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Dizem que, no Brasil, algumas questões ganham a 
atenção, profundidade e/ou seriedade necessárias 
quando um fato repercute fortemente na opinião pú-
blica – de preferência internacional. Movimentos de 
instituições, de autoridades e demais relacionados 
aos temas em discussão são aguardados como res-
postas a uma certa pressão popular por resultados 
imediatos ou, pelo menos, a um curto prazo de tem-
po. A morte de Dorothy Stang – missionária de origem 
americana que liderava ações de assentamentos na 
floresta – em fevereiro de 2005, em Anapu, estado 
do Pará, revela (mais uma vez) a complexidade da 
questão agrária no Brasil, conseqüência da ocupa-
ção do campo no país, que desde o período colonial 
baseou-se na grande propriedade e na exploração de 
monoculturas e criações, particularmente de bovinos. 
Choques entre os modelos da grande agropecuária 
– e, no caso da região amazônica, também da extra-
ção madeireira e da mineração – e de trabalhadores 
sem-terra (e seus diversos matizes) produzem rea-
ções, freqüentemente violentas.

Com a eleição do Presidente Luis Inácio Lula da Silva 
criou-se a expectativa de uma solução próxima à ques-
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tão agrária brasileira. O apoio explícito de diversos 
segmentos de trabalhadores rurais durante a campa-
nha presidencial parecia indicar que ações tais como 
invasões, sobretudo em terras improdutivas, seriam 
parcialmente toleradas, até que se estabelecesse um 
programa factível para assentar milhares de famílias 
de trabalhadores rurais sem-terra. Some-se à tentativa 
de retirar o caráter muitas vezes quantitativo dado ao 
tema: uma disputa entre os sucessivos governantes 
para conseguir assentar o maior número possível de 
famílias sem, no entanto, ter ações – capacitação para 
a atividade agrícola com recursos, fontes e acessos 
claros – para a manutenção dos lotes e da própria 
sobrevivência das famílias no campo.

A aproximação do Presidente com os movimentos 
de trabalhadores sem-terra reforça a articulação 
dos proprietários e seus representantes (cujo esto-
pim configurou-se em um prosaico boné) como, por 
exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura e 
Pecuária (CNA), que reivindicam a manutenção da 
legalidade no campo. Por outro lado, engendra tam-
bém a formação de milícias armadas em diversas 
regiões para o combate às invasões. Completa-se 
com a exposição dos interesses dos proprietários e 
sua representação política, através da chamada ban-
cada ruralista no Congresso Nacional, ou da União 
Democrática Ruralista (UDR). 

Os excessos também são verificados pelos movimen-
tos de trabalhadores rurais, que deflagram ações de 
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ocupação em prédios públicos, sedes de instituições 
– como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) – em diversos estados. Denomina-
ções como Abril Vermelho (2004), além de declarações 
de efeito (“faremos a reforma agrária no tapa”, de um 
líder sem-terra, em 2003; “o direito de propriedade 
não é absoluto”, do Procurador-Geral da República 
Cláudio Fonteles, também em 2003, entendido como 
apoio às invasões, ainda que em terras improdutivas), 
aumentam a tensão no campo.

Na região amazônica, essa tensão apresenta-se bas-
tante exacerbada. Isso por que a ocupação da floresta 
revela um processo que se repete ao longo dos anos 
e, não raro, com episódios de violência: 1) ocupação 
de terras públicas sem a devida documentação – ca-
racterizando a grilagem – com exploração madeireira; 
2) implantação de grandes pastagens para a bovi-
nocultura, em áreas anteriormente desmatadas; e 3) 
expansão da agricultura empresarial, particularmente 
de soja, milho e algodão. Note-se que não são ne-
cessariamente os mesmos grupos desempenhando 
todos esses passos. Diferentes interesses executam 
passos distintos, dando margem à comercialização 
de terras, muitas vezes ilegal, reproduzindo e am-
pliando os conflitos no campo.

A diversidade de interesses disputando a posse/ocu-
pação de terras configura-se no elemento explicativo 
da atual situação na região. Em um mesmo espaço 
geográfico convivem os já citados interesses da agro-
pecuária e da exploração de madeiras de grande valor 
econômico (mogno, jacarandá etc.); de extrativistas, 
que acreditam na exploração sustentável da floresta; 
de empresas e outros grandes capitais (nacionais e 
internacionais) que buscam as potencialidades farma-
cológicas, cosméticas e mesmo decorativas da imen-
sa biodiversidade local; de indígenas e suas reservas 
cobiçadas pelas riquezas minerais que abrigam; e da 
mineração de pedras e metais preciosos. É de amplo 
conhecimento que, freqüentemente, representantes 
desses grupos estão em posições nos poderes Le-
gislativo e Executivo local, regional e, mesmo, fede-
ral. Some-se, ainda que indiretamente, a presença de 
interesses expressamente ilícitos, como o tráfico de 
substâncias e mercadorias ilegais e a atuação de mo-
vimentos armados em zonas de fronteiras que, oca-
sionalmente, transpassam para o território brasileiro. 
Essa colcha de retalhos observada na região torna a 
questão ainda mais complexa e de difícil solução a 
curto e médio prazos.

Essa complexidade também reside no fato de que, 
para quaisquer ações das autoridades oficiais, de-
manda-se o planejamento integrado – envolvendo 
diversos órgãos e, não, apenas o Ministério do De-
senvolvimento Agrário, da Agricultura ou do Meio 
Ambiente. Não se descarta o uso das forças policiais/
armadas visando à manutenção da ordem em locais 
de conflitos, em uma clara sinalização da presença 
do Estado. Objetiva-se, dessa forma, reconduzir a 
abordagem social da ocupação do campo no Brasil, 
discutindo formas e possibilidades de acesso à terra, 
o condicionamento e a capacitação dos agricultores 
para a sua manutenção econômica, com qualidade 
de vida no campo.

Na Bahia, os levantamentos de órgãos oficiais apon-
tam o estado como um dos maiores contingentes de 
famílias acampadas do país. Entre 20 mil e 25 mil fa-
mílias estão distribuídas nas regiões Sul, Baixo-Sul e 
Extremo-Sul, Oeste, Sudoeste e Chapada Diamantina. 
Em cada uma das regiões tem-se peculiaridades que 
demandam tratamento igualmente diferenciado para 
a questão. Nas regiões do Sul do estado, assentados 
e acampados enfrentam o maior ou menor interesse 
pelas terras, de acordo com as oscilações do merca-
do de cacau. Some-se a presença de tribos indígenas 
e constrói-se o cenário propício a conflitos pela terra. 
A situação deve ganhar novos contornos no Extremo-
Sul baiano, a partir do anúncio de vultosos investimen-
tos da indústria de papel e celulose a partir de 2005 
que, por definição, necessita de grandes áreas para a 
plantação do eucalipto.

No Oeste, a expansão da nova fronteira agrícola pro-
dutora de grãos, voltada para a exportação, contrasta 
com as necessidades dos acampados. As grandes 
lavouras de soja, milho e algodão conferem à Bahia 
posição de destaque no cenário agrícola nacional. 
Entretanto, o rápido processo de desenvolvimento da 
região atrai dois tipos de agricultores: aqueles oriun-
dos de diversas partes do Brasil – cujas aquisições de 
vastas áreas a preços baixos fundamenta o processo 
de formação das lavouras empresariais –, e outros,  



6 Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.131, p.4-6, Abril/2005

O “Efeito Dorothy” e a questão agrária no Brasil e na Bahia

descapitalizados, em busca de terra para plantar. Fi-
nalmente, no Sudoeste e Chapada Diamantina, ob-
serva-se pressões dos grupos ligados à pecuária de 
corte, leiteira e de lavouras comerciais, a exemplo do 
café e de algumas leguminosas.

Nesse contexto, tornam-se válidas as iniciativas 
que visam, dentro de um conjunto de objetivos, à 
diminuição das tensões no campo. Na Bahia, o pro-
grama Minha Roça, por exemplo, apresenta como 
metas o acesso à terra, titulação e regularização 
fundiária, além da provisão de condições produtivas 
aos agricultores. Pretende-se, a partir dessas ações, 
diminuir a pobreza rural e contribuir à fixação do ho-
mem no campo, observando-se a diferenciação dos 
trabalhadores sem-terra de acordo com cada reali-
dade enfrentada. 

Implementado em 2002, o Minha Roça resulta da par-
ceria entre o Governo Estadual – através da Secretaria 
de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI), 
da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário 
(EBDA) e da Secretaria de Combate à Pobreza (SE-
COMP) – e os principais movimentos sociais atuantes no 
estado: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST), Movimento de Luta pela Terra (MLT) e Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG). Não des-
considerando as análises dos resultados alcançados, 
críticas ou sugestões ao programa, importa o aspecto 
de se construir um instrumento, legalmente amparado, 
para não só reduzir os conflitos pela terra, mas também 
dotar o agricultor dos meios de sobrevivência em sua 
condição de assentado da reforma agrária.

Percebe-se que os desdobramentos da questão 
agrária no Brasil são objeto de estudos, pesquisas 
e trabalhos acadêmicos diversos. As origens, perso-
nagens e até mesmo soluções ao problema também 
são conhecidas por especialistas e demais agentes 
relacionados. A discussão de todos esses aspectos, 
no entanto, ganha força quando submetida à exposi-
ção através dos meios de comunicações, estimulada 
por algum fato de grande repercussão. Retome-se as 
mortes do seringueiro Chico Mendes, no Acre (1988), 
e de trabalhadores sem-terra em Eldorados do Cara-
jás, no Pará (1996). Com a morte da missionária Doro-
thy Stang cria-se, novamente, uma espécie de efeito, 
desta vez o “Efeito Dorothy”, sob o qual a questão 
agrária brasileira volta ao centro do debate. Em todos 
os acontecimentos guarda-se sempre a expectativa 
de que seja o último episódio do conturbado proces-
so de ocupação do campo no Brasil.
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Após o expressivo crescimento da economia baiana registrado no ano de 2004, os indicadores 
conjunturais – produção física da indústria, vendas no comércio, comércio exterior e índice de 
movimentação econômica – , que se refletem no nível de desemprego e rendimentos, apontam 
para a continuidade do processo de crescimento, apesar desse crescimento tender a ocorrer em 
níveis inferiores.

A produção da indústria baiana de transformação, segundo a PIM-IBGE, registrou, em janeiro de 
2005, variação positiva de 7,5%, em relação a janeiro de 2004. O desempenho das indústrias de 
produtos químicos (17,9%), de alimentos e bebidas (29,8%) e de veículos automotores (55,1%) 
foram determinantes na formação da taxa. Entre os setores que apresentaram recuo, destacam-se: 
metalurgia básica (-17,0%) e refino de petróleo e produção de álcool (-5,3%).

O comércio exterior, de janeiro a fevereiro de 2005, registrou um crescimento de 50,8% nas expor-
tações e 35,7% nas importações, mantendo a trajetória de crescimento verificada em 2004. Em 
fevereiro, as exportações cresceram 43,6% e, as importações, 19,4%, ambas em comparação ao 
mesmo mês do ano anterior. No mês, o saldo da balança comercial alcançou US$ 130,9 milhões.

No comércio varejista, de acordo com a PMC-IBGE, a variação no volume das vendas apresentou 
taxa positiva de 12,6% em janeiro de 2005. Contribuíram para esse crescimento os segmentos de 
móveis e eletrodomésticos (45,6%), livros, jornais revistas e papelaria (13,8%) e hipermercados 
e supermercados (10,5%). Já as vendas de veículos, motos e peças acumularam acréscimo de 
30,0% no ano.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SEI), para Salvador, que registrou inflação de 0,3% em 
fevereiro, teve aumento em março, apresentando taxa de 0,4%. No período de janeiro a março, 
Salvador acumula alta nos preços de 1,5%. Nesse mesmo período, em 2004, o IPC-SEI apresen-
tava taxa de 1,9%. Os grupos que possuem taxa acima da inflação geral, nos três meses de 2004, 
são: habitação e encargos (3,5%), despesas pessoais (2,9%), alimentação e bebidas (2,0%) e 
artigos de residência (1,8%).

No mercado de trabalho, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-SEI/DIEESE/
SEADE), a taxa de desemprego total na RMS ficou em 24,6%, em fevereiro de 2005, registrando 
queda de 0,4 p.p. em relação a janeiro. Já o rendimento médio registrou queda de 2,5% na com-
paração com janeiro de 2004.
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O Índice de Movimentação Econômica de Salvador – IMEC, apresentou, no mês de fevereiro, 
crescimento de 7,4%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já na comparação 

com o mês de janeiro de 2005, houve queda de 2,0%. Analisando-se a curva do acumulado dos 
doze meses, percebe-se que o ritmo de crescimento vem decaindo desde o mês de novembro. 
Em fevereiro, o IMEC fechou o acumulado dos doze meses em 9,3%, contra 9,8% em janeiro.

No mês de março, o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, divulgado pela SEI, registrou taxa de 
0,4%, superior à do mês de fevereiro, quando foi de 0,3%. Com esse resultado, o índice acumula, 
nos 12 meses, alta de 7,0%. Transporte e comunicação (11,9%) e alimentos e bebidas (3,9%) são 
os grupos que mais pressionaram o índice no acumulado dos 12 meses. Já artigos de residência 

(4,3%) foi o que menos pressionou na formação do índice.
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Os grupos de vestuário (1,2%) e de habitação e encargos (2,0%) apresentaram, em março, as 
maiores contribuições para a taxa positiva de inflação. Com relação a esses grupos, os subitens 

roupas de mulher (3,3%) e aluguéis (3,1%) registraram as maiores elevações. No mesmo período, 
o grupo de transporte e comunicação (-0,7%) teve deflação, em decorrência da taxa negativa dos 

itens transporte interestadual (-7,6%) e álcool combustível (-4,5%). 

As estimativas para a safra baiana de 2005, através do Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), indicam a manutenção dos resultados observados em 2004 para várias lavouras. 
É o caso da mandioca e da cana-de-açúcar, que se encontram em fase de entressafra. Espera-
se que os agricultores confirmem as intenções de plantio para que, também se considerando as 

condições climáticas favoráveis, os resultados sejam positivos.
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A safra baiana de feijão apresenta elevação da produção de 3,3% em 2005. Destaca-se o feijão-
caupi (feijão de corda ou macassar) 1ª safra, com aumento da produção de 42%. Já para a 

lavoura de milho, observa-se redução de 18% da produção, resultado que repercute a queda de 
20% do milho 1ª safra. A lavoura de soja apresenta elevação de 6% da produção: aparentemente, 

os agricultores estão destinando mais áreas para a soja e cultivando o milho em menor escala.

Mantêm-se as estimativas para a lavoura cacaueira em 2005, considerando-se o observado 
no ano anterior. A produção, superior a 130 mil toneladas, indica a expectativa de retomada de 

bons resultados para a lavoura neste ano. Para o café, a elevação da produção é de 5%, que se 
justifica pelo aumento de 4,7% no rendimento da lavoura, embora as áreas plantada e colhida 

apresentem números bastante modestos (expansão de apenas 0,2% e 0,1%, respectivamente).
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A produção industrial do setor de transformação da Bahia registrou crescimento de 7,8% em 
janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados da Pesquisa 

Industrial Mensal – PIM-IBGE. Produtos químicos (17,9%), alimentos e bebidas (29,8%) e veículos 
automotores (55,1%) foram os setores que apresentaram as maiores contribuições positivas 

nesse mês. Com esse resultado, a taxa acumulada nos últimos 12 meses atingiu 11,4%.

A série livre de influências sazonais da produção da indústria de transformação baiana mostra 
tendência de queda, com taxa negativa de 1,0%, na comparação de janeiro de 2005, com relação 
ao mês de dezembro de 2004. Os setores que mais influenciaram o desempenho negativo foram 
refino de petróleo e produção de álcool, com queda de 6,7%, e metalurgia básica, com recuo de 
1,5%. A indústria extrativa mineral, que vem registrando decréscimo desde novembro, apresentou 

novamente taxa negativa de 4,1% em janeiro, comparado ao mês exatamente anterior.
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O emprego na indústria de transformação baiana registrou, em janeiro de 2005, um acréscimo 
de 4,0% em relação a janeiro de 2004; no acumulado dos últimos doze meses, passou de 1,4%, 

em dezembro, para 1,9%, em janeiro. No indicador mensal (janeiro de 2005), os segmentos 
que apresentaram os maiores aumentos de pessoal ocupado foram máquinas e equipamentos 

(54,7%), calçados e couro (29,7%) e produtos de metal (8,6%).

O consumo total de eletricidade, no estado da Bahia, registrou, em janeiro de 2005, crescimento 
de 12,1%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado dos 12 meses, 
a taxa de 6,4% mantém a tendência de crescimento registrada nos últimos meses. Mais uma 

vez, o consumo industrial apresentou a maior taxa mensal de crescimento: em janeiro, registrou 
crescimento de 16,5%, enquanto que o consumo comercial cresceu 9,4%. O consumo residencial 

teve crescimento mais modesto (4,9%).
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Segundo dados da Pesquisa do Comércio (IBGE), em janeiro de 2005, o volume de vendas do 
varejo cresceu 9,2%, comparado com janeiro de 2004. No segmento de veículos, motos e peças 
registrou-se crescimento de 24,7%, em relação ao mesmo período. As incisivas campanhas das 
grandes redes varejistas, como também das montadoras de veículos, e as melhores condições 
de financiamento oferecidas ao consumidor, justificam esse aumento. Haja vista as  promoções 
para eliminar os estoques de modelos ano 2004 de veículos, como também a redução dos juros 

das instituições financeiras para o financiamento desses bens. 

O segmento de móveis e eletrodomésticos vem mantendo a sua posição de destaque na 
composição do crescimento das vendas do comércio varejista. Observando-se o Indicador 
de Volume de Vendas em janeiro de 2005, esse segmento registrou expansão de 43,86%. O 
segmento de tecidos, vestuário e calçados cresceu 5,51% e hiper e supermercados, bebidas 

e fumo registrou incremento de 8,19%. O crescimento da demanda por bens duráveis reflete o 
cenário favorável da economia, como também as promoções das grandes redes varejistas e a 

maior oferta de crédito e ampliação do prazo de financiamento verificadas no período.
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Em janeiro de 2005 foram emitidos 341.500 cheques sem fundos no estado da Bahia. Em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, houve uma queda de 9,1%. Esse é o segundo mês consecutivo 

de queda expressiva na emissão de cheques sem fundos no estado. No acumulado dos 12 
meses, a taxa, que fechou 2004 em 0,7%, iniciou 2005 estabilizada, indicando uma tendência de 

queda ainda maior no indicador.

A balança comercial da Bahia registrou, em fevereiro de 2005, um saldo superavitário de 
US$ 130,9 milhões. As vendas externas alcançaram US$ 332,9 milhões, o que representa um 
crescimento de 43,6% em relação a fevereiro de 2004. Já as importações totalizaram US$ 202 
milhões, com crescimento de 19,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do 

desempenho decrescente das importações, o resultado positivo deve-se, ainda, à contínua queda 
do dólar e à iniciativa das empresas exportadoras em manter a sua competitividade internacional, 

através da compra de insumos importados. 
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As exportações baianas por fator agregado registraram uma taxa positiva de 37,5% para a 
categoria de produtos básicos, nos últimos doze meses, o que representa a recuperação das 

vendas externas de insumos básicos. Mas o destaque foi para os produtos industrializados, que 
apresentaram crescimento nas vendas, de 33,1%. Os produtos principais foram os automóveis, 

os derivados de petróleo, derivados de cobre e os químicos e petroquímicos.

Em janeiro de 2005, a arrecadação de ICMS no estado da Bahia registrou crescimento de 17,6%, 
em comparação com janeiro de 2004. No mês, a arrecadação alcançou R$ 636.043 milhões. No 
acumulado dos doze meses, a arrecadação mantém a trajetória de crescimento iniciada em julho 

de 2004, registrando, no mês atual, taxa de 8,1%, em comparação ao mesmo período anterior.
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Segundo os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, a taxa de desemprego total na 
RMS alcançou 24,6% da População Economicamente Ativa (PEA), em fevereiro de 2005, revelando 
redução em relação a janeiro do mesmo ano. A saída de 10 mil pessoas do mercado de trabalho, 

justificada pelo fim das “contratações de verão”, compensou a redução de 4 mil postos de trabalho 
do período. Em fevereiro de 2005, a PEA foi estimada em 1.683 mil pessoas; o contingente de 

desocupados foi estimado em 414 mil pessoas; e, o contingente de ocupados, em 1.269 mil pessoas.

O rendimento médio real dos ocupados, na RMS, medido pelo índice dos rendimentos da PED, 
apresentou queda de 2,49% em janeiro de 2005, comparando-se a dezembro de 2004; no 

acumulado dos últimos 12 meses, observou-se taxa positiva de 1,86%. Entretanto, o rendimento 
real médio (nominal) auferido pelos ocupados situou-se em R$ 686, um aumento de 4,6%, 

comparando-se com dezembro de 2004.
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Economia baiana: diversificação e 
desconcentração
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A economia baiana vem crescendo, nos últimos 15 
anos, e passando por um processo de fortes transfor-
mações em sua estrutura, na sua dinâmica espacial 
e regional e no seu processo de diversificação e con-
centração. Segmentos se fortalecem, a exemplo dos 
de química, petroquímica, celulose e papel e turismo; 
cadeias produtivas começam a dar sinais de forma-
ção; novos investimentos produtivos são instalados, 
como o automotivo e o calçadista, diversificando e 
iniciando um processo de diminuição do alto grau de 
concentração da economia baiana. Novos territórios 
são criados, como o da celulose no Extremo-Sul e 
o da fruticultura irrigada no médio São Francisco e 
no Oeste do estado; regiões se reestruturam, como 
a cacaueira, e outras, ainda que de forma difusa e 
pouco impactante, começam a assistir investimentos 
econômicos públicos e privados exitosos, como é o 
caso do Semi-árido.

Todas essas mudanças podem ser visualizadas atra-
vés de uma análise das contas regionais elaboradas 
para o Estado da Bahia e para seus municípios.

A visão do processo sob a 
ótica do PIB

PIB da Bahia

A Bahia apresenta o sexto maior PIB do Brasil, com 
uma participação de aproximadamente 5,0%. Em 
2004 registrou crescimento pelo 13º ano consecuti-
vo, com uma taxa prevista (resultado preliminar) de 
8,5%, a maior dos últimos 18 anos. Atualmente o es-

tado possui um PIB em torno de R$ 88,1 bilhões, que 
resulta em um valor per capita de R$ 6.437,2.

Nos últimos 10 anos, como mostra a tabela 1, o esta-
do vem crescendo ininterruptamente e acumulou, no 
período, um crescimento de 36,3%.

A análise da estrutura setorial do PIB, como mostra a 
tabela 2, revela um processo de concentração, quando 
a leitura e realizada apenas nos principais setores. A 
indústria de transformação, que participava, em 1994, 
com 21,6% do valor agregado do PIB, passa a repre-
sentar, em 2003, 32,3%. Já o segmento da agropecuá-
ria tem sua participação reduzida de 13,4%, em 1994, 
para 11,5%, em 2003.
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Apesar da concentração nos grandes setores do PIB, 
verifica-se um processo de desconcentração entre os 
diversos segmentos produtivos dentro de cada setor.

Como exemplos podem ser citados o setor industrial 
e o agropecuário.

A tabela a seguir, na qual é retratada a estrutura da 
indústria de transformação, revela que, em 1994, os 
principais e tradicionais segmentos representavam 
89,6% do referido setor. Em 2003, esse número cai 
para 77,3%, havendo, em contrapartida, um avanço 
de outros segmentos, que crescem, no mesmo perío-
do, de 10,4% para 22,7%. 

Da mesma forma que na indústria, o setor agropecuá-
rio vem passando por um processo de diversificação 
em sua estrutura. A diversificação pode ser atribuída, 
em grande parte, à crise em alguns cultivares, a exem-
plo do cacau, e da forte expansão produtiva e tecnoló-
gica em outros, como no caso da soja e das frutas.

Numa análise comparativa da representatividade dos 
produtos da lavoura observa-se que, em 1985, ape-
nas três produtos representavam 56,1% do Valor Bru-
to da Produção do setor. Já em 2002, o processo de 
diversificação fez com que fossem necessários cinco 
produtos para alcançar uma representatividade da or-
dem de 52,9%. 

PIB Municipal
Para se observar a distribuição espacial da economia 
baiana e o seu movimento nos últimos anos, pode-se 
lançar mão de um relevante indicador que permite a 
referida leitura - o PIB municipal.
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As informações disponibilizadas pela SEI para qua-
tro anos consecutivos(1999 a 2002) correspondem a 
uma série ainda pequena para termos uma avaliação 
mais precisa dos impactos espaciais do movimento 
da economia baiana e das mudanças na sua dinâmi-
ca regional. Porém, permitem uma breve e importante 
avaliação da concentração das atividades econômi-
cas no estado, no referido período.

Para a consecução do referido indicador foram congre-
gados os esforços da SEI e demais Órgãos Estaduais 
de Estatística – OEE, de Secretarias Estaduais de Go-
verno e da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
– SUFRAMA, os quais operaram sob a coordenação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A metodologia1 permitiu a construção de estimati-
vas do PIB dos municípios, coerentes, comparáveis 
entre si e em consonância com as recomendações 
internacionais expressas pelas Nações Unidas, Ban-
co Mundial, Comissão das Comunidades Européias 
- Eurostat, Fundo Monetário Internacional – FMI, e 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OECD, reunidas no manual System of 
national accounts 1993.

Os valores, ora apresentados pela SEI, relativos uni-
camente aos municípios da Bahia, poderão ser pos-
teriormente comparados com aqueles referentes a 
outros municípios de outras unidades da federação, 
quando da divulgação, por parte do IBGE, do docu-
mento final, no qual constam os resultados para todos 
os municípios brasileiros.

Com a apresentação dessa nova série, a SEI está 
substituindo os resultados divulgados anteriormente, 
cuja metodologia foi elaborada individualmente pela 
SEI, e na qual os procedimentos de cálculo apresen-
tam, em relação ao processo atual, diferenças que 
conduzem a modificações no ranking dos municípios, 
em especial naqueles municípios de menor porte, em 
face da pouca representatividade das suas atividades 
econômicas, o que lhes confere uma grande sensibili-
dade, mesmo a discretas mudanças metodológicas.

Concentração espacial do PIB
Assim como o PIB estadual, o municipal também re-
vela, em termos setoriais, aspectos espaciais da eco-
nomia em nosso estado e, mesmo considerando uma 
análise de apenas quatro anos, nota-se a existência 

de um processo de desconcentração conforme des-
crito anteriormente.

Mesmo com um processo lento de desconcentração, 
percebe-se, ainda, um adensamento das principais ati-
vidades econômicas nos extremos do estado, ou seja, 
no limite oeste, no limite noroeste, no limite sul e no 
litoral. Dentre os 20 maiores municípios do estado, em 
termos de contribuição ao PIB estadual, 18 estão nos 
extremos do seu espaço territorial e representam 65,6% 
do seu PIB. Por outro lado, no espaço central do esta-
do, formado em boa parte pelo semi-árido, predomina 
uma baixa participação da atividade econômica.

Dentre os 18 maiores municípios, estão: Barreiras e 
Luis Eduardo Magalhães no extremo oeste do estado 
e Juazeiro, na divisa norte com Pernambuco, onde se 
observa a presença de uma agropecuária moderna 
e inserida na dinâmica econômica internacional; no 
extremo sul (indústria e agropecuária), área de plan-
tação de celulose e café, de uma pecuária moderna 
e de fábricas de papel e celulose situa-se o município 
de Mucuri, na divisa Sul com o Espírito Santo e Teixeira 
de Freitas.;No, na, região cacaueira, estão situados os 
municípios de Ilhéus e Itabuna.

A alta densidade em termos de atividade econômica 
pode ser observada Região Metropolitana da Salva-
dor-RMS, a mais dinâmica do estado. Nessa região 
encontra-se uma forte concentração de atividades in-
dustriais e de serviços. A RMS abrange os municípios 
de Salvador, Camaçari, São Francisco do Conde, Si-
mões Filho, Dias D’ávila e Lauro de Freitas, os quais 
representam quase metade do PIB baiano (48,2%). 
Em um outro bloco, fora da zona costeira, porém sob 
forte influência da economia de Salvador e da RMS, 
encontram-se os municípios de Feira de Santana, o 
mais importante, Candeias, Catu e Alagoinhas. Vale 
salientar que as atividades desenvolvidas por esses 
municípios interagem ou são complementares àque-
las realizadas na RMS.

1 A metodologia completa está disponível nos sites do IBGE (www.ibge.gov.
br) e da SEI (www.sei.ba.gov.br) 
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Ainda posicionado em parte do extremo geográfico 
do estado localiza-se o município de Paulo Afonso, 
que apresenta, como principal característica, a de ser 
município gerador de energia elétrica.

Finalmente, a análise dos 20 maiores municípios, em 
termos de PIB, permite também observar que apenas 
dois dos seus integrantes são genuinamente do inte-
rior: Vitória da Conquista e Jequié. Nestes municípios 
há o predomínio do setor serviços, em decorrência de 
serem ponto de apoio para uma das mais importantes 
rodovias do país, a BR--116, além de serem cidades-
pólo de uma região. Em ambas, o setor serviços repre-
senta, no perfil de suas economias. Em Jequié 70,7% 
do valor agregado, e em Vitória da Conquista, 71,2%. 

Concentração da participação 
no PIB
De acordo com os dados, pode-se afirmar que, em 
2002, 43,5% do PIB estadual eram gerado em ape-
nas três municípios: Salvador, Camaçari e São Fran-
cisco do Conde. Esse dado reflete, como dito na 
análise do PIB baiano, a forte concentração ainda 
existente na nossa economia, em especial no setor 
industrial e no setor serviços. Apenas Salvador con-
centra 31,7% do valor agregado do setor serviços 
do estado. Os municípios de Camaçari e São Fran-
cisco do Conde, por outro lado, representam 44,9% 
do valor agregado da indústria.

Essa forte concentração ainda pode ser vista pelos 
seguintes dados: os 20 maiores municípios do es-
tado concentravam 67,7% do valor agregado, em 
2002; por outro lado, 44,1% dos municípios (183) 
geravam apenas 5,9% desse valor. Mais ainda: 
81,0%, ou 336 municípios dos 417, geraram, em 
2002, somente, 17,8% do PIB evidenciando o pe-
queno porte da maioria dos municípios baianos. Um 
outro dado que reflete a ausência de municípios de 
médio porte no estado é o fato de que, do total dos  
municípios baianos, apenas 16 possuem participa-
ção total no PIB estadual acima de 1,0%.

Concentração por setor de 
atividade
Do ponto de vista setorial, a concentração apresenta 
diferenciações significativas, evidenciando que o pro-

cesso de difusão do crescimento ocorre estimulado 
pelas políticas implementadas e de acordo com as 
características e aptidões dos municípios que, tam-
bém de forma endógena, vêm ampliando segmentos 
de sua atividade econômica.

O setor mais concentrado é o da indústria, no qual 20 
municípios geravam, em 2002, 83,34% do total do seu 
valor agregado.

O setor agropecuário se revela como o menos con-
centrado, em virtude da existência de produtos de 
subsistência ou integrados a cadeias agroindustriais 
e que possuem importante participação na formação 
do PIB estando distribuídos por todo o território baia-
no. Como exemplos tem-se a cultura da mandioca, 
do feijão, da mamona, do sisal, entre outros. Mesmo 
assim, nota-se que 36 municípios, ou 8,2% do total 
dos municípios baianos, geram 39,5% do valor agre-
gado do setor.

A distribuição espacial da atividade econômica do 
setor serviços também ocorre de forma concentrada. 
Observa-se que, em 2002, apenas 20 municípios res-
pondiam por 63,5% do valor agregado.

A distribuição espacial da atividade 
econômica do setor de serviços 
também ocorre de forma concen-
trada. Observa-se que, em 2002, 
apenas 20 municípios respondiam por 
63,5% do valor agregado

Processo de desconcentração
Em que pese toda a concentração observada pelos 
números do PIB, a leitura do período 1999 a 2002 per-
mite, como já foi dito, a observação de um lento, mas 
paulatino processo de desconcentração da atividade 
econômica, em relação aos seus centros tradicionais.

Se, em 1999, os 20 maiores municípios eram respon-
sáveis pela geração de 70,2% do PIB baiano, em 2002 
esse número cai para 67,7%. No outro extremo, nota-
se que, nesse mesmo período, 81% dos municípios 
aumentaram sua participação no PIB, passando de 
16,7% para 17,8%, respectivamente.
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Esse processo é mais perceptível no setor de serviços, 
o de maior representação no PIB baiano, em decorrên-
cia do fortalecimento de algumas cidades médias do 
estado, como o município Luis Eduardo Magalhães.

No caso do setor industrial, este se manteve com o 
mesmo nível de concentração. Os 20 maiores muni-
cípios participavam, em 1999, com 85,6% do valor 
agregado do setor, passando a representar 85,4% 
em 2002, enquanto 316 municípios com menor re-
presentação, reduziram sua participação, no mesmo 
período, de 6,9% para 6,1%. Esse fenômeno pode ser 
explicado pelo modelo de industrialização que vem 
ocorrendo no estado nos últimos 15 anos.

Ocorre um adensamento das indústrias já existentes, 
quase todas elas localizadas na RMS e seu entorno, 
à exceção do segmento produtor de papel e celulose. 
Observe-se que essas indústrias são bastante intensi-
vas em capital, e geram um expressivo valor agrega-
do. Entretanto, apresenta-se um fato importante, com 
a instalação de um novo segmento industrial, que 
surge em virtude da política governamental, e cujas 
indústrias se orientam para o interior do estado, como 
é o caso da calçadista e da agroindústria.

No caso da agropecuária, vê-se uma forte concen-
tração em virtude do surgimento de uma agricultura 
moderna nos extremos do estado (extremo sul, médio 
São Francisco e oeste). Em 1999, os 20 maiores muni-
cípios respondiam por 16,7% do PIB, atingindo 28,8% 
em 2002, enquanto que os 198 menores, no mesmo 
período, tiveram sua participação reduzida, de 26,1% 
para 15,4%.

Estrutura econômica dos 
municípios
Apesar do segmento industrial baiano ser o que mais 
gera valor agregado, a análise do perfil econômico 
dos municípios revela que esse segmento só alcança 
mais de 50% das suas estruturas produtivas em 21 
deles, ou seja, somente 5,0% dos municípios baianos 
possuem esse segmento representando mais da me-
tade da sua grandeza econômica.

Já o setor agropecuário, que segundo informações 
da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 
– PNAD, é aquele que gera um maior número de ocu-
pações (Em 2003 40,3% das ocupações no estado 
foram geradas nesse segmento), possui 147 muni-

cípios em que a estrutura econômica é determinada 
predominantemente, participação superior a 50%, 
pela agropecuária.

Finalmente, pode-se observar que o setor serviços é 
aquele que se apresenta  com maior representativi-
dade na economia de uma grande parcela de muni-
cípios. Observa-se, por exemplo, que em 249 municí-
pios, que representam 59,7% do total de municípios 
do estado,  50% das sua economias são geradas pelo 
setor de serviços.

Conclusão
A breve análise ora realizada detectou sinais de um 
processo de desconcentração da atividade econô-
mica, principalmente em relação aos setores produti-
vos mais tradicionais da Bahia e serve como simples 
ilustração do potencial que os resultados divulgados 
pela SEI oferece àqueles que necessitam conhecer a 
distribuição espacial da economia baiana e que para 
isso podem utilizar como parâmetro o Produto Interno 
Bruto dos municípios.

O manancial de informações gerado pelo cálculo do 
PIB dos municípios é extremamente amplo e permite 
leituras por diversos ângulos e para diversas dimen-
sões analíticas, sendo mais um instrumento à disposi-
ção do público usuário, indispensável à interpretação 
das diferenças regionais do estado.
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Em 2004, as expectativas otimistas compartilhadas 
por representantes dos diversos segmentos econômi-
cos, de que o processo de retomada do crescimento 
do país se consolidaria nesse ano, se confirmaram. 
A partir do primeiro semestre, os indicadores eco-
nômicos começaram a demonstrar que a economia 
brasileira experimentaria a mais significativa expansão 
desde os primeiros anos de implantação do Plano 
Real. Tal crescimento se observou em todos os seto-
res da atividade econômica, dentre os quais o comér-
cio varejista que, desde o fim da década de 90, vinha 
amargando acentuadas quedas no faturamento das 
empresas. No estado da Bahia, a trajetória consisten-
te de recuperação do nível de atividade foi preponde-
rante para o comércio acumular acréscimo de 8,26% 
no Volume de Vendas, encerrando um ciclo de vários 
anos sucessivos de acentuadas quedas no ritmo dos 
negócios. No entanto, o desempenho do setor situou-
se aquém da média nacional que, no mesmo período, 
acumulou crescimento mais expressivo (9,25%). 

A análise do desempenho do comércio varejista con-
tida neste artigo teve como referência os dados apu-
rados pela Pesquisa Mensal do Comércio - PMC, re-
alizada, em âmbito nacional, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, cujos dados para 
o estado da Bahia são divulgados mensalmente, em 
parceria com a Superintendência de Estudos Econô-
micos e Sociais da Bahia – SEI.

A PMC teve início em janeiro de 2001 e é uma pesqui-
sa de caráter conjuntural, cujo objetivo é acompanhar 
o comportamento do comércio varejista e de seus 
principais segmentos nas 27 Unidades da Federação. 
Constitui-se um instrumento de extrema importância 
para os diversos agentes econômicos, já que se pro-
põe a auxiliá-los nos seus processos de tomadas de 
decisões, ao captar, no curto prazo, as alterações na 
conjuntura econômica nacional, sejam elas promovi-
das pelas autoridades monetárias ou decorrentes das 
especificidades do varejo. 

Desde o seu início, a pesquisa vinha revelando desa-
celeração no ritmo dos negócios. Em 2001, a crise de 
energia elétrica que atingiu o país foi determinante para 
inibir o consumo. As elevadas taxas de juros e a va-
lorização do dólar, refletindo no aumento da inflação, 
constituíram-se nos principais fatores a afetar o com-
portamento do varejo em 2002. No ano seguinte, os 
indicadores conjunturais desfavoráveis acentuaram o 
quadro recessivo do país, principalmente nos primeiros 
meses do ano, atingindo não só o comércio varejista 
como um todo, mas as demais atividades econômicas. 
O elevado nível de desemprego e os baixos rendimen-
tos auferidos pelos trabalhadores tiveram atuações de-
cisivas na retração do consumo naquele ano.

Entre outros fatores, o desempenho do varejo em 2004 
foi, também, influenciado pela base comparativa, ano 
de 2003, período bastante desfavorável ao setor, o 
que torna o resultado menos expressivo. Entretanto, 
pode-se afirmar que a expansão das vendas deu-se 
principalmente em razão da mudança no cenário ma-
croeconômico do país, já que o comércio varejista se 
constitui numa atividade particularmente sensível às 
alterações da política macroeconômica. Tal afirmativa 
foi constatada no fim de 2003 e durante todo o ano de 
2004, quando os sinais de recuperação dos indicado-
res econômicos concorreram para impulsionar o nível 
da atividade varejista, gerando expectativas de que 
seria um ano bastante auspicioso para o setor.

As medidas de política macroeconômicas, visando 
à reverter um quadro extremamente recessivo, que 
inibia o consumo e desestimulava os investimentos, 
foram fundamentais para determinar a expansão das 
vendas. A acentuada demanda reprimida existente 
no país refletiu de imediato na indústria, contribuindo 
para que muitas unidades passassem a operar a ple-
na capacidade instalada.
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Esse foi um ano excepcionalmente favorável ao co-
mércio varejista, preponderantemente para o seg-
mento de bens duráveis. Esse ramo de atividade sus-
tentou o dinamismo das vendas e, ao mesmo tempo, 
comprovou que a demanda reprimida por esses bens 
alcançava níveis de consideráveis proporções. Com-
portamento análogo também constatado no âmbito 
do comércio varejista do país.

Na avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o ano de 2004 foi determinado pela 
reação do mercado interno que, pela primeira vez 
desde 2000, teve contribuição mais significativa para 
o Produto Interno Bruto (PIB), do que o setor externo. 
Impulsionado, principalmente, pela reação do consu-
mo doméstico, o PIB cresceu 5,2% nesse ano. Perío-
do em que houve uma maior disponibilidade de crédi-
to para financiamento das compras, cujo volume total, 
em circulação na economia, expandiu-se em 15,1% 
em relação ao ano anterior; os juros médios anuais si-
tuaram-se num patamar mais baixo do que os cobra-
dos em 2003; e a criação de novos postos de trabalho 
foi responsável pela expansão da massa salarial.

No processo de recuperação, o varejo vem passan-
do por etapas: nos primeiros meses de 2004, a re-
tomada do nível de atividade refletiu em aumentos 
expressivos das vendas de bens duráveis, cabendo 
o principal destaque ao ramo de Móveis e eletrodo-
mésticos. Alicerçadas, basicamente, num sistema de 
financiamento com prazos amplamente dilatados, as 
vendas de eletrodomésticos atingiram níveis extre-
mamente significativos (42,74%). Tal comportamento 
resultou, essencialmente, do desempenho das ven-
das a prazo, já que o segmento é fortemente atrela-
do ao sistema de crediário, e, entre outros fatores, é 
determinado pela capacidade de endividamento das 
famílias, cuja maior parcela tem, na classe média, o 
principal indutor das vendas. 

A reação do mercado de trabalho, com a criação de 
novos postos, gerou nos consumidores a confiança 
da manutenção no emprego e os estimulou a as-
sumir novos compromissos. Também os juros mais 
baixos cobrados no crediário, os prazos de parcela-
mentos das compras bastante alongados e a maior 
concessão de crédito foram, sem sombra de dúvida, 
incentivos fundamentais para expandir os negócios 
do setor. Convém mencionar que as promoções tam-
bém constituíram-se numa estratégia importante para 
dinamizar as vendas. 
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Ademais, deve-se levar em consideração que as gran-
des compras de eletrodomésticos foram realizadas 
nos primeiros anos de implementação do Plano Real, 
cujo ciclo de vida útil não permitia mais que esse bens 
tivessem a utilização alongada, tornando-se impres-
cindíveis as trocas.

Na avaliação da Eletros, entidade que agrega os fa-
bricantes de eletroeletrônicos, a indústria registrou, 
em 2004, a terceira maior taxa de expansão de sua 
história em volume de unidades vendidas. Também 
foi o terceiro melhor resultado desde o início de im-
plantação do Plano Real, em 1994. Crédito disponível, 
demanda reprimida e a forte atuação dos empresários 
para reduzir os estoques explicaram o bom desempe-
nho da indústria.

Acrescente-se a esses fatores o lançamento no mer-
cado de novos e modernos aparelhos: o processo de 
modernização tecnológica pelo qual vem passando 
a indústria brasileira nos últimos anos, levou-a a pro-
duzir aparelhos eletrônicos bastante avançados. Em 
anos anteriores, os mesmos apresentavam preços 
inacessíveis para a maioria dos consumidores, mas, 
por força da concorrência, os lojistas se viram obriga-
dos a reduzir as suas margens de lucro, baixando os 
preços. Tal comportamento permitiu que parcela con-
siderável da população substituísse aparelhos que 
não estavam mais em uso, considerados obsoletos, 
por outros mais modernos.

Ainda no segmento de bens duráveis, os resultados 
favoráveis obtidos ao longo do ano possibilitaram ao 
ramo de Automóveis, motos, partes e peças contabili-
zar expressivo acréscimo nos negócios (23,69%). Tra-
ta-se da comercialização de bens de alto valor unitá-
rio, destinados essencialmente às camadas de renda 
mais elevadas, e que têm nos juros e no crédito direto 
ao consumidor os instrumentos fundamentais de ex-
pansão das vendas. Embora os resultados do ramo 
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não sejam computados na formação do Indicador do 
Varejo, a pesquisa o investiga, dada a sua importância 
no contexto varejista. 

No âmbito da Associação Nacional de Fabricantes de 
Veículos Automotores (ANFAVEA), a indústria auto-
motiva atingiu, no ano passado, níveis consideráveis 
de produção. As liquidações de estoques, o lança-
mento no mercado de novos modelos e as constan-
tes promoções foram fundamentais para expandir as 
vendas, principalmente no segmento dos carros po-
pulares, que respondem por parcela expressiva das 
receitas das concessionárias. Porém, deve-se consi-
derar que as exportações de veículos constituíram-se 
num importante instrumento de dinamismo da indús-
tria automotiva.

É importante destacar que a indústria brasileira apre-
sentou, em 2004, o melhor desempenho dos últimos 
18 anos. No estado da Bahia, se constatou um dos 
melhores resultados dos últimos anos, com cresci-
mento da produção não só nos segmentos desti-
nados às exportações, como, também, em setores 
voltados para o mercado interno. O destaque do 
crescimento industrial ficou por conta da produção 
de veículos na montadora instalada na Região Metro-
politana de Salvador – RMS. 

A partir do segundo semestre, além do segmento de 
bens duráveis continuar apresentando níveis recordes 
de vendas, a pesquisa observou reação mais signifi-
cativa nos segmentos que comercializam bens não-
duráveis, como: Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo. Após registrar 
intensa desaceleração nas vendas ao longo de 2003, 
o segmento retomou o nível de atividade. No contex-
to dos ramos pesquisados, esse se constitui no mais 
representativo, exercendo forte influência no compor-
tamento do varejo. As variações positivas observadas 
mensalmente permitiram ao segmento acumular, no 
ano, crescimento de 7,13%. A retomada da atividade 
econômica possibilitando o ingresso de um maior nú-
mero de pessoas no mercado de trabalho e a recu-
peração parcial do poder de compra de parcela ex-
pressiva da população tiveram impactos positivos no 
comportamento do varejo.

Os resultados positivos desse segmento são credita-
dos, sobretudo, à melhoria do poder de compra dos 
consumidores. No momento em que a renda sinaliza 
recuperação, constata-se expansão nas vendas de 

itens de primeira necessidade ou aumento na deman-
da de bens anteriormente eliminados das listas de 
compra dos consumidores. A concorrência entre as 
grandes redes lojistas foi de extrema importância para 
manter os preços estabilizados e, em alguns casos, 
reduções para determinados produtos que compõem 
a cesta básica, permitindo às camadas de rendas in-
feriores a expandir o consumo de produtos de primei-
ra necessidade, o que concorreu para o ramo de ati-
vidade reverter a tendência de queda observada em 
2003 e manter a inflação sob controle. 

Como é sabido, qualquer aumento na renda real dos 
consumidores, principalmente os de menor poder 
aquisitivo, é destinado, prioritariamente, para o con-
sumo de bens considerados salário, como alimentos, 
vestuário etc. Após experimentar, em 2003,  acentua-
da retração nas receitas, em 2004, as vendas de Te-
cidos, Vestuário e Calçados encerraram o ano apre-
sentando variação positiva de 4,96%. Inversamente 
ao que ocorre com o segmento de bens duráveis, 
cujo ritmo dos negócios está atrelado ao crediário, 
esse  por envolver a comercialização de artigos de 
menor valor, as  vendas são basicamente à vista, ou 
por meio de cheques pré-datados e cartão de crédi-
to, que se tornaram importantes instrumentos de pa-
gamento das compras. 

Trata-se de um ramo de atividade particularmente sen-
sível ao aumento da demanda, que tradicionalmente 
se intensifica em determinados períodos do ano, haja 
vista grande parte dos artigos comercializados pelo 
segmento apresentar preços compatíveis com a ca-
pacidade de pagamento de parte representativa dos 
consumidores.

Para 2005, as expectativas são de que o comércio 
varejista, como um todo, manterá a trajetória de cres-
cimento observado no ano passado. Porém, na ava-
liação de analistas de mercado e representantes do 
setor, o ritmo de crescimento deverá ser mais lento, 
pois o comportamento do varejo será mensurado em 
relação a uma base comparativa bastante elevada. 
Também considerando-se que existia no país uma 
acentuada demanda reprimida por bens, como: auto-
móveis e eletrodomésticos e parte dessa demanda já 
foi suprida, as vendas a prazo deverão apresentar de-
sempenho menos intenso, apesar de a concessão de 
crédito continuar ascendente. Também, como há um 
limite da capacidade de endividamentos das famílias, 
que comprometeram, em 2004, parte de seus rendi-
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mentos com compras a crédito, em razão da elasti-
cidade dos prazos, muitas delas ainda não estão em 
condições de assumir novos financiamentos.

Espera-se que as previsões de melhoria do mercado 
de trabalho – com expansão do emprego e da renda 
e a retomada dos investimentos – contribuam para 
aquecer o consumo nos segmentos de bens não durá-
veis. As perspectivas são de que haverá uma melhoria 
dos rendimentos, começando pelo aumento do salá-
rio mínimo em maio, o que contribuirá para o aumento 
do consumo de: alimentos, vestuário, medicamentos 
etc., considerados bens essencialmente dependentes 
do rendimento dos trabalhadores.

Espera-se que as previsões de 

melhoria do mercado de trabalho 

– com expansão do emprego 

e da renda e a retomada dos 

investimentos – contribuam 

para aquecer o consumo nos 

segmentos de bens não duráveis

Por outro lado, existe o receio de que o crescimento 
do setor seja comprometido pelas elevações nos ju-
ros. Provavelmente os constantes aumentos da taxa 
básica anual de juros da economia (Selic), refletirão no 
desempenho do varejo, já que juros altos afetam a de-
manda e os financiamentos do setor produtivo. As au-
toridades monetárias, ao aumentarem os juros, visam 
à controlar o consumo e, portanto, a inflação. Em janei-
ro de 2004, o Banco Central manteve a taxa de juros 
em 16,50%; em março, ocorreu uma pequena redu-
ção, passando-a para 16,25%; nos meses subsequen-
tes, houve queda dos juros apenas em abril (16,00%). 
Essa taxa foi mantida até agosto, a partir de setembro, 
as autoridades monetárias aumentaram a mesma, por 
sete meses seguidos, passando-a de 16,25% nesse 
mês, para 19,25%, em março. Como as mudanças na 
política macroeconômica exercem acentuadas influ-
ências no comportamento do varejo, a tendência é o 
crédito ficar mais caro nos próximos meses.

Os juros estabelecidos pelo Banco Central servem 
de referência para os bancos comerciais determina-
rem as taxas cobradas nos empréstimos pessoais e, 
o comércio, ás cobradas nos financiamentos direto 
ao consumidor. No entanto, de acordo com lojistas, a 
inadimplência, embora em queda,os obriga a embutir 
nos juros a chamada taxa de risco, a qual contribui 
para elevá-los.
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Uma avaliação do mercado de trabalho da Região Me-
tropolitana de Salvador certamente não pode se en-
contrar isolada da política macroeconômica. Essa po-
lítica tem objetivado o controle da inflação e a redução 
da dívida pública através de superávits primários. Além 
disso, percebe-se um auxílio à política de controle da 
inflação proporcionado pela apreciação do real.

Não seria demais afirmar que essa política vem im-
pondo uma restrição muito forte ao crescimento da 
economia brasileira como um todo; afinal, taxas altas 
de juros, restrições dos gastos públicos e apreciação 
da moeda são ingredientes inequívocos para uma re-
cessão econômica.

Mesmo assim, a economia brasileira tem dado sinais 
de crescimento, ainda que não se possa garantir es-
tável e duradouro no longo prazo, já que tem pela 
frente inúmeros obstáculos de ordem infra-estrutural; 
além do mais, os rebatimentos da política econômica 
sobre os setores de atividade não são homogêneos, 
dependem, em verdade, de suas estruturas específi-
cas de mercado.

Nessas condições, a economia brasileira encontra 
rapidamente seus limites de crescimento, na medi-
da em que os investimentos privados ficam limitados 
pelos juros elevados, enquanto que os investimen-
tos vinculados às áreas exportadoras devem, ainda, 
enfrentar a apreciação cambial. Por outro lado, os 
gastos públicos deixam de ser canalizados para a 
recuperação da infra-estrutura básica, sobretudo a 
que diz respeito à rede rodoviária, principal vetor de 
transporte das mercadorias do país.

É preciso notar que as Parcerias Público-Privadas não 
são suficientes para recuperar toda a infra-estrutura 

nacional, mesmo porque elas também ficam bloquea-
das pela política econômica, em decorrência das bai-
xas taxas de retorno que daí advêm: as taxas elevadas 
de juros tornam menor o volume de empréstimos, além 
de mais arriscados; a apreciação cambial dificulta o 
crescimento das exportações; e a redução drástica 
dos gastos públicos impede a recuperação da infra-
estrutura necessária ao crescimento econômico. Essa 
é uma combinação perversa que precisa ser rompida 
para que a economia brasileira volte a crescer de ma-
neira sustentada por um longo período e possamos, 
então, falar de desenvolvimento econômico. 

É nesse quadro econômico que as informações cap-
tadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego da 
Região Metropolitana de Salvador (PED-RMS) apon-
tam uma diminuição da taxa de desemprego média 
anual. Essa taxa alcançou 25,5% da População Eco-
nomicamente Ativa (PEA) quando, em 2003, ela foi de 
28,0%. O contingente de pessoas em busca de uma 
ocupação foi estimado em 431 mil.

A taxa de desemprego diminuiu, em 8,9%, em de-
corrência, fundamentalmente, do aumento de 4,8% 
na ocupação. Isso mais do que compensou o cres-
cimento de 1,3% da PEA, aumentando a pressão das 
pessoas no mercado de trabalho. Como resultado 
imediato, tem-se que o contingente de desemprega-
dos diminuiu em 37 mil pessoas. Assim, a criação de 
58 mil novos postos de trabalho foi mais que suficien-



28 Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.131, p.27-34, Abril/2005

A dinâmica de funcionamento do mercado de trabalho da Região Metropolitana de Salvador: uma avaliação de 2004

te para absorver as 21 mil pessoas que ingressaram 
na força de trabalho, contribuindo para a redução do 
contingente de desempregados.

Invertendo a tendência dos últimos seis anos, verifi-
cou-se em 2004 um aumento de 2,4% no rendimento 
médio real do trabalho principal. O valor desse ren-
dimento foi estimado em R$ 684, contra os R$ 668 
de 2003. Ainda assim, esse valor encontra-se 18,2% 
menor que o registrado em 1997.

O rendimento médio real dos assalariados, estimado 
em R$ 790, apresentou aumento de 4,1% em relação a 
2003. Mas, relativamente a 1997, esses trabalhadores 
ainda apresentam uma perda de ganhos da ordem de 
16,4%. Os assalariados do setor público experimenta-
ram elevações relativamente mais expressivas que os 
assalariados do setor privado.

Dentre os assalariados do setor privado, os maiores 
aumentos foram para aqueles com registro em car-
teira (2,8%), seguindo-se os subcontratados (1,3%), 
enquanto os assalariados sem carteira de trabalho 
tiveram reduções de seus rendimentos (3,3%). As ca-
tegorias de autônomos e os empregadores também 
verificaram reduções de seus rendimentos, (2,8% e 
5,2%, respectivamente); enquanto os trabalhadores 
domésticos tiveram seus rendimentos levemente au-
mentados (0,9%).

Em termos absolutos, os empregadores, com um ren-
dimento médio de R$ 1.902, continuam liderando os 
ganhos médios reais na RMS. Seguem-se os assala-
riados do setor público (R$ 1.273), os assalariados do 
setor privado com carteira de trabalho (R$ 731) e os 
assalariados subcontratados (R$ 559). Com os meno-
res rendimentos aparecem os trabalhadores autôno-

mos (R$ 415), os assalariados sem carteira (R$ 385) e 
os trabalhadores domésticos (R$ 215). 

A taxa de participação e seus 
movimentos
A taxa de participação, que representa a proporção 
da PEA (ocupada ou desempregada) no total da Po-
pulação em Idade Ativa (PIA – com 10 anos e mais), 
sofreu uma diminuição de 1,4% entre 2003 e 2004, 
passando de 62,8% para 61,9%, respectivamente. 
Essa redução mostrou-se a mesma para homens e 
mulheres (1,4%). Em relação a 1997, a participação 
da força de trabalho feminina no mercado de trabalho 
da RMS aumentou de 6,9%, enquanto a dos homens 
permaneceu estável.

Quanto à posição no domicílio, os chefes apresen-
taram uma maior redução na taxa de participação 
(2,7%), seguidos pelos outros membros do domicílio 
e pelos filhos, com reduções relativas de 1,7% e de 
0,9%, respectivamente. Os cônjuges mantiveram-se 
relativamente estáveis na força de trabalho (-0,3%).

Em termos de faixas etárias, em relação a 2003, vale 
ressaltar a relativa estabilidade (0,5%) da participação 
dos jovens com idade entre 18 e 24 anos na força de 
trabalho. As demais faixas etárias tiveram reduções 
em suas participações relativas: as crianças entre 
10 e 14 anos (10,0%), os adolescentes entre 15 e 17 
anos (9,4%), os idosos com idade de 60 anos e mais 
(6,8%), os adultos na faixa etária entre 40 e 59 anos 
(1,2%) e as pessoas entre 25 e 39 anos (0,8%).

Em comparação com 2003, segundo a escolaridade, 
a RMS apresentou, em 2004, relativa estabilidade da 
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taxa de participação dos indivíduos com ensino su-
perior completo (0,5%) e dos com ensino fundamen-
tal completo ou ensino médio incompleto (-0,2%). As 
demais faixas de instrução reduziram relativamente 
suas participações na força de trabalho: os analfabe-
tos (9,7%), as pessoas com ensino fundamental in-
completo (6,5%) e as com ensino médio completo ou 
ensino superior incompleto (0,8%).

Desempenho do nível 
ocupacional
No período em análise, destacam-se, por setor de ati-
vidade, certas características da ocupação. 

O nível de ocupação da RMS apresentou, em 2004, 
uma elevação de 4,8%, significando, em relação ao 
ano anterior, um aumento de 58 mil novas ocupações.

Em relação a 2003, o comportamento setorial da ocu-
pação apresentou crescimento em todos os setores 

de atividade. O maior destaque verificou-se no Co-
mércio (8,1%), seguido pelo setor de Serviços (5,2%), 
Indústria (1,2%) e agregado Outros Setores (1,9%), 
que engloba a Construção Civil, Serviços Domésticos 
e Outras Atividades. 

Ainda em relação ao ano anterior, em 2004 a maior 
criação de postos coube ao setor de Serviços, com 
38 mil novas ocupações. Seguiu-se o Comércio, com 
16 mil novos postos, o agregado Outros Setores, com 
mais 3 mil ocupações, e a Indústria, com 1 mil novos 
postos de trabalho.

O nível de ocupação da RMS 

apresentou, em 2004, uma elevação 

de 4,8%, significando, em relação ao 

ano anterior, um aumento de 58 mil 

novas ocupações
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Em relação a 1997, aumentou o nível de ocupação na 
RMS (18,9%). Esse crescimento se mostrou presente, 
embora diferenciado, em todos os setores de ativida-
de. O setor de Serviços liderou a criação de ocupações 
(24,8%), em seguida, aparecem a Indústria (20,3%), o Co-
mércio (9,6%) e o agregado Outros Setores (Construção 
Civil, Serviços Domésticos e Outras Atividades) (6,7%). 

Em relação a 2003, segundo a posição na ocupação, 
o maior crescimento relativo ocupacional se verificou 
para a categoria dos Empregadores (13,1%) e dos 
autônomos (7,1%), seguindo-se dos assalariados do 
setor público (5,6%) e do setor privado (3,0%).

No mesmo período, no setor privado, verificou-se 
elevação da ocupação dos assalariados sem regis-
tro em carteira (3,9%) e dos assalariados com car-
teira assinada (2,7%). O número de trabalhadores 
domésticos aumentou 0,7%.

Em relação a 2003, a retração da parcela atual dos 
ocupados, que realizava jornadas superiores à legal, 
ocorreu para a maioria dos setores de atividade: de 
46,9% para 45,7%, na indústria; de 36,6% para 36,0%, 
nos serviços; e de 52,9% para 50,6%, na construção 
civil. Para os trabalhadores no comércio (56,5%) e 
nos serviços domésticos (59,0%) aumentou a parcela 
daqueles que trabalharam mais que a jornada legal. 

Desempenho do desemprego
A taxa anual média de desemprego total da Região 
Metropolitana de Salvador, em 2004, foi calculada 
em 25,5%. Esse resultado, que representa um de-
créscimo de 8,9% em relação a 2003, decorreu da 
geração de 58 mil ocupações, número superior ao 
contingente de pessoas que ingressaram no merca-
do de trabalho (21 mil).
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Pela primeira vez desde o início da pesquisa, o núme-
ro total de desempregados no ano, em relação ao ano 
anterior, recuou. Em 2004, o contingente de desem-
pregados da RMS foi estimado em 431 mil pessoas, 
37 mil a menos que em 2003. Em relação ao ano de 
1997, entretanto, o número de desempregados au-
mentou em 139 mil pessoas.

A análise da taxa de desemprego total, segundo seus 
componentes, mostra que a redução da taxa reflete, 
principalmente, a diminuição da taxa de desemprego 
aberto, que se reduziu em 12,4%, entre 2003 e 2004, 
embora a taxa de desemprego oculto também tenha 
recuado (3,6%) no período. A taxa de desemprego 
aberto foi calculada em 14,9% e, a do desemprego 
oculto, em 10,6%.

A análise do desemprego oculto mostra a estabiliza-
ção da taxa de trabalho precário e a diminuição da taxa 
de desalento (11,8%). Estima-se que havia, em 2004, 
252 mil pessoas em desemprego aberto e 179 mil em 
desemprego oculto, dos quais 129 mil encontrava-se 
no desemprego oculto pelo trabalho precário e os de-
mais, 51 mil, no desemprego oculto pelo desalento.

Em relação a 1997, a taxa total de desemprego cres-
ceu 18,1%, tendo o desemprego aberto aumentado 
20,2% e, o oculto, 15,2%.

Em 2004, o recuo da taxa de desemprego total deu-se 
de forma generalizada para os grupos populacionais 
investigados. Destacaram-se, nesse aspecto, os ado-
lescentes com 15 a 17 anos de idade, cuja taxa de 
desemprego total decresceu 14,7%, as pessoas de 40 
anos e mais (10,8%), os homens (11,1%), os cônjuges 
(9,5%) e os chefes de domicílio (9,2%). 

Ainda em 2004, quanto à escolaridade, houve redu-
ção da taxa de desemprego total para quase todos 
os segmentos investigados. Observou-se que a que-
da mais acentuada ocorreu entre os indivíduos com 
o curso fundamental incompleto (12,1%), enquanto 
as menores quedas pertenceram aos grupos popu-

Pela primeira vez desde o início 

da pesquisa, o número total 

de desempregados no ano, em 

relação ao ano anterior, recuou

lacionais com mais escolaridade: com curso médio 
completo ou superior incompleto recuou 4,7% e, com 
o curso superior completo, 4,0%. Por outro lado, a ex-
ceção pertenceu ao segmento dos que se declararam 
sem instrução ou analfabetos, cuja taxa de desempre-
go total cresceu 2,4% entre 2003 e 2004, ao passar de 
21,0% para 21,5%. 

Em relação a 1997, registrou-se crescimento da taxa 
de desemprego total para todos os grupos populacio-
nais. O aumento relativo da taxa total de desemprego 
foi particularmente severo entre os outros membros do 
domicílio (33,0%), os jovens com 18 a 24 anos (27,8%) 
e entre os que têm entre 25 e 39 anos (24,2%). Em 
relação à instrução, o crescimento da taxa de desem-
prego total penalizou, especialmente, os que têm ins-
trução de nível médio completo e superior incompleto 
(39,3%) e os com o ensino fundamental completo e 
médio incompleto (25,6%).

Em relação aos desempregados com experiência an-
terior de trabalho, registrou-se aumento nas parcelas 
de pessoas com maiores graus de instrução. A pro-
porção de pessoas com o ensino médio completo 
ou superior incompleto passou de 33,9% do total dos 
desempregados na RMS, em 2003, para 37,2%, em 
2004. A daqueles com o curso superior completo, evo-
luiu, de 2,7% dos desempregados para 3,1%. Por outro 
lado, em sentido inverso, a parcela de indivíduos com 
o ensino fundamental incompleto, entre os desempre-
gados, passou de 37,7% para 33,6%, em 2004.

Entre 2003 e 2004, o tempo médio de procura de 
trabalho dos desempregados da RMS passou de 61 
semanas para 67. Em 1997, o tempo médio de pro-
cura de trabalho dos desempregados foi estimado 
em 36 semanas. 

Evolução do rendimento 
médio
Em 2004, contrariando a trajetória descendente veri-
ficada nos seis anos anteriores, o rendimento anual 
médio dos ocupados na Região Metropolitana de 
Salvador aumentou 2,4%, em relação a 2003. Com 
essa elevação, o rendimento médio passou a equi-
valer a R$ 684 no ano em análise. Quando compa-
rado com 1997 (R$ 836), esse desempenho foi ne-
gativo, o que corresponde a uma redução do valor 
médio de 18,2%.
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Movimento semelhante foi observado no salário real 
médio que, em comparação com 2003, acumulou alta 
de 4,1%. A elevação no rendimento real médio anu-
al verificada para o total de assalariados apresentou 
uma alteração de R$ 759, em 2003, para R$ 790. Em 
relação a 1997, esse valor é 16,4% menor. 

Segundo as modalidades de inserção no mercado de 
trabalho, convém destacar os distintos movimentos 
registrados na renda dos ocupados. 

Entre os assalariados, verificou-se incremento do salá-
rio real médio anual dos empregados do setor público 
e privado. Comparando-se os valores dos dois seg-
mentos, a elevação foi maior no setor público (7,5%) 
do que no privado (2,1%), tornando suas médias cor-
respondentes a R$ 1.273 e R$ 647, respectivamente.

Entre os assalariados, verificou-se 

incremento do salário real médio 

anual dos empregados do setor 

público e privado

cada queda do poder aquisitivo (3,3%), enquanto 
que o segmento dos assalariados do setor privado, 
composto pelos subcontratados, teve seu salário 
elevado em 1,3%.

Para os empregados domésticos, o valor médio re-
cebido em 2004 (R$ 215) encontra-se 0,9% acima do 
registrado em 2003.

Entre os trabalhadores autônomos, houve decrésci-
mo de 2,8%, passando para uma remuneração mé-
dia anual equivalente a R$ 415. A redução registrada 
para o segmento dos autônomos ocorreu pelo tercei-
ro ano consecutivo.

O valor médio recebido pelos empregadores, como re-
sultado das suas atividades empresariais em 2004, en-
contra-se 5,2% abaixo do registrado no ano anterior. 

Assim, verifica-se, em relação a 1997, com a exceção 
dos assalariados subcontratados e empregados do-
mésticos, todos os segmentos de ocupados tiveram 
seus rendimentos reais médios reduzidos. O mais afe-
tado foi o rendimento real médio dos empregadores, 
com uma retração de 26,0%, passando de R$ 2.569 
para R$ 1.902.

Conforme os principais setores de atividade econô-
mica, verificou-se, em 2004, comportamentos diferen-
ciados do rendimento médio dos ocupados. 

De fato, os ocupados na indústria tiveram rendimen-
tos médios 3,8% maiores que o registrado no ano de 
2003, passando a corresponder a R$ 968: esse de-

O desempenho do salário médio no setor privado 
foi favorável para aqueles com registro em carteira, 
para os quais houve acréscimo de 2,8%; em rela-
ção a 1997, no entanto, esse mesmo rendimento 
está 18,0% abaixo do registrado atualmente. Entre 
os assalariados sem registro em carteira foi verifi-
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sempenho favorável decorreu, em grande parte, do 
incremento do poder aquisitivo registrado para os 
trabalhadores do subsetor metal-mecânica (7,3%). No 
comparativo anual, no entanto, quase todos os ramos 
de atividade apresentaram retrações, destacando-se 
os ramos de têxteis, vestuário e calçados (8,5%) e ou-
tras indústrias (5,6%). 

No setor de serviços, por sua vez, os ocupados ti-
veram alta de 3,4% no rendimento real médio anual, 
que passou a corresponder a R$ 781. Os maiores in-
crementos foram observados nos ramos de utilidade 
pública (6,4%), reformas e reparação de edificações 
(4,4%) e serviços auxiliares (4,2%). Foi verificado, ain-
da, comportamento negativo para os rendimentos dos 
trabalhadores alocados em alguns dos subsetores do 
setor de serviços, cujas principais retrações foram os 
serviços creditícios e financeiros (10,3%) e outros ser-
viços de reparação e limpeza (4,4%).

A construção civil e os serviços domésticos apresenta-
ram altas nos rendimentos reais de seus ocupados, de 
3,5% e 0,9%, respectivamente. Em valores monetários, 
o rendimento dos ocupados na construção civil situa-
va-se em R$ 703 e, nos serviços domésticos, em R$ 
215. Na comparação com 1997, os ocupados na cons-
trução civil acumularam perdas expressivas (27,5%); 

O rendimento real médio anual dos ocupados no co-
mércio diminuiu, passando a corresponder a R$ 513 
em 2004, valor 2,5% menor do que o registrado no 
ano anterior. Deve-se destacar que, no comércio, esse 
indicador registrou queda pelo terceiro ano consecuti-
vo, atingindo o menor nível desde 1997 (R$ 726).

Na análise do rendimento real médio dos ocupados 
segundo as categorias ocupacionais, o rendimen-
to dos ocupados em atividades de apoio foi o que 
apre¬sentou maior crescimento acumulado (3,8%), 
passando a equivaler a R$ 597. Os ocupados em car-
gos de direção, gerência e planejamento, com rendi-
mentos de R$ 2.101 em 2004, e aqueles em ativida-
des de execução, que receberam em média R$ 546, 
tiveram incremento de 2,2% e 1,5%, respectivamente. 
Em relação a 1997, os três grupos acumulam retra-
ções significativas (entre 17% e 11%). 

Considerando o tempo de permanência no trabalho 
atual, verificou-se alta do rendimento médio real para 
a maioria dos assalariados. Destacam-se os empre-
gados com mais de seis meses e até um ano de per-
manência no trabalho, com incremento de 8,1%, e os 

com mais de um ano e até dois anos, cuja elevação 
foi de 6,6%. Para aqueles que têm mais tempo de 
trabalho, a intensidade das elevações foi menor (em 
torno de 5,0%). Já o subgrupo dos assalariados, com 
até seis meses de tempo de serviço, com salário real 
médio de R$ 444, foi o único a apresentar retração do 
salário médio real (1,6%).

No que tange a concentração da massa de rendimen-
tos do trabalho, a parcela da renda apropriada pelos 
50% com menores rendimentos oscilou de 15,8%, 
em 2003, para os atuais 15,7%. Já a parcela de ren-
da apropriada pelo segmento dos 10% ocupados de 
renda mais elevada, passou de 43,4% para 43,2%. Em 
1997, essa parcela era de 46,7%.

Conclusão
O funcionamento do mercado de trabalho da RMS 
vem apresentando sinais de dinamismo, a despeito de 
alguns acontecimentos preocupantes. Dentre esses 
acontecimentos é necessário distinguir aqueles vincu-
lados ao próprio mecanismo de funcionamento desse 
mercado daqueles que têm um vínculo maior com a 
dinâmica da política econômica e, por isso mesmo, 
aparecem localmente como elemento exógeno.

Como acontecimento vinculado ao funcionamento do 
mercado pode ser destacado o fato da ocupação se 
apresentar em crescimento, tanto em relação ao ano 
anterior como em relação a 1997. O crescimento da 
ocupação é, em si mesmo, um bom acontecimento, 
mas quando se observa que a variação positiva da 
ocupação ainda é menor que a variação positiva da 
PEA, percebe-se uma situação que se agrava pouco 
a pouco. Esse movimento foi atenuado em relação a 
2003, já que a ocupação cresceu mais que a PEA, 
mas ainda constitui um foco de preocupação.

Outro aspecto preocupante é o fato de que a ocupação 
tem crescido mais fortemente no Comércio e no setor 
de Serviços que, na maior parte das vezes, tratam-se 
de ocupações menos qualificadas. Por outro lado, 
constata-se uma maior presença absoluta e relativa de 
trabalho assalariado com carteira assinada, melhoran-
do, ainda que de maneira incipiente, as condições de 
formalização do mercado de trabalho da RMS.

No plano do desemprego, a grande preocupação é a 
elevação da taxa de desemprego oculto por trabalho 
precário, já que a taxa de desemprego aberto dimi-
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nuiu em relação a 2003, ainda que se encontre em 
patamar muito elevado.

Quanto aos rendimentos reais dos ocupados, tem-
se, pela primeira vez desde 1997, uma mudança de 
sentido. Em 1997, os ocupados ganhavam, em mé-
dia, R$ 836, valor que foi se deteriorando, até alcan-
çar R$ 668 em 2003, sendo que, em 2004, a média 
desses rendimentos alcançou R$ 684, ou seja, 2,4% 
a mais que 2003.

Os elementos exógenos aparecem por conta da polí-
tica macroeconômica, que tem privilegiado o controle 
da inflação e da dívida pública, fatos que necessa-
riamente limitam as possibilidades de melhoria nas 
condições de funcionamento do mercado de trabalho 
da RMS, além de limitar, também, a capacidade de 
dinamismo desse mesmo mercado.
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Conjuntura Econômica 
Internacional
Tudo indica que a recuperação cíclica da economia 
mundial, observada após o ano 2000, tenha alcança-
do seu ápice no ano de 2004. No ano passado, o PIB 
global cresceu cerca de 5%, comparado com as ta-
xas de 3,9%, em 2003, e 2,8%, em 2002. A atividade 
econômica nos países em desenvolvimento apresen-
tou a maior taxa de crescimento dos últimos 20 anos, 
enquanto os EUA e China se firmaram como as duas 
grandes locomotivas do trem global, apresentando ex-
pansão econômica de 4,4% e 9,5% respectivamente. 

Nos EUA, esse aumento deveu-se, principalmente, ao 
dinamismo dos investimentos privados, que cresce-
ram 13,2% no ano e tiveram contribuição de 2 pon-
tos percentuais para a expansão do PIB; o consumo 
das famílias (que representa quase 70% do PIB), vem 
crescendo igualmente a taxas elevadas (em torno de 
5%). Já na China, esse desempenho se deve tanto 
ao forte aumento das exportações, de 35% no acu-
mulado do ano (atingindo U$ 594 bilhões), como à 
ampliação dos investimentos fixos, em 26% no ano; 
o consumo, também teve elevação expressiva, a jul-
gar pela evolução das vendas no varejo, com variação 
real de cerca de 9% no ano, ritmo que se manteve 
relativamente constante ao longo de 2004.

A economia mundial adentra ao ano de 2005 com 
perspectivas de crescimento positivas, tendendo a 
apresentar, contudo, alguma desaceleração no de-
correr do ano. Os elevados preços do petróleo, de 
alguma forma, já provocaram a diminuição do cres-
cimento global e as medidas de política econômica, 
que tendem a ser utilizadas nos centros dinâmicos 
da econômica mundial no sentido de evitar um sobre-

aquecimento, devem reduzir ainda mais o crescimen-
to global. A expansão do comércio internacional, que 
cresceu à taxa de 9,9% em 2004, deve ser também 
abrandada (previsões de crescimento de 7,5% para 
2005), tendo em vista às altas nos preços do petróleo 
e à possibilidade de maiores perturbações macroeco-
nômicas globais. O esperado aumento nas taxas de 
juros internacionais também ajudará no enfraqueci-
mento do crescimento econômico mundial em 2005.

A alta taxa de crescimento em 2004 reflete uma con-
juntura que se espalhou na dinâmica de crescimento 
econômico por todo o globo, apresentando, contudo, 
diferenças e singularidades em cada região. Nos paí-
ses em desenvolvimento, esse crescimento se deveu 
ao fato de que grande parte dos países se beneficiou 
de um ou mais dos seguintes acontecimentos coinci-
dentes: 1) aumento no preço de petróleo e da maioria 
das demais commodities; 2) crescimento rápido do 
comércio de manufaturados; e 3) liquidez internacio-
nal com os mercados financeiros “tranqüilos”.

Entre os países desenvolvidos, a performance foi 
mais variada. O crescimento foi significante nos EUA, 
moderado no Japão e fraco na Europa. Com exce-
ção de seus novos membros e alguns poucos outros 
países, a União Européia tomou o lugar do Japão en-
quanto “economia lesma”: o PIB da União Européia 
(15 países) cresceu apenas 0,2% no quarto trimes-
tre de 2004, abaixo das expectativas, resultando em 
aumento de 2% no acumulado do ano, ainda assim 
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superior ao 0,5% de 2003. Esse comportamento é 
fruto, basicamente, do estancamento do consumo 
e das exportações líquidas. Para o fraco desempe-
nho do quarto trimestre contribuíram a apreciação do 
euro e a desaceleração da economia mundial. O bai-
xo crescimento europeu é bastante influenciado pelo 
fraco desempenho da Alemanha, que praticamente 
não cresceu no segundo semestre de 2004, ao passo 
que a Espanha e o Reino Unido apresentaram taxas 
acima da média, ainda que seu crescimento também 
esteja longe de ser impressionante. Segundo estima-
tivas da Economist Intelligence Unit, o PIB da zona 
do euro deverá ter crescimento nominal de cerca de 
2,2% em 2005 (THE BATTLE, 2005). Uma questão de 
suma importância que estará em pauta nas discus-
sões da União Européia no ano corrente diz respeito 
à necessária reavaliação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, que não tem funcionado bem e deve 
ser revisto. Contudo, há toda uma problemática en-
volvida no processo de mudança, tendo em vista que 
França e Alemanha tendem a querer indicar os pon-
tos a serem mudados de acordo com seus interesses 
particulares (THE ECONOMIST, 2005).

Um dos pontos fracos da recuperação econômica 
mundial continua sendo o relativamente lento cres-
cimento do emprego e a persistência de elevadas 
taxas de desemprego e subemprego na maioria dos 
países em desenvolvimento (UNITED, 2005). Mesmo 
nas regiões mais dinâmicas da periferia capitalista, 
como a China, o desemprego e o subemprego per-
manecem sendo problemas significativos para suas 
economias. De uma forma mais geral, contudo, viu-
se, em 2004, uma melhora na demanda interna em 
muitos países em desenvolvimento, o que nos leva a 
pensar que, se o crescimento econômico fosse sus-
tentado, ganhos em termos de emprego poderiam 
ser alcançados. Nas economias desenvolvidas, o 
emprego vem se recuperando lentamente nos EUA, 
mas continua fraco na Europa e Japão, de forma que 
o termo “jobless growth” (crescimento sem empre-
go) pode ser amplamente utilizado para definir o mo-
mentum econômico mundial.

A China vem, cada vez mais, complementando os EUA 
no papel de principal motor de crescimento para a eco-
nomia mundial. A combinação das fortes demandas 
desses dois gigantes tem promovido o crescimento e 
a dinamização econômica por todo o globo, dado que 
a China tem atuado como um catalisador em diversas 
áreas da atividade econômica onde os EUA promo-

A China vem, cada vez mais, 
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para a economia mundial

vem menos estímulos. Por exemplo, dada a sua estru-
tura econômica, o crescimento nos EUA tem uma ação 
limitada sobre a demanda por matérias-primas e uma 
importância significativa no que concerne ao comércio 
de bens manufaturados. Já o crescimento chinês au-
mentou expressivamente a demanda por matérias-pri-
mas para fomentar sua expansão industrial e tem sido 
de suma importância na reversão, pelo menos tempo-
rária, da tendência de queda de longo prazo dos pre-
ços das commodities, o que tem dado aos commodi-
ty-exporting countries um certo dinamismo econômico, 
mesmo que de forma paliativa.

Nas últimas semanas, o preço do barril de petróleo 
tem alcançado novos recordes, em relação aos úl-
timos anos, chegando a ser cotado, em Londres, a 
mais de U$ 53 o barril. Tal fato foi observado ao longo 
do ano passado, com esparsos momentos de que-
das brandas, devido, principalmente, a uma demanda 
crescente pelo produto – diferentemente das crises 
dos anos 1970, quando os preços recordes eram re-
sultados de reduções na oferta. É importante notar 
que a capacidade de produção ociosa dos principais 
produtores de petróleo é muito reduzida. Sendo as-
sim, é improvável que a oferta de petróleo seja capaz 
de atender à crescente demanda no médio prazo, si-
tuação esta que tende a provocar elevação de preço 
ou, pelo menos, a estabilização do mesmo num pata-
mar bastante alto. Por exemplo, em 2004, a demanda 
de petróleo cresceu 3,3%, contra 2,4% no ano anterior, 
mas, para este ano, espera-se um crescimento mais 
lento, abaixo de 2%. Com certeza um dos principais 
responsáveis por essa aceleração foi a China, cuja 
demanda aumentou 16% no ano passado, ao passo 
que a dos países da OCDE, por exemplo, cresceu 
apenas 1%. Para 2005, a Agência Internacional de 
Energia projeta crescimento de 4,7% para a demanda 
chinesa. A oferta, em 2004, cresceu 4,3% — acima da 
demanda, portanto. Entretanto, a folga de produção 
da Opep, considerando o Iraque em plena capacida-
de, está entre 1 e 1,5 milhão barris/dia, ou seja, menos 
de 2% da oferta total.
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É interessante observar que a economia mundial pa-
rece ter se ajustado de forma relativamente rápida e 
sem grandes distúrbios ao novo regime de preços do 
petróleo em 2004. Espera-se, também, que os impac-
tos dos altos preços do petróleo continuem a ter al-
cance limitado em 2005, embora reste a possibilidade 
de que fatores não-econômicos possam perturbar de 
forma significativa o mercado internacional de petró-
leo em detrimento do crescimento econômico mun-
dial. Mesmo sem grandes choques, o mercado tende 
a se apresentar volátil e com tendências altistas no 
decorrer do ano.

No que diz respeito ao mercado financeiro internacio-
nal, pode-se observar uma certa calmaria em 2004. 
Fluxos de investimento estrangeiro direto (IED), em 
direção aos países em desenvolvimento, reverteram 
a tendência de queda dos últimos três anos e apre-
sentaram números positivos. Entrementes, no que 
concerne ao conjunto dos diversos fluxos financeiros, 
o ano de 2004 apresentou-se como o sétimo ano con-
secutivo de transferência líquida negativa para os pa-
íses em desenvolvimento, com uma cifra recorde de 
U$ 300 bilhões. É importante frisar que alguns desses 
resultados negativos, em termos de transferências lí-
quidas, refletiram um aspecto positivo e não negativo 
para determinados países. Por exemplo, alguns paí-
ses tiveram superávit comercial apreciável em 2004, 
como resultados de aumento expressivo em suas ex-
portações, e escolheram usar tal montante como meio 
de se proteger melhor contra possíveis dificuldades 
externas futuras, para aumentar suas reservas interna-
cionais ou diminuir suas dívidas externas.

Os aumentos nas reservas internacionais em variadas 
partes do mundo podem ser observados como um 
reflexo parcial dos macro-desequilíbrios globais, os 
quais não só persistiram, como também aumentaram 
em 2004. O gigantesco déficit comercial americano 
chegou à cifra recorde de U$ 666 bilhões (mais de 5% 
do PIB), tendo ocorrido, em contrapartida, superávits 
em diversos países em desenvolvimento, no Japão e 
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na União Européia. Esses desequilíbrios foram uma 
das forças motrizes para a contínua queda do dólar, 
que alcançou a mais baixa cotação da história contra 
o euro em 2004 (OLIVEIRA; LOBO, 2004). (Entre o iní-
cio de 2003 e o final de 2004, o euro se valorizou 26% 
em relação ao dólar). Exceto pela queda do dólar, os 
desequilíbrios globais não causaram grandes prejuí-
zos à economia mundial em 2004. Contudo, a possi-
bilidade de uma correção abrupta e de uma repercus-
são global de tais desequilíbrios ainda persiste.

O ponto nevrálgico dos macro-desequilíbrios globais 
está centrado no fato de que a taxa de poupança, nos 
EUA, tem se sido muito pequena, o que leva a um 
descompasso entre consumo/poupança, gerando a 
necessidade de financiamento dos gastos dos ameri-
canos por capital estrangeiro. Daí o rombo na balan-
ça comercial, em 2004, ter atingido recorde histórico, 
resultado de exportações de US$ 808 bilhões e im-
portações de US$ 1,474 trilhão. Assim, os norte-ame-
ricanos compram quase 50% mais do que vendem 
ao estrangeiro, sendo, pois, os investidores interna-
cionais que financiam “o trem da vida” da economia 
norte-americana, que possui uma dívida externa que 
gira em torno de U$ 3 trilhões, a maior dívida externa 
do mundo. Não é nada comum, na história mundial, 
que o país hegemônico, guardião da moeda de reser-
va internacional, também seja o país mais endividado 
do mundo (WARDE, 2005). 

Destarte, no ano de 2005, pode-se observar quais se-
rão os desdobramentos, em termos macroeconômi-
cos, de todo esse escopo conjuntural, no qual signifi-
cantes desequilíbrios globais poderão trazer consigo 
todo um novo ordenamento econômico-financeiro, 
em termos mundiais, além de instabilidade e queda 
na dinâmica do crescimento por todo o mundo, mas 
com efeitos ainda mais perversos na periferia do sis-
tema capitalista. O ano de 2005 tende a ser um ano 
feliz – um pouco menos feliz que 2004, mas feliz; en-
tretanto, se os efeitos dos global inbalances começa-
rem a aparecer com maior nitidez durante este ano, 
poderemos encontrar turbulências significativas pelo 
caminho. Enfim, o pouso global acontecerá, resta sa-
ber quando e como exatamente.

Setor externo brasileiro
Em 2004, diante do quadro econômico internacional 
apresentado, as contas externas brasileiras, manten-
do a tendência do ano anterior, obtiveram resultados 
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positivos. As exportações alcançaram, pelo segundo 
ano consecutivo, um novo recorde, o que, por sua 
vez, proporcionou à balança comercial obter também 
um resultado recorde. Com isso, as transações cor-
rentes atingiram, pela primeira vez em sua história, um 
patamar superior aos US$ 10 bilhões. 

Devido a tal desempenho do setor exportador, os 
indicadores de sustentabilidade externa também 
apresentaram sensível melhora no ano. Além dos re-
sultados do comércio exterior, contribuiu para essa 
melhora a redução de passivos externos de médio e 
longo prazo.

Tais resultados, infelizmente, têm muito menos a 
ver com uma modificação estrutural da economia 
brasileira do que com o aquecimento da economia 
mundial. Apesar de fatores adversos, como a alta do 
preço do petróleo e a desconfiança de investidores 
frente aos gigantescos déficits orçamentários ame-
ricanos, a economia mundial fechou o ano com a 
maior taxa de crescimento desde meados dos anos 
70, o que impulsionou de forma decisiva os preços 
das commodities, elemento fundamental na pauta de 
exportação brasileira.

Comércio de bens

As exportações brasileiras, pela primeira vez na histó-
ria, superaram a marca de US$ 100 bilhões em doze 
meses. Na 2ª semana de março, a balança comercial 
registrou saldo de US$ 828 milhões, devido a exporta-
ções no valor de US$ 2,080 bilhões e importações de 
US$ 1,253 bilhão. No acumulado do mês, as exporta-
ções somaram US$ 3,772 bilhões e, as importações, 
US$ 2,335 bilhões, constituindo um superávit de US$ 
1,438 bilhão. No ano, as exportações acumulam US$ 
18,972 bilhões e, as importações, US$ 12,565 bilhões, 

com saldo positivo de US$ 6,408 bilhões.

Observa-se que as importações demonstram sinais 
de alta. Porém, o saldo da balança comercial brasilei-
ra, que em 2004 superou em 35,9% o seu antigo re-
corde, vem se mantendo superavitário, o que constitui 
um fato novo, uma vez que era comum, em fases de 
saldo comercial positivo, a ocorrência de forte redu-
ção das importações.

A principal âncora desses resultados é o setor agrá-
rio. Além dos grãos de soja e seus derivados, o Bra-
sil também lidera as exportações mundiais de café, 
açúcar, álcool, tabaco, couro, suco de laranja, carne 
bovina e frango. Porém, além do setor agrícola, outras 
categorias da economia brasileira também conhece-
ram, em 2004, um grande aumento das suas vendas 
externas. O setor de semi-manufaturados teve um 
acréscimo de 22,71% em comparação a 2003; já os 
manufaturados aumentaram em 33,53%. No gráfico 1, 
pode-se analisar as exportações do ponto de vista da 
variação dos seus respectivos índices de quantum e 
preço de 2004, em relação a 2003.

Pode-se notar que a influência total para o incremento 
nas exportações brasileiras decorreu, em maior medi-
da, do aumento do quantum exportado, do que dos 
preços. Todavia, quando estudamos as classes dos 
produtos, vemos que esses fatores se apresentam de 
forma distinta, uma vez que, no que tange os básicos 
e os semi-manufaturados, o preço foi o maior respon-
sável, contrastando com os manufaturados, onde o 
fator quantum tem claramente maior destaque. 

No que se refere aos produtos básicos e semi-manu-
faturados, fica claro, no gráfico 2, a influência extre-
mamente benéfica do chamado choque externo favo-
rável, em maior grau para os primeiros.
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Com base no gráfico 2, pode-se afirmar que o Bra-
sil ainda tem de caminhar muito para se consolidar 
como um dos grandes no cenário do comércio inter-
nacional. Dos US$ 96,5 bilhões exportados em 2004, 
78% foram gerados pela venda de produtos de baixa 
ou média-baixa intensidade tecnológica. Trata-se de 
um índice muito elevado, em relação à média mun-
dial, de 56% (INSTITUTO..., 2005). O grande proble-
ma de tal fato é que esse tipo de produto, de reduzi-
do valor agregado, tende a ser menos valorizado no 
mercado mundial.

Já no que se refere ao destino/origem das exporta-
ções/importações do Brasil em 2004, pode-se verificar 
os seguintes resultados: no referente às exportações, 
as taxas que conheceram maiores elevações foram as 
vendas para o Mercosul 57,13%; Aladi, 48,83%; Mé-
xico, 44%; e EUA, 20,5%. Já a China aumentou em 
20,02% suas compras de produtos brasileiros. Quan-
to à origem das importações, as maiores taxas de ex-
pansão foram da China, Coréia do Sul e Aladi, com 
74,74%, 60,33% e 43,72% respectivamente.

Serviços e renda 

Seguindo a tendência histórica da economia brasilei-
ra, as contas de serviços e rendas, no ano de 2004, 
continuaram influenciando negativamente o saldo das 
transações correntes brasileiras. De janeiro a dezem-
bro, os gastos com serviços líquidos atingiram US$ 
4,77 bilhões, o que constitui uma queda de 3%, em 
relação a 2003. Paralelamente, as remessas de ren-
das líquidas sofreram expansão de 10,6%, atingindo 
a marca de US$ 20,5 bilhões, o que refletiu a gran-
de elevação com os gastos com juros, que atingiram 

U$ 4,4 bilhões. As remessas de lucros totalizaram U$ 
4,937 bilhões, um aumento de 21,12% frente a 2003. 

Analisando mais detalhadamente a conta de serviços, 
pode-se verificar que os seus principais itens continu-
am apresentando déficits. O item que foge a esta re-
gra é aquele referente às viagens internacionais, que 
fecharam o ano com a marca de US$ 351 bilhões, 
um crescimento bastante significativo comparado ao 
mesmo período de 2003. Pode-se afirmar, com bas-
tante segurança, que tal resultado se encontra intima-
mente relacionado com o movimento de apreciação 
cambial ao longo do ano de 2004.

De resto, as demais contas continuaram a registrar 
déficits: com destaque para os gastos líquidos com 
computação e informação, que chegaram ao patamar 
de U$ 1,22 bilhão, aumentando 18,76%, em relação a 
2003, e saídas referentes a aluguéis e equipamentos, 
que totalizaram U$ 2,11 bilhões.

Câmbio

No que se refere ao movimento de câmbio, dois fato-
res contribuíram de forma decisiva para o dólar fechar 

Tanto fluxos positivos de divisas quanto 

a depreciação da moeda americana 

frente às principais moedas do mundo, 

contribuíram de forma decisiva para 

esse movimento de valorização do real
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o ano em cerca de R$ 2,65/ dólar, o que constitui uma 
apreciação do real de mais de 5% frente ao mesmo 
período de 2003. Tanto fluxos positivos de divisas 
(exportações elevadas e investimento direto de US$ 
18,16 bilhões) quanto a depreciação da moeda ame-
ricana frente às principais moedas do mundo, con-
tribuíram de forma decisiva para esse movimento de 
valorização do real. Como pode-se notar no gráfico 3, 
apesar de uma certa pressão nos meses de abril a ju-
lho, o dólar iniciou um movimento de desvalorização e 
já começa a preocupar certos setores exportadores.

Indicadores de sustentabilidade 
externa

Além de impulsionar o crescimento econômico inter-
no, o surpreendente desempenho das exportações 
também vem melhorando sensivelmente os indicado-
res de sustentabilidade externa, fazendo com que a 
capacidade do Brasil em honrar seus compromissos 
internacionais se torne mais sólida.

Em 2004, a dívida externa total chegou ao patamar 
de US$ 201,4 bilhões, com contração de US$ 13,556 
bilhões quando comparado ao ano de 2003. A relação 
serviço da dívida/exportações ficou em 53,8% - com 
uma redução de 18,7 pontos percentuais em refe-
rência a 2003. Já a relação juros/exportações atingiu 
14,8%, decrescendo 4,6 p.p. frente a 2003.

Perspectivas para 2005

Segundo o Banco Central, o saldo comercial em 2005 
deverá ficar em torno dos US$ 25 bilhões. Isso por-

que, além das exportações crescerem em um ritmo 
menor, o crescimento econômico deverá impulsionar 
as importações. Já os fluxos de investimentos estran-
geiros líquidos, que apresentaram boa recuperação 
em 2004, têm, para 2005, a perspectiva de atingir os 
US$ 14 bilhões.

Porém, certos fatores ainda denunciam claramente a 
fragilidade estrutural da economia brasileira. Um deles 
é a redução de rentabilidade das exportações devido 
à variação cambial, que deve reduzir o ímpeto expor-
tador brasileiro. Apesar das exportações acumularem, 
no ano, US$ 18.972 milhões, os exportadores já espe-
ram impactos, devido ao câmbio, a partir de abril.

O efeito do chamado “estrago cambial” para as expor-
tações brasileiras ainda é incerto. Segundo Fernando 
Ribeiro, da Funcex, não é fácil prever o tamanho do 
impacto, mas, mantido esse patamar do real frente ao 
dólar, é provável que tenhamos uma redução das ex-
portações. Isso se dá porque o efeito não é imediato, 
ou seja, os contratos de exportação não são fechados 
dentro de períodos muito curtos, o que gera o atra-
so na resposta das exportações em relação à varia-
ção cambial. Além disso, a desvalorização do dólar é 
uma tendência mundial, fazendo com que apenas as 
exportações para os EUA fiquem comprometidas de 
forma mais forte.

Conclusão

Pode-se concluir que o grande superávit em tran-
sações correntes que o Brasil conheceu no ano de 
2004 se deve, basicamente, ao desempenho extre-
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mamente positivo das exportações. Estas, devido ao 
crescimento mundial ímpar desse ano, foram bastan-
tes elevadas. Assim, mesmo com o crescimento das 
importações, baseado no aquecimento do mercado 
interno, o Brasil conseguiu obter um resultado recorde 
de saldo comercial.

Tais resultados das exportações, além de gerarem im-
portantes divisas e servirem como um impulsionador 
do mercado interno, se constituem em um grande fator 
de melhora dos indicadores de sustentabilidade exter-
na brasileiros, uma vez que a maioria desses tem as 
exportações como denominador. Porém, como já frisa-
mos anteriormente, esses resultados devem ser enca-
rados com ressalvas, já que a conta serviços e rendas, 
seguindo uma tendência histórica, registrou resultados 
negativos na maioria de seus componentes.

Sendo assim, a trajetória econômica brasileira, em 2005, 
tende a seguir a da economia mundial, apresentando 
um certo arrefecimento. A intensidade dos impactos 
sobre as contas externas das possíveis mudanças na 
conjuntura internacional é difícil de ser avaliada; contu-
do, é interessante observar que o Brasil está surfando 
na onda de crescimento mundial que pode, dentro em 
breve, quebrar na praia da instabilidade.
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Investimentos industriais previstos 
totalizam  volume de R$ 18,1 bilhões

Os investimentos industriais anunciados para o estado da Bahia, a serem realizados no período referente a 2005-
2009, totalizaram um volume da ordem de R$ 18,1 bilhões agregando 298 projetos.Os investimentos estão subdi-
vididos em treze eixos de desenvolvimento e em nove complexos de atividade econômica.

Em relação á localização dos investimentos, indicado pelos eixos de desenvolvimento, os eixos  Metropolitano 
(49%) e Extremo Sul (37%) concentram 86% destes, correspondendo a um volume de R$ 15,6 bilhões em 181 pro-
jetos. Os demais agregam um volume de investimentos de cerca de R$ 2,5 bilhões, representando 14% do total de 
investimentos e 40% dos projetos, com destaque para o eixo Grande Recôncavo que detém 9% dos investimentos 
em 49 projetos.

Analisando os investimentos enquanto complexo de atividade econômica verifica-se que 63% encontra-se aloca-
do nos complexos Madeireiro (48%) e Transformação Petroquímica (18%), representando um volume de R$ 12,0 
bilhões em 54 projetos. Os demais complexos agregam um volume na ordem de R$ 6,1 bilhões alocados em 212 
projetos, com destaque para o complexo de Químico-Petroquímico com 134% dos investimentos agregando 57 
projetos.

No que tange à situação, 71,4% estão em implantações de novas unidades industriais, representando um volume 
na ordem de R$ 12,9 bilhões e 223 projetos. Enquanto que 28,6% estão alocados em ampliações e 0,1% em reati-
vações, somando recursos na ordem de R$ 5,2 bilhões e 43 projetos.

Os empreendimentos industriais irão gerar cerca de 64.218 postos de trabalho, sendo que o eixo Metropolitano 
(43%) e o Grande Recôncavo (26%) concentram cerca de 69% destes. Os demais eixos são responsáveis por 31% 
dos empregos, destacando-se os eixos Extremos Sul (10,2%) e Mata Atlântica (5,7%), que juntos agregam  12.287 
novos postos.

A política de atração de investimentos industriais, promovida pelo governo do estado da Bahia, tem contribuído sig-
nificativamente 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 Profi-
bra. 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 2005, encontra-se a Sinaltech, 
a Mega Tetra, a Célus do Brasil, a GDK e a Brasgal.
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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 
- SEPLAN, consiste em coletar diariamente as informações primárias dos prováveis investimentos a 
serem implantados no estado, divulgadas pelos principais meios de comunicação, e obter sua confir-
mação 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 investi-
mentos 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 des-
sa instituição, com dados a partir de 1997, apresentando valores acumulados.
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Grupo Suzano ampliará sua área 
florestal

A Suzano Bahia Sul anunciou investimentos, este 
ano, de cerca de R$ 250 milhões, na expansão 
de sua área florestal no extremo sul baiano. Os 
recursos vão possibilitar novas áreas de fomento 
do eucalipto, em mais de seis mil hectares. A in-
vestida leva em conta o anúncio da duplicação da 
capacidade de produção de celulose da unidade 
industrial de Mucuri, de 650 mil para um milhão de 
toneladas, e que vai demandar investimentos de 
US$ 1,28 bilhão .

O gerente da divisão de Recursos Naturais da Suza-
no, Luiz Cornacchioni, informou que os investimen-
tos florestais na Bahia representarão cerca de 60% 
do total a ser aplicado pela empresa, este ano, neste 
segmento. A expansão da área acontecerá através 
de parceria com produtores locais, a quem a empre-
sa garante as mudas de eucalipto e assistência téc-
nica. O custeio da manutenção até o corte também 
é proporcionado, mas depois abatido na produção 
fornecida, em uma média de 22%. 

Cerca de 50% do recursos serão financiados atra-
vés do BNDES. Estima-se que as obras de duplica-
ção da unidade absorvam a mão de obra de 6,7 mil 
pessoas, sendo que a maior parte da região. A Su-
zano é hoje um dos maiores produtores integrados 
de papel e celulose de eucalipto da América Latina, 
com uma capacidade de produção de 1,1 milhão de 
toneladas de celulose total e de 820 mil toneladas 
de papel, considerando ainda as duas unidades in-
dustriais de Suzano (SP).

Suzano vai investir R$ 250 mi na Bahia. Correio da Bahia, 
11/03/2005.

Petrobrás confirma investimentos    
na Bahia  

A Petrobras investirá na Bahia mais de US$ 3,5 bi-
lhões nos próximos cinco anos. Os recursos serão di-
recionados para a implantação de novas unidades na 
Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na construção do 
gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene), construção da 
plataforma PRA-1 e instalação do campo de produção 
de Manati, na Bacia de Camamu.

O  presidente da estatal, José Eduardo Dutra, participou 
da inauguração da terceira Unidade de Processamento 
de Gás Natural (UPGN) da Bahia. A estação, localizada 
no município de Pojuca, tem capacidade para proces-
sar 2,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e é 
resultado de investimentos de mais de R$ 135 milhões.

Na oportunidade, Dutra anunciou que as obras de 
construção do gasoduto Sudeste-Nordeste serão 
iniciadas no próximo mês de julho. O Gasene vai li-
gar Vitória (ES) a Catu (BA), após investimentos da 
ordem de US$ 760 milhões, valor que inclui ainda 
melhorias na malha da Bahia.

Na Rlam, serão aplicados mais de US$ 760 milhões 
na construção de novas unidades voltadas para me-
lhorar a qualidade da gasolina e do óleo diesel. Os 
investimentos da Petrobrás na Bahia também incluem 
a construção de plataformas de produção - Manati e 
PRA-1, em São Roque do Paraguaçu, no recôncavo. 
Orçado em R$ 988 milhões, o projeto deve gerar até 
dois mil empregos diretos.

Petrobrás vai investir US$ 3,5 bilhões na Bahia. Correio da Bahia, 
15/03/2005.

Serão aplicados R$ 94 milhões em 
nova linha de transmissão

A Bahia vai ganhar uma nova linha de transmissão de 
energia elétrica, ligando os municípios de Dias D´Avila 
e Sapeaçu, num total de 104,5 km. Contando com um 
investimento de R$ 94 milhões, o projeto abrange as 
cidades de São Sebastião do Passé, Santo Amaro, 
Cachoeira, São Félix e Cruz das Almas, e inclui ainda 
a ampliação das subestações de Camaçari II e Sape-
açu. O empreendimento é a etapa final para a con-
clusão do estratégico anel de transmissão de energia 
em torno dos pontos de conexão entre os sistemas 
das regiões Sudeste, Nordeste e Norte. As obras da 
linha de transmissão, que possui tensão nominal de 
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500 kV e opera no sistema interligado nacional, foram 
iniciadas em dezembro. A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) prevê que o empreendimento entre 
em operação até o mês de agosto.

Do total de R$ 94 milhões que serão aplicados na linha 
de transmissão, R$ 60 milhões serão financiados pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), e o restante será aplicado pela Munirah, 
responsável pela implantação, exploração e manutenção 
da linha durante o período de concessão de 30 anos. 

Essa é a primeira vez que a Munirah Transmissora de 
Energia S/A executa um projeto na Bahia. A empresa 
é controlada pela Cymi S/A, subsidiária da Dragado 
Industrial S/A, um dos braços do conglomerado ACS 
(Actividades de Construcción y Servicios S/A), um dos 
maiores grupos de construção civil da Espanha. A 
acionista minoritária da Munirah é a Fluxo Engenharia 
Ltda, empresa de consultoria com especialização em 
projetos de transmissão de energia.

Bahia terá nova linha de transmissão de energia. Correio da Bahia, 
17/03/2005.

Nova jazida de será explorada no 
interior baiano

A Titânio Goiás Mineração (TGL) vai investir o montan-
te de R$ 2 milhões na Bahia para a exploração de jazi-
das de ferro, titânio e vanádio no município de Campo 
Alegre de Lourdes, a 820 km de Salvador. A empre-
sa venceu a concorrência realizada pela Companhia 
Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), e será respon-
sável pelos trabalhos complementares de pesquisa, 
implantação e operação de uma unidade de mina 
para lavra, beneficiamento e siderurgia. A capacidade 
instalada de produção da nova unidade será de 78 
mil toneladas/ano de minério beneficiado, equivalente 
a 120 mil toneladas/ano de minério bruto. O início da 
operação está previsto para 2007.

O contrato que autoriza a exploração das jazidas foi as-
sinado na Secretaria da Indústria, Comércio e Minera-
ção (SICM). De acordo com o diretor-técnico da Titânio 
Goiás Mineração, Armênio de Lima e Silva, com o início 
das atividades, o quadro de pessoal da empresa terá 35 
trabalhadores diretos e mais 120 indiretos. “A empresa 
vai investir R$ 1 milhão em pesquisa e mais R$ 1 milhão 
em obras civis e equipamentos para lavra”, informou.

Para o superintendente de Indústria e Mineração da 
SICM, Guilherme Furtado, “a vinda da Titânio Goiás 

Mineração para a Bahia fortalece o processo de atra-
ção de novos investimentos para o estado e o apro-
veitamento econômico de jazidas minerais descober-
tas e estudadas pela CBPM”.

Grupo investirá R$ 2 milhões para explorar mina na Bahia. Correio 
da Bahia, 22/03/2005.

Swatch abre loja em Salvador

A marca de relógios Swatch volta à cena soteropolitana 
a partir da loja inaugurada no Shopping Center Iguate-
mi. Essa é a 36ª loja da Swatch no país, mas existe a 
previsão de abertura de dois quiosques, um no Shop-
ping Barra e outro no Iguatemi de Feira de Santana, até 
o fim do primeiro semestre deste ano. Segundo o dire-
tor geral da Swatch Brasil, Fernando Calaigian Jorge, 
uma loja exige aporte inicial de investimento estimado 
entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, a depender do estoque.

Segundo ele, a escolha de Salvador para abrigar as 
operações da marca foi embasada por critérios como 
renda da região e perfil do shopping. Até o próximo 
ano, existe a previsão de abertura de mais 16 lojas e 
12 quiosques em todo o país, incluindo praças como 
Aracaju, Porto Alegre e Florianópolis. Atualmente, 80% 
das operações da empresa estão concentradas nos 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

A loja do Shopping Center Iguatemi possui 20m2. A pre-
visão é que o estabelecimento possua um mix com uma 
variedade de 450 a 500 produtos diferentes. Os preços 
médios dos relógios variam de R$220 a R$650. A linha é 
unissex e inclui modelos para o público infantil.

No ano passado, a Swatch registrou crescimento de 
vendas de 53%, frente a 2003. “Neste ano a projeção 
está por volta de 60%”, disse o diretor geral da em-
presa. A Swatch Brasil tem o direito, há cerca de dois 
anos, de distribuir exclusivamente a marca de relógio 
no país. A empresa, de capital brasileira, é supervisio-
nada pelo suíço Swatch Group.

Indicadores

Programa tem verba de R$ 300 
milhões para o setor agrícola

O Ministério Especial da Aqüicultura e Pesca (Seap) 
e o Banco do Brasil colocam à disposição do setor o 
Programa Especial de Aqüicultura e Pesca para 2005. 
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Notícias

O objetivo é gerar 20 mil contratos, que serão garan-
tidos com aplicação de R$ 300 milhões. A iniciativa 
vai colaborar para o desenvolvimento da produção 
no segmento, sendo que os recursos, provenientes 
das linhas de crédito rural, poderão ser utilizados para 
custeio, investimentos e comercialização.

A Bahia, que já aposta na pesca e na aqüicultura como 
uma de suas prioridades econômicas, tendo em vista 
a atuação da Bahia Pesca, recebe a notícia com oti-
mismo. O presidente da Bahia Pesca, Max Stern, co-
menta que este incentivo será um passo a mais para 
o desenvolvimento de um segmento que ainda tem 
um enorme potencial de crescimento para o estado. 
Só para se ter uma idéia, nos últimos quatro anos, o 
mercado da pesca de captura apresentou evolução 
de 15% e o da aqüicultura (produtos oriundos do 
cultivo de água doce), 48%. Somente a produção de 
camarão cresceu no estado, neste período, 78%, tor-
nando-se grande produto de exportação para países 
da Europa, dos Estados Unidos e do Japão.

Em 2004, o volume de produção chegou a 9.600 to-
neladas/ano e cinco mil toneladas foram exportadas, 
representando receita de US$ 27 milhões e incluindo 
o camarão na lista dos 15 itens mais importantes da 
pauta de exportação baiana. Já a produção da pisci-
cultura atendeu basicamente ao mercado interno. “A 
aqüicultura gera 1,8 emprego direto e 1,7 emprego 
indireto por cada hectare. De todas as culturas pri-
márias, é a principal geradora de empregos. A Bahia, 
hoje, é a terceira produtora nacional de aqüicultura e 
tem tudo para despontar no setor”. 

Programa tem verba de R$ 300 milhões para o setor agrícola. Cor-
reio da Bahia, 18/03/2005.

Ação Governamental

Souto lança, em Conceição do Coité, 
programa que vai revitalizar a lavoura 
do sisal 

O governador Paulo Souto visitou o município de Con-
ceição do Coité, onde lançou o programa Nossa Fi-
bra, de revitalização da lavoura do sisal. Ele também 
entregou 14 máquinas desfibradoras de sisal para as-
sociação de produtores, 2.311 títulos de terra, além de 
caprinos e ovinos.

Souto explicou que, com o Nossa Fibra, o governo 
pretende melhorar as condições de produção da fi-
bra do sisal no estado, aumentando em 32% a oferta 
do produto de boa qualidade. A meta é aumentar a 
produtividade dos campos de sisal de 853 para 1.300 
quilos por hectare, atingindo uma produção superior 
a 200 mil toneladas por ano. 

Estão sendo investidos R$ 13 milhões para recupe-
rar 35 mil hectares da cultura em 50 municípios da 
região sisaleira. 

O secretário de Agricultura, Pedro Barbosa, também 
presente à solenidade, informou que o primeiro passo 
para implantação do Nossa Fibra será identificar as 
pessoas que atendem ao perfil do programa, trabalho 
que será feito pela Secretaria de Combate à Pobreza 
e às Desigualdades Sociais.  O presidente da EBDA, 
Joaquim Santana, órgão da Seagri que vai coordenar 
o programa, explicou que inicialmente serão contem-
plados produtores com área de até cinco hectares. 

Souto lança, em Conceição do Coité, programa que vai revitalizar a 
lavoura do sisal .Diário Oficial, 17/03/2005.

Agricultura recebe mais R$ 12 milhões

Agricultores baianos enquadrados nos programas 
Terra Fértil e Bahiacitros vão contar com um volume 
de R$ 12 milhões para financiamento ao longo deste 
ano. Do total dos recursos, provenientes do Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf), R$ 7 milhões serão direcionados para o 
Terra Fértil, programa de apoio técnico e creditício à 
agricultura familiar na microrregião de Irecê, e R$ 5 
milhões irão para o Bahiacitros, que é voltado para a 
revitalização da citricultura nas regiões do litoral norte, 
recôncavo sul e nordeste do estado. O montante será 
disponibilizado pela Agência de Fomento do estado 
da Bahia - Desenbahia, como resultado da parceria 
com a Secretaria da Agricultura (Seagri) e a Empresa 
Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA).

De acordo com o presidente da Desenbahia, Vlad-
son Menezes, do total dos R$ 12 milhões que serão 
alocados pela agência estadual de fomento, pou-
co mais de R$ 2 milhões já estão em processo de 
análise para liberação. Menezes explica que, dos R$ 
7 milhões que irão para o Terra Fértil, R$ 2 milhões 
serão direcionados para o financiamento a unidades 
agroindustriais e R$ 5 milhões para produtores rurais. 
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A área de atuação do Terra Fértil abrange 16 municí-
pios, com população estimada em 306 mil habitan-
tes. Já o Bahiacitros tem como principais regiões de 
abrangência o litoral norte, recôncavo sul, Chapada 
Diamantina, Paraguaçu, extremo sul, oeste e nordes-
te, totalizando 24 municípios.

Poderão pleitear financiamento do Pronaf os citricul-
tores com áreas inferiores a 20 hectares. No caso do 
Terra Fértil, a linha de crédito contempla os produtores 
familiares com propriedades abaixo de cem hectares. 
Os projetos são elaborados pela EBDA e encaminha-
dos à Gerência de Crédito Rural da Desenbahia, para 
análise. Os juros do Pronaf são de 4% ao ano, sem 
correção monetária.

Agricultura recebe mais R$ 12 milhões. Correio da Bahia, 
17/03/2005.

Atos do poder executivo

Decretos

Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005 – Ins-
titui o Programa Nacional de Gestão Pública e Des-
burocratização – GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do 
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocra-
tização, e dá outras providências.

Decreto nº 5.387, de 07 de março de 2005 
– Acrescenta dispositivo ao art. 3º do decreto nº 
5.244, de 14 de outubro de 2004, que dispõe sobre 
a composição e funcionamento do Conselho Nacio-
nal de Combate à Pirataria e Delitos contra a Pro-
priedade Intelectual.

Leis

Lei n 11.102, de 08 de março de 2005 – Autoriza 
a Caixa Econômica Federal em caráter excepcional e 
por tempo determinado, a arrecadar e alienar os dia-

mantes brutos em poder dos indígenas Cintas-Largas 
habitantes das Terra Indígenas Roosevelt, parque indí-
gena Aripuanã, Serra Morena e Aripuanã.

Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 – Regula-
menta os incisos II, IV e V do § 1º do art. da Cons-
tituição  Federal, estabelece normas de segurança 
e mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados 
– OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacio-
nal de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comis-
são Técnica Nacional de Biossegurança – CNTBio, 
dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 
– PNB, revoga a lei nº 8.974, de 05 de janeiro de 
1995, e a medida provisória nº 2.191-9, de 23 de 
agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 
16º da lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e 
dá outras providências.

Medidas Provisórias

Medida provisória nº 239, de 18 de fevereiro 
de 2005 – Acrescenta artigo à lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui 
o sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza.

Medida provisória nº 242, de 24 de março de 2005 
– Altera dispositivos da lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre os Planos e Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

Secretaria da Receita 
Federal

Instruções normativas

Instrução normativa nº 519, de 08 de março de 

2005 – Dispõe sobre a autorização para instalação 

e funcionamento de estabelecimentos comerciais 

em recintos de zona primária de aeroportos e por-

tos alfandegados.

Instrução normativa nº 522, de 10 de março de 

2005 – Altera a instrução normativa SRF nº 319, de 

04 de abril de 2003, que dispõe sobre a aplicação do 

regime aduaneiro especial de exportação temporária.



49Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.131, p.48-50, Abril/2005

Legislação

Instrução normativa nº 526, de 15 de março de 
2005 – Dispõe sobre a opção pelos regimes de inci-
dência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
de que tratam o art. 52 da lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, o art. 23 da lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e o art. 4º da medida provisória nº 227m 
de 06 de dezembro de 2004.

Banco Central do Brasil

Circulares

Carta circular nº 3.175, de 07 de março de 2005 
– Esclarece procedimentos para operação de par-
ticipante me regime de contingência no âmbito do 
sistema de Pagamentos Brasileiro.

Carta circular  nº 3.280, de 09 de março de 2005 
– Divulga o regulamento do mercado de câmbio e de 
capitais internacionais, contemplando as operações 
em moeda nacional ou estrangeira realizadas entre 
pessoas físicas  ou jurídicas residentes, domiciliadas 
ou com sede no país e pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior e 
dá outras providências.

Resoluções

Resolução nº 3.267, de 10 de março de 2005 – 
Dispõe sobre a aplicação de disponibilidades das em-
presas públicas e das sociedades de economia mista 
integrantes da Administração Direta Federal.

Resolução nº 3.269, de 17 de março de 2005 – 
Dispõe sobre concessão de prazo adicional para pa-
gamento de parcelas dos financiamentos de custeio 
de trigo e sobre a concessão de prazo, na forma d 
MCR 2-6-9, para pagamento de prestações relativas 
a financiamento ao amparo de Programas de Investi-
mentos Agropecuários com recursos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e social (BNDES), 
e equalizados pelo Tesouro Nacional.

Resolução nº 3.270, de 17 de março de 2005 
– Institui linha de crédito destinada ao financiamento 
da colheita e da estocagem de café do período agrí-
cola 2004/2005, ao amparo de recursos do Fundo 
de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), e dispõe 
sobre comercialização dos cafés arábica e robusta 
da safra 2004/2005 ao amparo da Linha Especial de 
Crédito (LEC).

Resolução nº 3.271, de 24 de março de 2005 – Al-
tera a resolução nº 3.198 que regulamenta a presta-

ção de serviços de auditoria independente para as 
instituições financeiras, demais instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil e para 
as câmaras e prestadores de serviços de compensa-
ção e de liquidação.

Resolução nº 3.272, de 24 de março de 2005 
– Dispõe sobre o registro de títulos e valores mobili-
ários de emissão, aceita ou garantia, exceto ações, 
de instituições financeiras e demais instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
em sistemas de registro e de liquidação financeira 
autorizados  pelo Banco Central do Brasil ou pela 
Comissão de Valores Mobiliários.

Estado

Atos do poder executivo

Decretos

Decreto financeiro nº 26 de 03 de março de 2005 
– Abre ao Orçamento Fiscal crédito suplementar, na 
forma que indica, e dá outras providências.

Decreto nº 9.375 de 23 de março de 2005 – Altera o 
Decreto nº 9.135, de 12 de julho de 2004, que dispõe 
sobre a aquisição de passagens aéreas, no âmbito da 
Administração Pública do Poder Executivo Estadual, e 
dá outras providências.

Leis

Lei nº 9.433 de 01 de março de 2005 – Dispõe so-
bre as licitações e contratos administrativos pertinen-
tes a obras, serviços, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá ou-
tras providências.

Lei nº 9.435 de 03 de março de 2005 – Institui o 
Programa Estadual Adote uma Escola.

Secretaria da Fazenda

Portarias

Portaria nº 101 de  02  de  março de 2005 – Rela-
ciona os produtos, partes, peças e componentes rela-
tivos ao recebimento do exterior por estabelecimentos 
dos setores de informática, eletrônica e telecomuni-



cações de que trata o Decreto nº4.316/95 e dá outras 
providências.

Portaria nº  106  de  8 de março de 2005 – Altera 
para o exercício de 2005, o Orçamento Analítico da 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ, na forma que indica e 
dá outras providências.

Portaria nº 171 de 16 de março de 2005 – Altera 
dispositivos da Portaria nº 009 de 7 de janeiro de 2003, 
que dispõe sobre a Avaliação de Desempenho Indivi-
dual dos integrantes do Grupo Ocupacional Fisco.

Instruções

Instrução normativa nº  16 de março de 2005 – 
Fixa base de cálculo mínima para fins de antecipação 
do ICMS, nas operações com tipos de produtos deri-
vados de farinha de trigo que indica.
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Indicadores Econômicos
Índices de Preços
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Indicadores Econômicos

Agricultura



53Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.131, p.51-69, Abril/2005

Indicadores Econômicos
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Indicadores Econômicos

Indústria
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Indicadores Econômicos

Energia

Serviços
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Indicadores Econômicos
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Indicadores Sociais

Emprego
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Indicadores Sociais



59Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.131, p.51-69, Abril/2005

Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais

Rendimento
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Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais

Emprego Formal
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Finanças Públicas
União
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Finanças Públicas

Estado
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Finanças Públicas
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Finanças Públicas
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Finanças Públicas
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Finanças Públicas

Município



69Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.131, p.51-69, Abril/2005

Finanças Públicas








