
sianoicida

)b(

oãçatoD
adazilautA

)c(

sasepseD

odlaS
)g-c(

sadahnepmE sadadiuqiL

/nuJ-oiaM
)d(3002

/nuJ-naJ
)e(3002

/nuJ-oiaM
)f(3002

/nuJ-naJ
)g(3002

%
)c/g(

setnerroCsasepseD 363.070.1 843.3 117.370.1 939.361 249.536 803.071 796.705 3,74 410.665

siaicoSsogracnEelaosseP 018.404 )051( 066.404 652.17 923.632 105.76 133.491 0,84 923.012

anretnIadivíDadsogracnEesoruJ 000.46 – 000.46 873.51 176.64 765.11 837.33 7,25 262.03

setnerroCsasepseDsartuO 355.106 894.3 150.506 503.77 249.253 042.19 826.972 2,64 324.523

latipaCedsasepseD 689.702 148.74 728.552 348.53 985.401 986.23 043.88 5,43 784.761

sotnemitsevnI 679.151 148.24 718.491 009.32 238.56 030.42 140.16 3,13 677.331

sariecnaniFseõsrevnI 010.5 000.5 010.01 122 650.6 124.1 652.5 5,25 457.4

adivíDadoãçazitromA 000.15 – 000.15 227.11 107.23 832.7 340.22 2,34 759.82

adivíDadoãçazitromA

otartnoC/p
000.15 – 000.15 227.11 107.23 832.7 340.22 2,34 759.82

otnemaicnanifeR – – – – – – – – –

adotnemaicnanifeR

airáiliboMadivíD
– – – – – – – – –

edotnemaicnanifeR

sadivíDsartuO
– – – – – – – – –

seõçazitromAsartuO – – – – – – – – –

aicnêgnitnoCedavreseR 000.9 – 000.9 – – – – – 000.9

)I(sasepseDsadlatotbuS 943.782.1 981.15 835.833.1 287.991 135.047 799.202 730.695 5,44 105.247

)II(tivárepuS – – – – – – 714.41 – –

)II+I(latoT 943.782.1 981.15 835.833.1 287.991 135.047 799.202 454.016 6,54 105.247

.GIPUS/MGC/ZAFES:etnoF

.SMPadateridnIeateriDõaçartsinimdA:atoN


