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No âmbito das discussões sobre a questão energética, 
aprofundada pelo cenário internacional de escassez 
do petróleo e pelas mudanças no clima, ocasionadas 
pela queima de combustíveis fósseis, surgem pesqui-
sas e estudos técnicos, econômicos e de impactos 
socioeconômicos e ambientais de empreendimentos 
de energias alternativas ou renováveis voltados para o 
desenvolvimento de alternativas na produção de ener-
gia, a partir de matéria orgânica de origem animal e 
vegetal, a biomassa;  a partir da força dos ventos, a 
chamada energia eólica; através da captação da luz 
do sol, a energia solar, e a partir de pequenas centrais 
hidroelétricas, as quais atendem a demandas em áre-
as periféricas ao sistema de transmissão. 

Nesta busca por fontes alternativas o Brasil apresen-
ta grande diferencial em relação a outros países, pois 
a sua imensa biodiversidade, permite a geração de 
energia por vários meios, incluindo as fontes de ener-
gia renováveis como a hidrelétrica e também a busca 
pelo desenvolvimento de fontes alternativas como a 
utilização da biomassa, para produção de combus-
tíveis renováveis, como o álcool, o biodiesel, e, mais 
recentemente, o H-bio (AGRONEGÓCIOS..., 2006).

Nessa direção, este artigo tem por objetivo expor a 
discussão atual sobre a nova ordem energética mun-
dial, em que se aborda a preocupação pela busca da 
auto-suficiência em energia, em que também se con-
ceituam as energias renováveis, definindo-as quanto 
aos tipos. Além disso, abordam-se os investimentos 
já realizados e em andamento, assim como as pes-
quisas na área de combustíveis alternativos no Brasil 
e no estado da Bahia. 

A nova ordem energética 
mundial
Atualmente, a nova ordem mundial é a busca pela 
auto-suficiência em geração de energia, aliada a 
uma diversificação da matriz energética, ou seja, a 
procura por diferentes fontes de energias alternati-
vas que supram a demanda interna dos países, no 
caso de uma escassez de combustíveis fósseis.  
Para tanto, os países têm que ter sob controle fontes 
primárias de geração de energia elétrica, térmica e 
veicular e em um mundo globalizado é necessário 
que haja uma interdependência entre os países e 
uma auto-suficiência em alguma fonte de energia 
(IGNATIOS, 2006). Essa diversificação trará para os 
países mais segurança à oferta de energia sem su-
cumbir às pressões de preços de insumos ou adver-
sidades climáticas. É necessário que haja mais in-
vestimentos direcionados para área de produção de 
combustíveis e geração de energia, o que se con-
figura como um problema, uma vez que o governo 
não teria recursos suficientes para a diversificação 
e ampliação da matriz energética.  Segundo a EPE 
(Empresa de Pesquisa Energética), estatal vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia, caso a demanda 
por energia venha a crescer anualmente na ordem 
de 4,8%, o país precisará investir em torno de R$ 
125 bilhões para a ampliação de geração e trans-
missão de energia a fim de que haja fornecimento 
regular sem riscos de apagão. 
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Esta questão energética vem gerando uma apreensão 
mundial e ganhando sempre mais importância, seja pela 
questão ambiental, com a necessidade de se reduzir a 
emissão de gases poluentes, e, conseqüentemente, o 
consumo de combustíveis fósseis, seja pelo fato de uma 
possível e não muito distante, diminuição significativa das 
fontes de energia não-renováveis, o que ocorre com o 
petróleo,  um bem finito e que atualmente não mais con-
segue acompanhar o crescimento da demanda. 

isso, são praticamente inesgotáveis e não alteram o 
balanço térmico do planeta e se configuram como 
um conjunto de fontes de energia que podem ser 
chamadas de não-convencionais, ou seja, aquelas 
não baseadas nos combustíveis fósseis e grandes 
hidroelétricas. Atualmente, tem-se procurado mais 
apropriadamente usar as denominações Energias 
Renováveis e Novas Energias, para delimitar o con-
ceito naquelas com ciclos de renovação natural, que, 
em última análise, se originam da energia solar como 
fonte primária. Incluindo-se nesta categoria a energia 
eólica, de biomassa e a solar, estas são formas de 
energia que se regeneram de uma forma cíclica em 
uma escala de tempo reduzida. 

Estas energias renováveis podem e devem ser utiliza-
das de forma sustentada, de  maneira tal que  resulte 
em mínimo impacto ao meio ambiente. O desenvol-
vimento tecnológico tem permitido que, aos poucos, 
elas possam ser aproveitadas quer como combustí-
veis alternativos (álcool, combustíveis) quer na produ-
ção de calor e de eletricidade, como a energia eólica, 
solar, da biomassa, e de pequenas centrais hidrelé-
tricas (PCHs), separadas das grandes hidrelétricas, 
com características renováveis, constituindo-se em 
fonte convencional de geração de eletricidade. 

No Brasil, cerca de ��% da sua 

matriz energética é renovável, 

considerando as grandes 

hidrelétricas

Estas energias estão passo a passo conquistando o 
espaço que antes era ocupado totalmente pelas fon-
tes fósseis, o que tem sido propiciado pelo desenvolvi-
mento tecnológico que permite o aproveitamento des-
sas fontes renováveis como combustíveis alternativos. 

Essas fontes podem ser captadas com maior facili-
dade e integradas aos sistemas de abastecimento 
de energia de uma cidade ou região. Caracterizando 
cada uma delas, tem-se: 

Energia Solar: A energia proveniente do sol. Pode 
ser utilizada diretamente para o aquecimento do am-
biente, aquecimento de água e para produção de 

Estas energias renováveis podem 

e devem ser utilizadas de forma 

sustentada, de  maneira tal que  

resulte em mínimo impacto ao    

meio ambiente

Hoje, segundo dados do Ministério de Minas e Energia, 
no Brasil, cerca de 45% da sua matriz energética é reno-
vável, considerando as grandes hidrelétricas, o que deixa 
o País, em que a  média mundial é de 14%,e nos países 
desenvolvidos não passa de 6%. Porém, quando se trata 
de energias alternativas, como a biomassa gerada a par-
tir de matérias orgânicas, este percentual cai para 3,1%. 
O contra-senso é que o Brasil tem grande potencial para 
elevar esse percentual e investir mais em energias alter-
nativas, pois possuí características bastante favoráveis, 
como a extensão territorial, a mão-de-obra e o desenvol-
vimento tecnológico, que possibilitariam tanto comple-
mentar o abastecimento das tradicionais redes elétricas 
como produzir combustíveis (MATRIZ..., 2006).

A Bahia, no que se refere à produção de biocombustí-
veis, também possui uma situação privilegiada – uma 
extensão territorial de 567 km², o que equivale a 36,3% 
da área total da região Nordeste. Na produção de bio-
diesel, o estado da Bahia, segundo especialistas, tem 
condições suficientemente boas, o que incluí o clima 
quente, ideal para o cultivo da mamona, oleaginosa 
abundante no semi-árido baiano e utilizada como ma-
téria – prima para a produção do diesel alternativo.  

As energias renováveis 

Conceitos e definições

As energias renováveis são provenientes de ciclos 
naturais de conversão da radiação solar, fonte primá-
ria de quase toda energia disponível na Terra e, por 
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eletricidade, com possibilidade de reduzir em 70% o 
consumo de energia convencional. Além disso, a ra-
diação solar pode ser utilizada diretamente como fon-
te de energia térmica, para aquecimento de fluidos e 
ambientes e para geração de potência mecânica ou 
elétrica. Pode ainda ser convertida diretamente em 
energia elétrica, por meio de efeitos sobre determina-
dos materiais, entre os quais se destacam o termoelé-
trico e o fotovoltaico. Quase todas as fontes de ener-
gia como já foi mencionado–hidráulica, biomassa, 
eólica, combustíveis fósseis e energia dos oceanos 
– são formas indiretas de energia solar.  O aproveita-
mento da iluminação natural e do calor para aqueci-
mento de ambientes, denominado aquecimento solar 
passivo, decorre da penetração ou absorção da radia-
ção solar nas edificações, reduzindo-se, com isso, as 
necessidades de iluminação e aquecimento. Assim, 
um melhor aproveitamento da radiação solar pode ser 
feito com o auxílio de técnicas mais sofisticadas de 
arquitetura e construção.

Energia Hídrica: energia cinética das massas de 
água dos rios, que fluem de altitudes elevadas para os 
mares.  Sabendo-se que a energia hídrica deriva do 
aproveitamento da água para produção de eletricida-
de e em se tratando de energia com características re-
nováveis, decorre da instalação de pequenas centrais 
hidroelétricas (PCHs) as chamadas mini-hídricas, que 
atualmente estão sendo mais utilizadas devido ao fato 
de causarem menor impacto ambiental e de serem 
mais facilmente introduzidas em infra-estruturas urba-
nas já existentes. A potência instalada dessas mini-
hídricas é superior a 1MW e igual ou inferior a 30MW 
e, por serem empreendimentos que buscam atender 
demandas em áreas periféricas ao sistema de trans-
missão, as PCHs têm papel cada vez mais relevante. 
A tendência, com o passar do tempo, é a substituição 
das barragens hidroelétricas de grandes dimensões 
por  aquelas de pequeno porte (ENERGIA...., 2006).

Energia Eólica: energia cinética das massas de ar 
(ventos) provocadas pelo aquecimento desigual na 
superfície da Terra. A energia eólica tem-se firma-
do, como uma grande alternativa na composição da 
matriz energética de diversos países. Aqui no Brasil, 
essa fonte de energia tem se mostrado uma excelente 
solução na busca de formas alternativas de geração 
de energia para a região Nordeste. É uma abundan-
te fonte de energia renovável, limpa e disponível em 
todos os lugares. A utilização desta fonte de energia 
para a geração de eletricidade, em escala comercial, 

teve início em 1992 e, através de conhecimentos da 
indústria aeronáutica, os equipamentos para geração 
eólica evoluíram rapidamente em termos de idéias e 
conceitos preliminares para produtos de alta tecnolo-
gia.  Atualmente, a indústria de turbinas eólicas vem 
acumulando crescimentos anuais acima de 30% e 
movimentando cerca de dois bilhões de Dólares em 
vendas por ano (PANORAMA, 2006).

Biomassa: é a energia química produzida pelas 
plantas na forma de hidratos de carbono através da 
fotossíntese. Plantas, animais e seus derivados são 
biomassa. Sua utilização como combustível pode ser 
feita na sua forma bruta ou através de seus derivados. 
Madeira, produtos e resíduos agrícolas, resíduos flo-
restais, excrementos animais, carvão vegetal, álcool, 
óleos animais, óleos vegetais, gás pobre, biogás são 
formas de biomassa utilizadas como combustível.

A decomposição ou a queima 

da matéria orgânica ou de seus 

derivados provoca a liberação de 

CO2 na atmosfera

A renovação na biomassa se dá através do chamado 
ciclo do carbono. A decomposição ou a queima da 
matéria orgânica ou de seus derivados provoca a li-
beração de CO2 na atmosfera. As plantas, através da 
fotossíntese, transformam o CO2 e água nos hidratos 
de carbono, que compõe sua massa viva, liberando 
oxigênio. Desta forma, a utilização da biomassa, des-
de que não seja de maneira predatória, não altera a 
composição média da atmosfera ao longo do tempo. 

A biomassa é utilizada nos processos para fabricação 
de biocombustíveis, destacando-se aí, o biodiesel.

As energias renováveis no 
Brasil e na Bahia: uma breve 
análise
Nesta busca por fontes renováveis, o Brasil, como já 
foi destacado, está em vantagem em relação ao resto 
do mundo, pelas altas taxas de luminosidades e pe-
las grandes dimensões territoriais, além disso, tem um 
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programa de biomassa bem estruturado e viável, no 
que se refere ao outros países. 

O objetivo do governo é alcançar, em 2007, praticamente 
o dobro de participação das energias alternativas na ma-
triz energética brasileira, elevando-se de 3,1% para 5,9%.

Para estimular o uso de energias renováveis, o gover-
no federal desenvolveu o Programa Nacional de Pro-
dução e Uso do Biodiesel (PNPB) e o Programa de 
Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(Proinfra), com o objetivo de diversificar a matriz ener-
gética brasileira ( MATRIZ...., 2006).

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 
(PNPB) é um programa interministerial do Governo Fede-
ral que objetiva a implementação de forma sustentável, 
tanto técnica, como economicamente, a produção e uso 
do Biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desen-
volvimento regional, via geração de emprego e renda. 

As principais diretrizes do PNPB são: implantar um pro-
grama sustentável, promovendo inclusão social; garantir 
preços competitivos, qualidade e suprimento; e produ-
zir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e 
em regiões diversas (INVESTIMENTOS..., 2006).

De acordo com o Balanço Energético Nacional, do Mi-
nistério de Minas e Energia (MME), o Brasil desponta 
como líder em energia renovável. Somente em 2005, 
44,7% da energia ofertada no país originou-se de fon-
tes renováveis, como a cana - de - açúcar e a hidráu-
lica (AGRONEGÓCIOS..., 2006).

Comparando-se os anos de 2004 e 2005, observa-se, 
pela Tabela 1, que o Brasil registrou um aumento de 
2,5% aproximadamente na oferta de energia.  

A oferta de energia não-renovável registrou um discre-
to incremento na sua oferta, de 1,0%, enquanto que 
as energias renováveis tiveram um aumento de 4,4%, 
destacando-se também os produtos de cana - de -
açúcar, na qual a oferta cresceu em 5,9%.

Esse panorama de maior crescimento das principais 
energias renováveis no Brasil deve-se, basicamente, 
a um volume maior de investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento na  produção de energias solar, eóli-
ca e biomassa. O estado da Bahia também desponta 
na produção de energia via fontes alternativas, desta-
cando-se a geração de energia por meio da biomassa 
(biodiesel) e da energia solar.

Energia solar

No que tange à energia solar, o Programa de Universa-
lização1 desenvolvido pelo MME e pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL), viabiliza o crescimento 
de painéis fotovoltaicos e traz entusiasmo às empresas 
que investem em energia solar. Representa uma pe-
quena participação na matriz energética (estima-se 10 
MW) e alto custo de instalação (US$ 8 mil por KW).  

O país possui um ótimo índice de 

radiação solar, principalmente na 

região Nordeste, especificamente no 

semi-árido, onde, estão os melhores 

índices, com valores típicos de 

1.��2 a 2.190 kWh/m², por ano de 

radiação incidente

O país possui um ótimo índice de radiação solar, prin-
cipalmente na região Nordeste, especificamente no 
semi-árido, onde, estão os melhores índices, com 
valores típicos de 1.752 a 2.190 kWh/m², por ano de 
radiação incidente. Isto coloca o Nordeste em posição 
de destaque em relação às demais regiões do mundo 
com maior potencial de energia solar. 

1 O Programa de Universalização tem por objetivo implementar planos de 
acesso da energia elétrica em áreas rurais. A implementação desse pro-
grama visa à melhoria das condições de vida das populações beneficiadas. 
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Essas especificidades, como clima quente e alto índi-
ce de insolação ao longo do ano, compõem um qua-
dro altamente favorável ao aproveitamento, em larga 
escala, da energia solar (ENERGIA SOLAR..., 2006).

No Brasil, a produção anual de energia de um sis-
tema fotovoltaico de pequeno porte fica entre 800 e 
1.800 kWh/kWp. 

A PETROBRAS, através de estudos e pesquisas, vem 
investindo na área de energia renovável, particular-
mente em energia solar, realizando projetos de substi-
tuição parcial de sistemas de aquecimento, elétrico ou 
a gás natural, de água para restaurantes e vestiários 
em várias unidades da empresa, como em refinarias, 
terminais, campos de produção e postos de serviços. 

Com esta iniciativa, a Companhia já obtém, anual-
mente, uma economia de 519 MWh nas suas  quatro 
unidades industriais que utilizam o aquecimento por 
energia solar: a REGAP, RECAP, REDUC, e FAFEN.

alternativas usadas por diversos governos para resol-
ver o problema de falta de energia elétrica em comu-
nidades distantes das linhas de distribuição. 

O estado da Bahia vem se destacando, no Brasil, no 
uso desses sistemas fotovoltaicos.  Ao todo, são 21 
mil sistemas solares instalados ou em processo de 
instalação no estado, através do Programa Luz Para 
Todos do governo federal, realizado em parceria com 
o governo do estado e a Companhia de Eletricidade 
do Estado da Bahia (COELBA). Isto corresponde a um 
investimento de R$ 15 milhões, com previsão de mais 
R$ 8 milhões para os próximos anos. 

A energia solar já é uma alternativa para cerca de 33 
mil domicílios do estado. Somente em 2006, foram 
instalados aproximadamente três mil sistemas, e a ex-
pectativa é que se implante mais de 18 mil sistemas 
de energia solar no interior baiano (A TARDE, 2006).

A implantação desses sistemas de fornecimento de 
energia solar gera uma economia para o estado de R$ 
310 milhões, em relação ao sistema convencional que 
tem custo de instalação de R$ 400 milhões, segundo 
dados da Coelba (Companhia de Eletricidade do Es-
tado da Bahia).

Energia eólica

A energia eólica vem se constituindo uma realidade no 
Brasil. Em um cenário de poucas opções essa ener-
gia, vem se configurando como uma alternativa viável 
para suprir parte do abastecimento e escapar de um 
racionamento futuro (MATRIZ..., 2006).

Caracterizada por ser uma energia limpa, renovável 
e disponível em todos os lugares, a utilização dessa 
fonte energética para a geração de energia, em es-
cala comercial, iniciou-se em 1992, com a instalação 
de uma turbina de 75 kW ,em Fernando de Noronha, 
através de iniciativa do Centro Brasileiro de Energia 
Eólica-CBEE. Segundo pesquisas desenvolvidas, no 
território nacional existem diversos pontos com gran-
de potencial eólico ainda não explorados.

Hoje, a capacidade instalada no Brasil é de 20,3MW, 
com turbinas eólicas de médio e grande porte conec-
tadas à rede elétrica. As instalações de grande porte 
encontram-se nos estados do Ceará, Pernambuco, 
Minas Gerais e Paraná. Além disso, existem dezenas 
de turbinas eólicas de pequeno porte funcionando 
em locais isolados de rede convencional para aplica-

A área total dos coletores já implantados é de 1.527 m² 
e o volume de água é de cerca de 29.930 m³ por ano.

Em relação ao mercado, a expectativa é de cresci-
mento na produção de energia solar, com atendimen-
to às metas do programa de universalização até 2015. 
Segundo estimativas do MME, cerca de 90% desse 
mercado está em comunidades isoladas e moradias 
em zonas rurais, locais em que a instalação das linhas 
de transmissão são inviáveis. 

As empresas que fabricam painéis solares de geração 
elétrica (fotovoltaicos) esperam poder levar energia 
para cerca de 10 milhões de famílias que não pos-
suem energia elétrica, sendo a energia solar uma das 
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Hoje, a capacidade instalada no 

Brasil é de 20,3MW, com turbinas 

eólicas de médio e grande porte 

conectadas à rede elétrica

ções diversas, como bombeamento, carregamento 
de baterias, telecomunicações e eletrificação rural 
(PANORAMA, 2006).

Porém, apesar de incentivos na área, o estado do Ce-
ará, pioneiro na exploração comercial da energia eóli-
ca no Brasil, enfrenta problemas. Há uma lentidão nos 
projetos por conta do fornecimento de equipamentos, 
devido à exigência de que as empresas produtoras 
dos equipamentos, os aerogeradores, tenham 60% 
de capital nacional (CEARÁ.....2006).

Além disso, mesmo tendo interesse em investir, as fá-
bricas esbarram em uma legislação firme do governo 
federal. Os gargalos do setor também são entraves 
ao desenvolvimento da energia eólica no estado. O 
mercado mundial, pouco aquecido, leva a preços 
poucos favoráveis e, somando-se a isso, têm-se 
ainda as dificuldades na entrega dos equipamentos 
(CEARÁ.....2006).

Biomassa

A bioenergia, produção de energia pela biomassa 
vem ocasionando uma busca por energia prove-
niente da agricultura, o que deverá mudar a estrutu-

ra agrícola nos próximos anos. O Brasil, como país 
abundante em biomassa, vai se beneficiar com es-
sas mudanças. O ganho será tanto como produtor 
de bioenergia e como produtor de grãos, uma vez 
que essa situação levará a um impulso na produção 
da cana-de-açúcar, soja, milho. 

No País, a redescoberta do álcool com a chega-
da dos carros bicombustíveis, permite que a cana 
avance sobre outras culturas tradicionais como o 
café e a laranja. 

As pesquisas apontam a cana como a segunda 
principal fonte energética nacional, a partir de 2010, 
quando parte das usinas sucroalcooleiras previstas 
estiverem em operação.

Segundo dados do MME, de 1970 até o ano de 2005, 
a produção de energia primária da cana registrou um 
aumento de 744,4%, passando de 3,6 milhões de to-
neladas equivalentes de petróleo (TEP) para 30,4 mi-
lhões, observado no Gráfico 01 (UMA ITAIPU..., 2006).

No que se refere ao biodiesel (oriundo da biomas-
sa), pode-se afirmar que é um combustível renovável 
e biodegradável e ambientalmente correto, obtido a 
partir de uma reação de óleos vegetais com um in-
termediário ativo, formado pela reação de um álcool 
com um catalisador, processo conhecido como tra-
sesterificação. 

Uma das grandes vantagens do biodiesel é sua 
adaptação aos motores do ciclo diesel, pois enquan-
to o uso de outros combustíveis limpos como o gás 
natural ou biogás, necessita de uma adaptação dos 
motores, isso não é necessário para a combustão 
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de biodiesel, o que torna o biodiesel uma alternativa 
técnica bastante viável capaz de atender à frota mo-
vida a óleo diesel. 

Pela ótica econômica, a viabilidade está relacionada 
à substituição das importações e às vantagens am-
bientais, que possibilitam uma redução da emissão 
de gases poluentes e de enxofre, que evitará custos 
com saúde pública e a emissão de gases responsá-
veis pelo efeito estufa.

O aproveitamento energético de óleos vegetais se 
mostra rentável, do ponto de vista social, uma vez 
que gera postos de trabalho e aumenta a oferta de 
fração protéica das oleaginosas, importante insumo 
para a indústria de alimentos e ração animal, além de 
nitrogenar o solo durante o crescimento, viabilizando 
o plantio de outras culturas.

Em relação à capacidade instalada no País, atual-
mente pode-se ofertar 1,7 bilhões de litros de bio-
diesel-  em 2005 essa oferta chegou a apenas 736 
milhões de litros.

De acordo com cálculos do governo federal, a meta era 
produzir, por ano, 800 milhões de litros para mistura de 
2% ao diesel, até 2008 e ampliar para 2,4 bilhões, por 
ano, até 2013, quando a mistura passará a ser de 5%.

De acordo com a coordenação do PNPB, dois terços 
do biodiesel produzido no Brasil utiliza a soja como 
matéria-prima. Em seguida aparece a mamona (25% 
do total processado) e itens não previstos pelo Pro-
grama, como pinhão-manso e o sebo natural (INVES-
TIMENTOS..., 2006).

A Bahia tem concentrado mais investimentos pelo 
fato de ser o maior estado produtor de mamona 
e pela oferta disponível de soja, algodão e palma. 
Outro fator que favorece o estado é a possibilidade 
de escoar parte da produção para o Sudeste, devi-
do à proximidade. 

No estado, as iniciativas criadas para estimular ações 
e pesquisas na área de energias alternativas, princi-
palmente voltadas para o biodiesel, partiram da Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia (FAPESB), através do Instituto de Energia e Am-
biente (ENAM), uma rede virtual criada em 2004, que 
tem como objetivo integrar e disseminar informação 
entre pesquisadores da área. 

O estado baiano tem grande potencial de atender a 
mais da metade da demanda nacional de biocombus-
tível, com a mistura de 2,0% no diesel (B2), segundo 
estudos da FAPESB. 

Focando nas oleaginosas disponíveis no estado e 
aptas para produção de biodiesel como a mamona, 
dendê, soja e algodão, o estudo sinalizou que a Bahia 
teria condições de produzir 440 milhões de litros de 
biodiesel por ano. 

Atualmente existem quatro empresas com intenção 
de investir na instalação de plantas de biodiesel no 
estado, o que o leva a Bahia a ser um dos estados 
mais adiantados na criação do parque fabril para 
atender ao segmento. 

A primeira empresa a anunciar investimento foi a fran-
cesa Dagris, que prevê um investimento de R$ 160 
milhões para produzir, inicialmente, 13 milhões de 
litros de combustível, a partir do caroço de algodão 
plantado na região oeste do estado. A planta ficará no 
município de Luís Eduardo Magalhães. 

A PETROBRAS também anunciou investimento para 
a instalação de uma usina produtora de biodiesel em 
Candeias, com capacidade prevista de 150 milhões 
de litros por ano e um investimento de R$ 74 milhões. 

Outra empresa é a Brasil Ecodiesel que vai investir R$ 
8 milhões. O projeto prevê ainda a construção de uma 
fábrica de óleos vegetais. Por fim,  a empresa Orbitra-
de, com um investimento previsto de R$ 40, 5 milhões 
na instalação de uma usina de biodiesel em Feria de 
Santana, com capacidade prevista para a produção de 

De acordo com a coordenação do 

PNPB, dois terços do biodiesel 

produzido no Brasil utiliza a soja 

como matéria-prima

Ao todo, são 29 usinas de biodiesel em operação no 
país ou em fase de construção, com capacidade para 
oferecer o biocombustível a partir de 2007. 

Os estados que receberam mais investimentos na ins-
talação de usinas foram a Bahia, com investimentos 
da ordem de R$ 280 milhões e o Rio Grande do Sul, 
com R$ 160 milhões em investimentos anunciados.
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90 milhões de litros por ano. Além disso, essa empresa 
tem ainda uma unidade de extração de óleo de mamo-
na e uma planta piloto de produção de biodiesel locali-
zada no município de Ourolândia (BAHIA...., 2006).

De acordo com a SECTI, o número de empreendi-
mentos do gênero tende a aumentar em função do 
crescente interesse de investidores estrangeiros em 
ter unidades de biodiesel no estado.  

Considerações finais
O País vem despontando na produção de energia via 
fontes alternativas. Destaca-se aí o crescimento da 
geração de energia a partir da biomassa, com o apro-
veitamento de resíduos vegetais, como o bagaço de 
cana, casca de arroz e madeira. Além disso, o Brasil 
avança nas pesquisas e projetos pioneiros na produ-
ção de energia eólica e solar. 

Com isso, o Brasil registra atualmente, 45% da oferta 
interna de energia de origem em fontes renováveis. 

Sendo assim, a dependência em relação ao petróleo 
torna-se menor, no que tange à geração de energia 
elétrica, isso por conta das energias renováveis. Um 
outro ponto importante foi o desenvolvimento dos mo-
tores bicombustível e a maior preocupação ambiental 
que fizeram o álcool firmar-se no mercado brasileiro e 
ganhar espaço no mercado internacional. O biodiesel, 
que aos poucos vem se destacando, deverá seguir o 
mesmo nível de desempenho do álcool. 

Os benefícios são muitos na geração de energia atra-
vés das fontes renováveis, como a emissão nula ou 
reduzida de gases de efeito estufa, a diversificação da 
matriz energética, o que contribui para aumentar a se-
gurança energética, a criação de maiores oportunida-
des de trabalho, com o aproveitamento da biomassa. 

Porém, apesar dos investimentos, dos estudos e pes-
quisas desenvolvidos na área das energias alternati-
vas para geração de energia, o Brasil ainda necessita 
de uma política pública estruturada para garantir uma 
participação compatível com a dimensão do nosso 
potencial energético renovável. 
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Os indicadores da atividade econômica, para o mês de julho, mostraram a ocorrência de 
pequena retração na atividade industrial e balança comercial. Por outro lado, o comércio 
varejista manteve o bom desempenho que vem caracterizando o setor nos últimos meses.

A produção da indústria baiana de transformação, segundo a PIM-IBGE, registrou, em 
julho de 2006, variação negativa de 1,4%, em relação ao mesmo mês de 2005. No acumu-
lado do ano, a indústria apresenta crescimento de 5,0%, em comparação com o mesmo 
período de 2005. Nesse mesmo período, os segmentos que registraram os maiores cres-
cimentos foram: Celulose, papel e produtos de papel (32,4%), metalurgia básica (15,0%) e 
minerais não-metálicos (9,2%). Por outro lado, os segmentos automotivo (-6,6%), alimentos 
e bebidas (-3,1%), e produtos químicos (-0,9%) registraram desempenho negativo no pe-
ríodo em enfoque.

No que se refere ao comércio exterior, tanto exportações quanto importações registraram 
queda no acumulado do ano, em comparação com os números de julho. O crescimento 
das exportações que, até julho, era de 21,8% no acumulado do ano, ficou em 16,8% em 
agosto. Já as importações tiveram uma queda menor, passando de 35,6% para 32,5%. 

O comércio varejista, conforme os dados da PMC-IBGE, registrou variação positiva de 8,7% 
no volume das vendas no acumulado do ano. Os segmentos que evidenciaram as maiores 
taxas de crescimento no ano foram: equipamentos e materiais para escritório (38,7%), hi-
permercados e supermercados (20,9%) e móveis e eletrodomésticos (20,0%). O segmento 
veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 21,0% no ano.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SEI), para Salvador, registrou, no mês de setembro 
de 2006, variação positiva de 0,33%. Entre janeiro a setembro de 2006, os preços se ele-
varam, em média, 2,9%. Habitação e encargos (23,4%) e transporte e comunicação (8,5%) 
foram os grupos que registraram as maiores altas no período.

O mercado de trabalho, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-SEI/DIEE-
SE/SEADE), fechou o mês de agosto com taxa de desemprego em 24,1% e média anual 
também de 24,1%. Com relação ao rendimento, houve variação positiva de 1,3%, entre 
janeiro e julho/2006, na comparação com o mesmo período de 2005.
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No mês de julho, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC), apresentou 
crescimento de 0,1%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. No mês de julho, 

houve uma pequena reversão na tendência de expansão da atividade econômica de Salvador; 
essa reversão foi caracterizada pela queda no acumulado dos doze meses, com o índice 

recuando de 6,2% ,em junho, para 5,2% em julho.

No mês de setembro, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela SEI, registrou 
variação de 0,33%. Com esse resultado, o índice acumula, nos doze meses, alta de 5,1%, 

mantendo, assim, a tendência de redução da taxa de inflação em Salvador. Habitação e encargos 
(23,4%) e Transporte e comunicação (8,5%) foram os grupos que mais pressionaram o índice no 

acumulado dos doze meses. 



1� Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.149, p.12-21, Outubro/2006

Conjuntura Econômica Baiana

Os grupos despesas pessoais (0,97%) e de vestuário (0,82%) apresentaram, em setembro, 
as maiores contribuições para a taxa positiva de inflação. Com relação a esses grupos, os 
subitens recreação e fumo (1,6%) e roupas (0,8%) foram os que apresentaram as maiores 

variações no período.

As estimativas para a safra baiana, realizadas em agosto de 2006 pelo Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, reafirmam o desempenho negativo da 

produção de mandioca (-2,2%), que se justifica pela queda do rendimento da lavoura (-1,7). 
Em relação à cana-de-açúcar, as estimativas permanecem positivas para a produção (2,7%) 
e rendimento (2,7%). As expectativas de aumento das exportações do álcool de cana vêm 

contribuindo como estímulo à expansão das lavouras.
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A safra de feijão permanece com queda de produção em 2006 (-23,5%). Verificou-se queda 
tanto no feijão 1ª safra (em entressafra) de 38,7%, quanto para a 2ª safra (com colheita 

em andamento). Com referência ao milho, observou-se redução na produção de 28% e no 
rendimento, de 21%. Tais resultados do milho e feijão derivam das chuvas irregulares em diversas 

regiões produtoras do estado. Para a soja (em entressafra), confirma-se a queda de 17% da 
produção. Espera-se que a reversão da tendência dos preços possa estimular a safra 2007.

As estimativas para a produção de cacau (em frutificação) referem-se à queda de 3,4%, 
confirmando mais um ano de resultado negativo para a lavoura, decorrente da conjuntura de 
preços da amêndoa, dívidas de produtores e pragas. Em relação à safra de café, verifica-se 
a elevação da produção de 26%, acompanhada de expansão de, aproximadamente, 16% no 
rendimento. Os bons números do café se confirmam à medida que os agricultores adiantam 

o processo de colheita. 
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A produção industrial do setor de transformação da Bahia registrou queda de 1,4%, em julho de 
2006, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados da Pesquisa Industrial 

Mensal (PIM-IBGE). Para o acumulado dos doze meses, o índice reverteu a tendência de 
expansão, passando de 6,1%, em junho, para 5,4% em julho. Neste último indicador, os setores 

que acumularam as maiores altas foram: celulose, papel e produtos de papel (36,6%), metalurgia 
básica (12,8%), minerais não-metálicos (12,1%) e borracha e plástico (7,9%).

A série livre de influências sazonais da produção da indústria de transformação baiana mostra 
taxa negativa de 2,6%, entre os meses de junho e julho de 2006. A taxa negativa registrada no 

mês foi ocasionada, particularmente, pela retração no setor de produtos químicos, que foi o único 
a registrar taxa negativa (-8,6%). 
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O emprego na indústria baiana de transformação registrou, em julho de 2006, queda de 1,1%, 
em relação a junho de 2005. Mantendo a tendência, este foi o sétimo mês consecutivo de 

queda na comparação mensal. No acumulado dos últimos doze meses, o índice manteve a 
tendência de queda no emprego industrial, registrando taxa de negativa de 0,7%. Os setores 
que registraram as maiores quedas no mês foram:  produtos de metal, exclusive máquinas e 

equipamentos (-12,7%) e vestuário (-11,5%).

O consumo total de eletricidade, no estado da Bahia, registrou, em julho de 2006, crescimento de 
7,1%, em relação a julho de 2005. No acumulado dos doze meses, a taxa fechou em 3,2%, mantendo 

a tendência de crescimento ao longo dos últimos meses. Dentre os principais consumidores, o 
residencial registrou uma taxa constante nos últimos cinco períodos, acumulando nos doze meses,alta 

de 5,0%. Consumo comercial registrou um taxa de 2,9%, logo o consumo industrial vem caindo ao 
longo do período, registrando nos doze meses uma taxa negativa de 0,9%.
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Em julho, de acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Comércio varejista na Bahia apresentou um 
acréscimo de 7,7% em relação ao mesmo mês de 2005. Para o acumulado dos últimos 

doze meses, a pesquisa apurou uma expansão de 8,0%. O segmento de veículos, motos e 
peças apresentou crescimento de 32,0% ante igual mês de 2005. Nos últimos doze meses, o 

crescimento do volume de vendas desse segmento foi de 16,5%.

Segundo a PMC (IBGE), o segmento de Móveis e eletrodomésticos apresentou para o acumulado 
dos últimos doze meses, até julho/06, um crescimento de 28,1% no volume de vendas. As 

condições favoráveis do crédito direto ao consumidor e também dos empréstimos pessoais 
consignados em folha, além da ampliação dos prazos de parcelamento, continuam influenciando 

o desempenho do setor. O mesmo comportamento positivo foi verificado para o segmento de 
Hiper e supermercados, que acumulou uma expansão, para esse período, de 8,5%.
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Em agosto de 2006, foram emitidos 379.000 cheques sem fundos na Bahia, 7,1% a menos 
que no mesmo mês do ano anterior. Já na comparação com o mês de julho de 2006, houve 

crescimento de 1,5%. Com este resultado, a taxa acumulada nos doze meses apresentou queda 
de 1,7 p.p passando de 7,7%, em julho, para 6,0% em agosto.

A balança comercial baiana registrou, em agosto de 2006, saldo superavitário de US$ 
234,5 milhões. As vendas externas alcançaram US$ 655,5 milhões, sendo este o maior 

valor do ano. Porém, na comparação com o mesmo mês de 2005, houve queda de 4,9%. 
Já as importações totalizaram US$ 421,0 milhões, representando crescimento de 17,5% em 

relação ao mesmo mês de 2005.
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Nas exportações por fator agregado, o segmento produtos industrializados registrou variação 
positiva de 36,8%, no acumulado dos últimos doze meses, mantendo trajetória estável. Já o 

segmento produtos básicos, que até julho apresentava variação positiva, registrou, em agosto, 
variação negativa de 18,6% no acumulado dos últimos doze meses. Apesar de parecer atípica, 

essa taxa está associada à tendência de longo prazo, observável na curva, de redução das 
exportações de produtos básicos.

A arrecadação de ICMS no Estado da Bahia registrou, no mês de julho de 2006, crescimento de 
16%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. No mês, a arrecadação total foi de    

R$ 606.423 milhões. No acumulado dos últimos doze meses, o índice acumulado da arrecadação 
cresceu 2,1 p.p passando de 0,9% para 3%, com valor total de R$ 7.114.081 bilhões.
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A taxa de desemprego na RMS obteve ligeiro acréscimo em agosto/2006 (0,8%). O desempenho 
dessa taxa, no período, reflete a geração insuficiente de postos de trabalho (dois mil) frente ao 

contingente de novos entrantes no mercado de trabalho (sete mil). Em relação a agosto/05, 
entretanto, essa taxa experimentou redução de cerca de 2%. Setorialmente, o destaque foi a 

indústria que gerou sete mil novos postos em agosto/06.

O aumento da massa de rendimentos dos ocupados em julho de 2006, foi responsável 
pela estabilidade do rendimento médio real dos ocupados na RMS, medido pelo índice dos 

rendimentos da PED. Comparando-se com agosto/05, esse índice obteve aumento de 0,19%, 
e, no acumulado dos últimos doze meses, observou-se incremento de 0,17%. 
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Nos últimos anos, as discussões acerca da “quali-
dade” do gasto social do governo federal vêm domi-
nando o debate sobre o papel das políticas sociais 
em uma sociedade extremamente desigual como a 
brasileira. O elevado número de pobres e miseráveis 
apontados pelas mais diversas estimativas, aliado ao 
discurso do governo em torno da escassez de recur-
sos resulta no argumento da necessidade de se ela-
borar e implantar políticas mais eficientes, eficazes e 
efetivas na utilização dos recursos. 

Entre os instrumentos apontados para promover 
a melhoria na utilização dos gastos públicos está a 
focalização das políticas públicas. Dado o enorme 
contingente da população em  situação de pobreza e 
o caráter premente do combate a este fenômeno na 
sociedade moderna, caberia aos governos canaliza-
rem os recursos na área social para aqueles que mais 
precisam, ou seja, aos pobres. A ênfase no combate 
à pobreza (fato louvável por si só) acaba deslocan-
do o debate dos diretos sociais da sociedade para o 
atendimento a certas necessidades básicas de uma 
parcela da população, como se esta discussão fos-
se dicotômica e excludente. O presente artigo trata 
exatamente desta discussão e sua influência no gasto 
social do governo federal.        

Focalização
A crise do Estado de Bem-estar e a ascensão do ideá-
rio neoliberal modificaram a estrutura em que a formu-
lação das políticas sociais e das políticas de combate 
à pobreza é avaliada. Apesar dessa crise, a estrutura 
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do Estado de Bem-estar social presente nos países 
desenvolvidos ainda é responsável pelo atendimen-
to de direitos e serviços básicos dificilmente encon-
trados nos países menos desenvolvidos. Contudo, a 
partir das últimas décadas, o crescimento econômi-
co e o mercado passaram a ser considerados pelo 
mainstream a forma mais eficiente para o atendimento 
destes direitos.

A redução do tamanho do Estado e de sua inter-
venção na economia é fundamental, segundo as 
propostas neoliberais, para a retomada e a susten-
tabilidade do crescimento econômico. As políticas 
sociais seriam secundárias e não poderiam interferir 

As políticas sociais seriam 

secundárias e não poderiam 

interferir no crescimento da 

economia

no crescimento da economia. As políticas de com-
bate à pobreza deveriam se restringir aos mais po-
bres, ou melhor, àqueles que mesmo o crescimento 
econômico do País não fosse suficiente para tirar da 
pobreza (SALAMA, VALIER, 1997). O problema desta 
alternativa, segundo seus críticos, é a priorização da 
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eficiência em detrimento dos direitos sociais, justifi-
cando os programas de combate à pobreza apenas 
como compensadores dos efeitos negativos provo-
cados pelas políticas econômicas pró-mercado. As 
políticas públicas deixariam de priorizar o bem-estar 
da sociedade para seguir a lógica do custo-benefí-
cio e da eficiência alocativa no momento do atendi-
mento das necessidades sociais e na redistribuição 
dos recursos.

Dessa forma, segundo Fleury (2000), o entendimento 
da limitação dos recursos disponíveis pelos Estados 
nacionais, em comparação com o aumento das de-
mandas sociais, acaba servindo de justificativa para 
as soluções baseadas na redução do papel do Es-
tado, através da substituição de várias de suas atu-
ais funções para o mercado. Isso não significa que 
a reforma não seja necessária (ibid), mas ela passa 
pela discussão das causas da necessidade desta 
reforma e das conseqüências econômicas e sociais 
das soluções propostas.     

A busca de maior eficiência na implementação das 
políticas de combate à pobreza não precisa essen-
cialmente resultar em perda de direitos sociais ou na 
despolitização do problema. As diversas alternativas 
de políticas devem levar em conta, também, fatores 
como o volume de recursos, a definição de priorida-
des e a geração de incentivos (CAMARGO, 2003, p. 
118). Para que isso ocorra é importante a delimitação 
do objeto e do papel da política social e das políticas 
de combate à pobreza e do desenho destas políticas 
para o atendimento dos direitos sociais e de situa-
ções emergenciais.

A política social pode ser considerada como uma 
das diversas políticas executadas pelo Estado, sen-
do composta por diferentes programas que buscam 
a redistribuição dos recursos da sociedade através 
do fornecimento gratuito de bens ou serviços. Esses 
recursos vão atender direitos sociais básicos, como 
saúde e educação, e são universais, ou seja, todos 
têm direito. Esta definição é bastante descritiva, mas 
não dá conta da complexidade (SANTOS, 1998) que 
envolve tal política e que é exposta por Abranches da 
seguinte forma (1998, p.10): 

A política social é parte, precisamente, do processo 

estatal de alocação e distribuição de valores. Está, 

portanto, no centro do confronto entre interesses 

de grupos e classes, cujo objeto é a reapropriação 

de recursos, extraídos dos diversos segmentos so-

ciais, em proporção distinta, através da tributação. 

Ponto crítico para o qual convergem as forças vitais 

da sociedade de mercado, desenhando o comple-

xo dilema político-econômico entre os objetivos de 

acumulação e expansão, de um lado, e as neces-

sidades básicas de existência dos cidadãos, bem 

como de busca de eqüidade, de outro.    

As políticas de combate à pobreza teriam um fim mais 
seletivo, porém só podem ser eficientes e efetivas se 
forem conjugadas com outras políticas, como a social 
e a macroeconômica. Essa seletividade está em aten-
der aos pobres, dando condições mínimas de vida e 
incorporando-os à vida social e produtiva para que 
sejam capazes de  se manterem fora da pobreza. Se-
gundo Abranches (ibid, p. 15), essas políticas

são específicas, duração limitada – ainda que pro-

longada – combinam ações sociais compensató-

rias, aspectos das políticas sociais permanentes e 

elementos da política macroeconômica e setorial, 

sobretudo nos campos fiscal, industrial, agrícola e 

do emprego. São parte da intervenção do Estado, 

em muitos casos se superpõem às políticas so-

ciais, mas têm uma identidade, uma coerência e 

uma estratégia próprias.

De acordo com Draibe (1993), a busca por uma maior 
eficiência nos gastos pela perspectiva neoliberal está 
ancorada em três “teses”: descentralização, focaliza-
ção e privatização. A descentralização dos programas 
aproximaria os responsáveis pela gestão dos proble-
mas em questão; a focalização permitiria o direciona-
mento dos gastos sociais apenas aos grupos mais ne-
cessitados; e a privatização deslocaria o fornecimento 
de bens e serviços do setor público para o setor pri-
vado, melhorando a situação fiscal do Estado (ibid, p. 
16). Essas “teses” não são exclusivas do pensamento 
neoliberal, como a descentralização e a focalização 
(ibid, p. 18), mas podem entrar em conflito com a idéia 
de direitos sociais, como no caso da focalização.

A busca por uma maior eficiência  

nos gastos pela perspectiva 

neoliberal está ancorada em 

três “teses”: descentralização, 

focalização e privatização
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Como explica Barros e Foguel (2000, p. 726-727), a fo-
calização de um programa pode ser medida em rela-
ção a fatores como: (1)  população total; (2)  população 
de beneficiários potenciais; (3)  acesso e (4)  gastos. A 
focalização em relação aos beneficiários potenciais é 
mais complicada porque se deve anteriormente definir 
quais são estes beneficiários. No caso do Bolsa Esco-
la, os beneficiários potenciais eram todas as famílias 
pobres com crianças entre 6 e 15 anos matriculadas 
na escola; a definição destes beneficiários é feita atra-
vés da renda per capita da família.  

A focalização no acesso mede se as famílias (ou in-
divíduos) mais pobres estão sendo beneficiadas pelo 
programa; a focalização nos gastos mede a proporção 
dos gastos destinados aos mais pobres (ibid, 727). No 
caso do programa citado, o acesso é verificado pela 
adequação do “corte” de renda (a linha de pobreza 
estabelecida) para a definição dos beneficiários em 
relação aos objetivos do programa. Como o benefício 
é fixo, os gastos por criança são iguais, independente 
da renda da família beneficiada. 

O problema da focalização como justificativa de uma 
maior eficiência nos gastos é a desvinculação que 
se faz da idéia de direito social proporcionado pela 
universalização das políticas. Se todos têm direitos a 
certos serviços básicos como Educação e Saúde, a 
focalização destes serviços está limitando o cumpri-
mento destes direitos. Problema que seria minimizado 
no caso das políticas de combate à pobreza, pois se 
o programa é destinado ao combate à pobreza, os 
beneficiários devem ser os pobres. Se o benefício irá 
ou não chegar ao pobre é um problema de como o 
programa vai atendê-los. 

ção. O erro, neste caso, é focalizar o fornecimento de 
um benefício que deveria ser universal. Isso não acon-
teceria, por exemplo, com o programa Bolsa Escola, 
porque todos – pelo menos teoricamente – têm aces-
so à educação e o programa só fornece um incentivo 
aos mais pobres para exercerem este direito.   

O risco deste argumento é a redução da discussão 
da questão social para a exclusão social e a pobre-
za, como se tem observado no Brasil. Como destaca 
Rosanvallon, esses dois elementos são importantes, 
mas o debate em torno da questão social deve ir além 
(ROSANVALLON apud CASTRO et al, 2003, p. 18):

o apelo para lutar contra a exclusão simplificou o 

social, certamente de forma excessiva. Com efei-

to, a dinâmica social não deve ser reduzida a uma 

oposição entre os que estão “dentro” e os que es-

tão “fora”. Pode-se mesmo dizer que hoje nossa 

compreensão da sociedade é influenciada pela po-

larização de todas as atenções nos fenômenos da 

exclusão. Ainda que se considere, apropriadamen-

te, que esse é o mais importante fenômeno social 

da nossa época, ele não esgota a questão social. 

Denunciar justificadamente a pobreza e a miséria 

existentes no mundo não nos deve dispensar de 

uma abordagem mais global das tensões sociais e 

contradições sofridas pela sociedade.   

Essas tensões são cada vez mais sentidas na so-
ciedade brasileira, através do aumento da violência, 
permanência (e em alguns momentos aumento) da 
desigualdade e proliferação de movimentos sociais 
que buscam pressionar o Estado e desenvolver no-
vas alternativas para transformar a realidade tão dura 
às camadas excluídas da população. Contudo, não é 
somente esta parcela da população que pressiona o 
Estado por mudanças nas políticas.  

A baixa capacidade do Estado brasileiro em investir 
em infra-estrutura e outros setores que fomentassem a 
competitividade e o crescimento econômico aliado ao 
aumento da participação do setor público do PIB tem 
pressionado o governo a tomar medidas com vistas 
a controlar os gastos.  De um lado há a necessidade 
de atender a uma série de demandas sociais, de ou-
tro há uma demanda contrária por menor participação 
do Estado no gasto total; em meio a esta discussão, 
a focalização é colocada como uma alternativa para 
diminuir as pressões dos excluídos sem necessaria-
mente aumentar os gastos sociais. 

Se o benefício irá ou não chegar ao 

pobre é um problema de como o 

programa vai atendê-los

Contudo, este raciocínio depende do benefício ou ne-
cessidade atendida pelo programa. Caso este forne-
ça um direito social – como acesso à educação – que 
parte da população além da considerada pobre não 
possa receber, a focalização do programa está, como 
mencionado inicialmente, limitando o direito à educa-



2�Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.149, p.22-28, Outubro/2006

Kenys Machado

Gasto social federal
A alternativa de aumento da focalização dos gastos 
para torná-lo mais eficiente e efetivo no combate à po-
breza e à desigualdade é politicamente difícil e, como 
destacado acima, a sua redução ao aspecto econô-
mico do problema acaba minimizando a complexa 
questão social aí envolvida. 

A alternativa de aumento da 

focalização dos gastos para 

torná-lo mais eficiente e efetivo 

no combate à pobreza e à 

desigualdade é politicamente difícil

que os benefícios com aposentadoria e pensão repre-
sentaram 82% deste total (ibid, p. 12).   

No entanto, a análise não deve se ater somente a 
como tornar esta distribuição mais eqüitativa, mas 
ater-se também em discutir as razões por que ela é 
tão desigual. Boa parte das transferências fornecidas 
através da rubrica aposentadorias e pensões são de-
correntes de contribuições anteriores ao sistema de 
previdência; a existência de fraudes e disfunções na 
distribuição dos recursos (que devem ser combatidos) 
não significa que uma transferência destes recursos 
para programas do tipo bolsa escola e bolsa família 
vai resolver o problema1, pois a discussão vai além 
da simples eficácia na alocação dos gastos sociais 
do governo. Apesar do aspecto negativo destacado 
quanto ao impacto sobre a desigualdade de renda 
das aposentadorias e pensões, o próprio relatório 
ressalta que, como o valor deste benefício está, “em 
geral, associado ao valor do salário que o beneficiário 
recebeu no passado, a distribuição destes benefícios 
tende a refletir as desigualdades existentes no merca-
do de trabalho” (ibid, p. 10).   

Ao se analisar a evolução do orçamento social do go-
verno federal entre 2001 e 2004 (Tabela 1), observa-se 
que houve um aumento real decorrente basicamente 
dos gastos com previdência social, que passaram de 

De acordo com o relatório do Ministério da Fazenda 
(BRASIL, 2005b) o programa com a maior parte dos 
recursos destinados aos mais pobres é o Bolsa Es-
cola, onde 80% dos recursos se destinam às famílias 
situadas nos primeiros 4 decis de renda. De forma 
oposta, as transferências com aposentadoria e pen-
são destinam-se às famílias nos decis superiores da 
distribuição de renda (ibid). Os cinco programas des-
tacados pelo mesmo relatório – aposentadoria e pen-
são, abono salarial, bolsa escola, seguro desemprego 
e salário família – representaram 93% do gasto total do 
governo federal com transferências monetária, sendo 

1 O que não significa que não possam ser instrumentos importantes no 
combate à pobreza.
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8,8% em 2001 para 9,6% do PIB em 2004. Os gastos 
como porcentagem do PIB em educação se mantive-
ram constantes, enquanto que com habitação, sanea-
mento e saúde foram reduzidos. Além da previdência, 
somente os recursos para assistência social tiveram 
aumento real, sendo que nesta rubrica se encontram 
os programas do  tipo Bolsa Família.    

Ao avaliar as políticas públicas de caráter eminente-
mente social, sob o prisma de seu atendimento aos 
mais pobres, e, assim, tirar conclusões sobre sua efi-
ciência e eficácia, toma-se como pressuposto que o 
objetivo daquelas políticas seja fundamentalmente o 
combate à pobreza. Discutir-se sobre a questão de 
que a política deva ou não ser universalista fica des-
locada ou subordinada ao argumento da sua viabi-
lidade. Ante a escassez dos recursos, a discussão 
quanto ao direito ou não de determinada política dá 
lugar a prioridade do direito que, neste caso, é forne-
cida aos mais pobres.          

Do total de recursos fornecidos através das transferên-
cias diretas de renda, apenas 7% destinavam-se, em 
2003, a programas não contributivos e com critério de 
renda (BRASIL, 2005b). Apesar do impacto positivo que 
as aposentadorias rurais e o benefício de prestação 

continuada têm sobre a pobreza (ibid; SCHWARZER 
e QUERINO, 2003), os programas de transferência de 
renda como o Bolsa Família parecem ser as “meninas 
dos olhos de ouro” do governo federal. O total de re-
cursos para estes programas mais que duplicou entre 
2001 e 2004 e o Bolsa Família é o mais “visível” dos 
programas que constituem o Fome Zero.

A maior parte dos gastos com assistência social está 
localizada no Ministério do Desenvolvimento Social e 
do Combate à Fome (MDS), sendo que parte subs-
tancialmente dos seus recursos é focalizada nos mais 
pobres. Os programas de transferência de renda ob-
tiveram 29,4% e 40,8% dos recursos deste Ministério 
em 2003 e 2004, respectivamente, (Tabela 2). Para 
2005 foram projetados 16,9 bilhões para estes progra-
mas, que serão completamente unificados no Bolsa 
Família. Apesar de um decréscimo relativo – represen-
tarão 38,6% dos recursos –, estes valores continuam 
indicando uma relevância significativa em relação aos 
outros programas do MDS e do governo em conjunto. 
É importante salientar que estes percentuais não in-
cluem o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – e outros programas de transferência de ren-
da não incluídos sob este título.
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A transferência direta dos recursos às famílias mais 
pobres e a focalização geográfica de outros progra-
mas nas regiões mais carentes, como a construção de 
cisternas, a aquisição de alimentos (PAA) e o Agente 
Jovem, diminuem a visibilidade da política implantada 
em relação aos grandes centros criadores de opinião. 
Aliado a isto, as denúncias de irregularidades fragili-
zam a credibilidade dos programas e aumentam as 
incertezas sobre a questão de que os recursos este-
jam chegando aos mais necessitados. Quanto maior 
o volume de recursos destinados a programas sus-
peitos de irregularidades, maior seria a probabilidade 
de desvio destes recursos.        

Entretanto, segundo Ravallion (1999),  não há fortes 
evidências empíricas que sustentem a afirmação que 
com menos gastos a focalização no pobre se torna 
melhor, enquanto que com mais gastos ela se deterio-
ra. O que se tem visto, segundo o autor, é que os não 
pobres se beneficiam primeiro do programa, e, com o 
aumento dos investimentos, os pobres são inseridos. 
Contudo, ele salienta que esses resultados dependem 
muito do desenho do programa. 

Se a afirmação de Ravallion estiver correta, não é o 
volume de recursos utilizado em um programa de 
combate à pobreza que pode prejudicar seu resul-
tado, mas o desenho deste. Ao focalizar o pobre, 
a estrutura do programa deve ser capaz de forne-
cer a esse os benefícios propostos. Os recursos 
não devem ser desviados para quem não precisa e 
nem desperdiçados com despesas administrativas. 
Assim, é possível que se observe um aumento nos 
recursos dos programas que consigam atingir direta-
mente os pobres, como no caso dos programas tipo 
transferência de renda.    

Conclusão
O que se ressalta neste trabalho não é a conveniência 
das políticas de combate à pobreza e à desigualdade 
e sua focalização. Esses são instrumentos importan-
tes, mas não são os únicos nem os mais efetivos, se 
utilizados isoladamente, mesmo no curto prazo. Elas 
devem vir acompanhadas da política social (e não 
confundida com ela), econômica, agrária, educacio-
nal e do próprio modelo de desenvolvimento econô-
mico de uma região e do País.   

A elevada carga tributária imposta pelo Estado, em 
decorrência dos seus gastos,  deve ser analisada 

com cuidado, tanto em relação ao valor absoluto do 
gasto como a sua evolução no período e a partici-
pação no gasto total. A baixa efetividade do gasto 
social não deve ser descolada da discussão acer-
ca dos direitos sociais. Enquanto as despesas para 
pagamentos financeiros não se reduzem, redirecio-
nam-se os gastos antes balizados pelo princípio da 
universalização para a focalização, como se fossem 
elementos excludentes dentro de uma política so-
cial mais ampla e dissociada da política econômica. 
Desloca-se (em vez de ampliar) a discussão para a 
distribuição dos gastos do governo, deixando-se de 
lado o resto da economia. 
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As políticas monetária e cambial para controle da 
inflação impuseram à política fiscal uma condição 
de simples variável de ajuste. Coube à política fis-
cal, nos últimos anos, o papel de fiadora da política 
econômica, ficando, por isso, limitada a garantir su-
perávits primários suficientes para manter a relação 
dívida pública/PIB, principal índice de solvência da 
dívida, em um nível aceitável pelos investidores, in-
dependentemente dos efeitos deletérios provenien-
tes da política de estabilização.

Ao adotar a inflação como meta principal a ser perse-
guida pela política econômica, usando, para tanto, as 
maiores taxas de juros reais do planeta, o governo vem 
comprometendo o crescimento da economia, tirando a 
possibilidade de se usar a política fiscal como um me-
canismo capaz de incentivar a demanda agregada.

Este artigo objetiva discutir como o modelo macroe-
conômico de estabilização adotado impôs uma perda 
de autonomia e importância à política fiscal, no que 
tange ao estímulo da demanda agregada e, comple-
mentarmente, discutir uma possível proximidade de 
exaustão do próprio modelo. Para isso, será mostrado 
que os efeitos da política de estabilização vêm limitan-
do sobremaneira as possibilidades de intervenção do 
Estado no lado real da economia.

O novo papel da política 
fiscal
A “nova fase” do capitalismo, de hegemonia da esfera 
financeira como guia do modelo de desenvolvimento, 
aponta para uma política macroeconômica contínua e 
previsível de estabilização. Cumpre, portanto, à políti-
ca fiscal garantir um ambiente seguro para os investi-
mentos financeiros, um ambiente que afaste qualquer 
dúvida quanto à possibilidade de default. Isto, porém, 
retira do governo grande parte do poder de intervir no 
lado real da economia. 

Acreditam os “policy makers” que, alcançada a esta-
bilização, os investimentos produtivos irão brotar es-
pontaneamente. É a velha crença pré-keynesiana de 
que as forças do mercado, isentas de ameaças de 
interferências governamentais, moverão a economia 
na direção do pleno emprego.

Enfim, a adoção da meta de inflação como variável 
mais importante da política econômica obstaculiza o 
“espetáculo do crescimento” e faz com que o País tal-
vez esteja perdendo a prolongada trajetória do cresci-
mento mundial, que já mostra indícios de findar-se.

O grande problema é que a ferramenta usada para o 
controle da inflação, elevadas taxas de juros, impõe 
um grande aperto fiscal para manter a relação dívida 
pública/PIB estável, pois, ao mesmo tempo em que 
inibe o crescimento do PIB (encarecendo o crédito e o 
investimento, além de reprimir a demanda agregada), 
infla o estoque da dívida, uma vez que aproximada-
mente 50% dessa são remuneradas pela taxa Selic.

Considerado o objetivo posto da política fiscal, seu 
êxito é inegável: em dezembro de 2002, a relação dívi-
da pública/PIB estava em 55,5% e, em julho de 2006, 
apesar da política de juros altos, 50,3% (Gráfico 1).

A taxa de juros no Brasil é excessivamente alta por-
que o governo atribui a ela, basicamente, a função de 
controlar a demanda agregada quando há pressões 
inflacionárias, independentemente de essa estar ou 
não aquecida. Paralelamente, além de controlar uma 
suposta inflação de demanda, esse mecanismo limita 
a desvalorização da taxa de câmbio evitando, assim, 
uma inflação de custos. O governo adota, portanto, 
uma prática de contenção secundária, isto é, para 
não repassar choques exógenos de preços, opta por 
apreciar a taxa de câmbio e desacelerar drasticamen-
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te a demanda usando, para isso, taxas de juros fora 
dos padrões mundiais. 

A política de estabilização, por ter altas taxas de juros 
como ferramenta básica, além de inibir os investimen-
tos, concorre para manter o Real valorizado, prejudi-
cando sobremaneira o setor exportador, que poderia 
estar se beneficiando de maneira mais acentuada do 
longo processo de crescimento global.

A realização de uma política de superávits primários 
recordes para pagamento de juros, que visa a manter 
a relação dívida pública/PIB estável, não conseguiu, 
porém, conter o crescimento do estoque da dívida 
mobiliária do setor público. Em dezembro de 2002, 
esse estoque era de R$ 623,20 bilhões, alcançando 
impressionantes R$ 1,01 trilhão, em julho de 2006 

(Gráfico 2). Ou seja, mesmo com um enorme aper-
to fiscal, a trajetória ascendente do estoque da dívida 
pública se manteve.

Objetivando dar mais previsibilidade na condução da 
dívida pública e reduzir a vulnerabilidade externa, o 
governo brasileiro adotou a estratégia de trocar os 
títulos pós-fixados e os com correção cambial por tí-
tulos pré-fixados e corrigidos por índices de preços. 
Nessa estratégia, vem conseguindo bons resultados. 
Como mostra o gráfico abaixo, em dezembro de 2002, 
os títulos corrigidos pela Selic e aqueles com corre-
ção cambial representavam, respectivamente, 60,8% 
e 22,4% da dívida pública mobiliária federal (DPMF). 
Em julho de 2006, os títulos atrelados à taxa Selic re-
presentavam 42,3% e os com correção cambial 2,3% 
do total da DPMF (Gráfico 3).
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Não se pode questionar o sucesso do governo na 
execução da sua estratégia de condução do perfil da 
dívida mobiliária. Porém, a estratégia não é imune a 
críticas. É inegável que a menor exposição cambial re-
duziu a vulnerabilidade externa; blindando a evolução 
da dívida pública de possíveis crises externas. Fazen-
do uma análise ex post, o que é deveras confortável, 
percebe-se, contudo, que o Real se valorizou ante o 
Dólar. Assim, se fosse mantido o percentual de títu-
los atrelados ao câmbio do início do governo (22,4%), 
certamente o estoque da dívida seria bastante menor. 

Um outro fator que chama a atenção na política de 
condução da dívida pública é o seu forte processo 
de internalização. No início do governo Lula, a dívida 
externa representava 14,3% do PIB, enquanto que a 
dívida interna 41,21%. O último dado divulgado pelo 

Banco Central para o mês de julho de 2006 colocava a 
dívida externa e interna com -0,69% e 50,99% do PIB, 
respectivamente. O sinal negativo no valor referente 
à dívida externa significa que o setor público passou 
a ser credor em Dólar (R$ 14,2 milhões em julho/06) 
(Gráfico 4). Isto quer dizer que, somando as reservas 
cambiais do País com os contratos de swap reverso1, 
os direitos do governo fixados em Dólar são superio-
res às suas obrigações na moeda estadunidense.

Esta nova posição de credor em Dólar traz mais 
uma variável que deve ser avaliada, além dos im-
pactos sobre as transações correntes e sobre uma 

1  Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições 
financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, 
a variação do Dólar.
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inflação de custo, quando se fala em política cam-
bial: uma desvalorização do Real ante a moeda 
estadunidense implicaria em queda do estoque da 
dívida pública.

Essa política de internalização, porém, também não é 
imune a críticas. O discurso do governo é que, com a 
redução da dívida contratada em dólares, o país es-
taria menos vulnerável às crises internacionais e, com 
isso, ficaria mais “seguro” aos olhos dos investidores. 
Esse, porém, é apenas um lado da questão. O con-
traponto é que, para reduzir a dívida externa, o gover-
no aumentou sua dívida interna, esta com um custo 
mais elevado. Paga-se, conseqüentemente, um maior 
montante de juros referente à dívida interna do que se 
pagaria pela externa. Esse diferencial de taxas está 
hoje em torno de sete pontos percentuais. 

Pelo exposto, percebe-se a grande preocupação do go-
verno em criar um ambiente seguro aos investimentos 
em papéis da dívida pública, o que, verdade seja dita, 
vem fazendo com sucesso. Urge, agora, afastar as dúvi-
das para os investimentos produtivos, estes sim gerado-
res de crescimento e emprego. O governo deveria estar 
também preocupado em transmitir segurança e estimular 
decisões de investimento em capital fixo, o que só se faz 
com gastos públicos em infra-estrutura e estimuladores 
de demanda agregada. Mas isso é contraditório à política 
de metas rígidas de inflação, não condiz com a necessi-
dade de sucessivos superávits primários, enfim, não con-
diz com o modelo de estabilização adotado.

Quando analisados os dados do ano de 2005, que 
são bastante representativos, o escoamento do que 
poderia ser alocado em investimentos estruturantes 
e distribuidores de renda para pagamento dos juros 
da dívida fica evidente o seguinte: enquanto foram 
pagos R$ 157,2 bilhões de juros da dívida, o pro-
grama Bolsa Família, maior vitrine social do governo, 
consumiu R$ 8,4 bilhões (atendendo 11,5 milhões de 
famílias) e os gastos com investimentos consumiram 
apenas R$ 10,3 bilhões. 

Na situação atual, não faz sentido acreditar na idéia de 
que basta um governo manter um orçamento equilibra-
do, cortando gastos e aumentando receitas suficien-
temente para honrar seus compromissos financeiros, 
para que os agentes econômicos realizem investimen-
tos produtivos e, assim, a economia passe a crescer. 

Todo economista recém-formado sabe que a decisão 
de investimento em capital fixo ou em portfolio se faz 

comparando a eficiência marginal do capital com a 
taxa de juros, optando-se, obviamente, pela de maior 
retorno. Se o Brasil mantém uma das maiores taxas 
de juros do planeta,  é preciso dar bons motivos para 
que haja interesse em investir produtivamente. Portan-
to, as expectativas devem ser estimuladas para que 
as decisões de investir em capital fixo sejam tomadas 
e isso não se faz mantendo portos sobrecarregados, 
estradas em estado deplorável, demanda agregada 
reprimida. Enfim, urge uma mudança no padrão dos 
gastos governamentais. 

A exaustão do modelo
O quadro de exaustão do modelo se delineia pela 
saturação sua própria base. Até hoje, a política de 
superávits primários foi sustentada por aumentos de 
arrecadação combinados com cortes nos gastos dis-
cricionários. Essa possibilidade, contudo, está che-
gando ao seu limite: não cabem mais aumentos da 
carga tributária e os gastos passíveis de cortes estão 
chegando a um limite abaixo do qual as conseqüên-
cias talvez sejam irreparáveis.

Quanto à possibilidade de aumento de arrecadação, 
é bom lembrar que a carga tributária, em 2005, bateu 
mais um recorde: 37,37% do PIB (Gráfico 5), sendo 
26,18% de responsabilidade da União. 

Segundo Jorge Rachid, secretário da Receita Fede-
ral, o aumento da carga tributária nesses anos de 
governo Lula, porém, ocorreu de maneira “saudável” 
já que as causas dessa elevação teriam sido o cres-
cimento dos lucros das empresas e da eficiência da 
administração, e não um aumento de alíquotas. Ainda 
segundo o Secretário, houve uma desoneração tribu-
tária da ordem de R$ 20 bilhões de 2003 até 2006. Os 
exemplos de redução tributária, citados pelo titular da 
Receita, foram para a cesta básica, para a construção 
civil e equipamentos (bens de capital).

 Não se criticaria tão veementemente o peso da 
carga tributária se ela cumprisse a função a que 

As expectativas devem ser 

estimuladas para que as decisões 

de investir em capital fixo sejam 

tomadas 
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teoricamente se destina: distribuir renda. O que se 
observa, contudo, é uma tributação regressiva com 
grande peso dos tributos indiretos e canalização 
desse dinheiro arrecadado em grande parte do 
povo para as mãos dos detentores dos títulos da 
dívida pública. 

Ainda quanto à carga tributária brasileira, percebe-
se que ela é comparável apenas a dos países mais 

desenvolvidos, o que corrobora com a visão de que 
o problema não é o peso dos tributos e sim a sua 
destinação. Se, por um lado o Brasil tem carga tri-
butária no nível dos países com maiores índices de 
desenvolvimento humano (Gráfico 6), por outro, o 
retorno à população em termos de serviços públi-
cos, obviamente, não é comparável ao que ocorre 
nesses países. 
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De um lado, uma enorme carga tributária, de outro, 
o gastos discricionários, que poderiam ser a variá-
vel determinante do crescimento econômico, viraram 
resíduos da política de estabilização. Como já dito e 
repetido anteriormente, coube à política fiscal o papel 
de manter a relação dívida/PIB sob controle, nem que 
para isso tenha havido a necessidade de um contin-
genciamento das despesas com saúde, infra-estrutu-
ra, educação, segurança pública. 

Complementarmente, cada vez mais as despesas do 
governo ficam imobilizadas, ainda que se tratando de 
despesas obrigatórias por lei. Estas, hoje, represen-
tam mais de 90% das despesas federais, restando 
menos de 10% suscetíveis de manobra e contingen-
ciamento para composição do superávit primário. 

Enfim, os investimentos públicos hoje são tratados 
como meros resquícios da economia que se faz neces-
sária para compor o superávit primário, não mais como 
possibilidade que o governo tem de promover o cresci-
mento. Esta situação fica ainda mais calamitosa se for 
lembrado que, no Brasil, historicamente, os investimen-
tos privados seguem os investimentos públicos. 

A necessidade de uma política de contínuos superávits 
fiscais para que o País possa sinalizar sua capacidade 
de arcar com os custos de sua dívida pereniza a fragi-
lidade financeira do setor público, dificultando, sobre-
maneira, a realização de gastos sociais e em infra-es-
trutura. Esse modelo macroeconômico torna realmente 
difícil, se não impossível, a realização de uma política 
fiscal autônoma, capaz de estimular a demanda agre-
gada, o emprego e promover distribuição de renda. 

Há que se perguntar, então, se esse modelo é sus-
tentável, não apenas em termos aritméticos, mas 
socialmente sustentável. Tratando a questão apenas 
numericamente, seria possível liberar uma percenta-
gem maior das receitas, aprovando uma ampliação 
da DRU (Desvinculação das Receitas da União), hoje 
em 20%. Contudo, a possibilidade de que uma maior 
desvinculação das receitas drenasse os recursos de 
áreas já muito carentes para a composição do supe-
rávit, ao invés de promover uma melhor distribuição 
dos gastos, é bastante grande, quiçá total. 

Urge, por tudo o que foi exposto, uma mudança no 
modelo de desenvolvimento brasileiro, urge que o go-
verno retome as rédeas da economia e passe a ter 
uma posição ativa quanto à promoção do desenvolvi-
mento. Não cabe mais acreditar na geração espontâ-
nea do crescimento. 
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A economia baiana, segundo a Superintendência 
de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, 
voltou a apresentar expansão no nível de ativida-
de econômica medido pelo Produto Interno Bruto, 
no segundo trimestre de 2006, em comparação 
a igual período do ano anterior. Segundo os da-
dos da SEI, o PIB alcançou, no segundo trimestre, 
uma evolução de 2,2%, acumulando no primeiro 
semestre do ano (em relação a igual período de 
2005) uma taxa de 2,5%. 

Fortemente prejudicada pelas intempéries climáticas 
que atingiram diretamente as mais tradicionais lavou-
ras da Bahia, a exemplo da soja, milho e feijão, a agro-
pecuária apresentou uma retração de 7,2%, no segun-
do trimestre de 2006, em relação ao mesmo período 
de 2005, conforme demonstrado no Gráfico 1. Este 
resultado freou o desempenho do PIB baiano nesse 
período, propiciando uma perda acumulada no setor 
da ordem de 8,4% no primeiro semestre do ano em 
relação a igual período anterior. 

* Economista e Técnico da equipe de Contas Regionais da SEI

** Economista e Coordenador de Contas Regionais e Finanças Públicas da SEI

A taxa do PIB, que já acumula expansão ininterrupta 
nos últimos 14 anos, reflete os bons desempenhos 
dos setores industriais e de serviços. A construção ci-
vil, que cresceu 9,2% na comparação entre o segundo 
trimestre de 2006 e 2005, e a indústria de transforma-
ção com 4,6% são os destaques do setor industrial. O 
comércio, com alta de 7,1%, e o setor de transportes, 
com 8,5%, nessa mesma comparação temporal, são 
os destaques dos serviços baianos. 

O resultado do PIB no primeiro semestre do ano ga-
nha maior importância quando se considera a ele-
vada base de comparação do período anterior. Este 
desempenho pode ser visto como um sinalizador do 
resultado possível para a Bahia em 2006, se o País 
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não atravessar nenhuma turbulência na sua econo-
mia. Considerando o desempenho dos últimos doze 
meses, o PIB baiano alcançou a marca de 4,7%.   

tos e bebidas (-4,5%), em função da menor produção 
de farinha e “pellets”, oriundos da extração do óleo 
de soja, e óleo de soja refinado. Vale destacar que a 
indústria baiana de transformação completa o quinto 
trimestre consecutivo com taxas positivas, acumulan-
do no período uma expansão de 6,5%.

Reflexo imediato da retomada das obras do metrô de 
Salvador, bem como das ações que estão sendo im-
plementadas em todo o interior do estado, a constru-
ção civil, segmento que absorve uma elevada quanti-
dade de mão-de-obra, voltou a apresentar expansão 
na atividade, com crescimento de 9,2%, no segundo 
trimestre de 2006, em relação ao mesmo período de 
2005. Na análise semestral/06 o segmento acumula, 
em relação a igual período anterior, uma taxa de apro-
ximadamente 8%.

Segundo os dados do CAGED, a construção civil, 
somente no período entre janeiro e junho de 2006 
criou, na Bahia, cerca de 2.000 empregos com car-
teira assinada.

Funcionando como um termômetro da atividade eco-
nômica dois segmentos se destacaram no setor de 
serviços, que se expandiu no primeiro trimestre de 
2006, na comparação com igual período do ano de 
2005, 3,5%, acumulando 3,3% no primeiro semestre 
do ano. São eles, o comércio, que pelo trigésimo pri-
meiro mês consecutivo apresenta evolução no volu-
me de vendas reais, e o setor de transportes, cuja ex-

No acumulado do primeiro semestre do ano, a indús-
tria baiana de transformação cresceu 4,6%, apresen-
tando taxas positivas em quase todos os segmentos. 
As maiores influências vieram do gênero celulose e 
papel (35,0%), devido ao incremento na produção 
de celulose; refino de petróleo e produção de álcool 
(9,0%), por conta da maior fabricação de óleo diesel e 
gasolina; e, metalurgia básica (16,5%), em virtude do 
acréscimo na produção de barra, perfil e vergalhões 
de cobre e vergalhões de aço carbono. Em sentido 
contrário, as principais reduções foram observadas 
nos produtos químicos (-0,8%) e no gênero alimen-
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pansão de 8,5% no segundo trimestre (em relação ao 
mesmo período de 2005) fez o Estado da Bahia acu-
mular 6,5% de crescimento nos últimos doze meses.

No Comércio baiano, os dados fornecidos pela Pes-
quisa Mensal de Comércio do IBGE revelam que, ape-
nas no comércio varejista, o volume de vendas acumu-
lado no primeiro semestre alcança a marca de 9,2%, 
no comparativo a igual período do ano anterior. As su-
cessivas variações positivas levaram o varejo baiano 
a acumular, nos últimos 12 meses, um crescimento de 

8%. Praticamente todos os setores do varejo apresen-
taram expansão no volume de vendas, no acumulado 
do primeiro semestre, com especial destaque para o 
setor de móveis e eletrodomésticos (23,8%), itens, em 
geral, adquiridos pelo sistema de crédito.

Entre os fatos que ajudam a explicar tal desempenho 
se destacam a queda na inflação medida pelo IPCA, 
que em junho chegou a registrar uma deflação de 
0,03%, aumento, embora lento, do emprego e a ligeira 
recuperação da renda média dos trabalhadores.
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relação ao mesmo período de 2005. Os produtos bá-
sicos apresentaram crescimento de 28,9%, enquanto 
que a de produtos manufaturados, mais sensíveis em 
relação ao câmbio, apresentou variação de 18,5%.

As commodities minerais e seus derivados (petróleo, 
cobre, ouro, platina, resíduos de metais preciosos e 
magnesita) responderam por 75% do incremento total 
das exportações baianas no semestre, que alcançou 
31,1%. A rentabilidade das vendas desses produtos 
vem neutralizando o efeito câmbio sobre o conjunto 
das exportações estaduais, além de se constituir em 
alternativa de vendas constantes, já que o mercado 
interno vem crescendo lentamente. 

Reflexo das cotações no mercado internacional, os 
segmentos de papel e celulose e metalúrgicos apre-
sentaram as maiores variações, 117,2% e 101,7%, res-
pectivamente. O bom desempenho das exportações 
de papel e celulose deve-se à entrada em operação 
da Veracel, no final do ano de 2005. Por outro lado, o 
fechamento de unidades de produção, principalmente 
no mercado norte-americano, também contribui para 
este resultado.

Contrariando tendências observadas em grande parte 
das exportações baianas, contabilizou-se mais uma 
retração no segmento automotivo acumulando, no 
primeiro semestre, uma retração da ordem de 7,5%, 
devido, sobretudo, à apreciação cambial e a carência 
de novos acordos comerciais.

Cabe salientar ainda que, ao se observar a pauta de 
exportação dos principais produtos agrícolas, perce-
bem-se crescimentos pontuais em algumas lavouras, 
com destaque para a do algodão e seus subprodutos, 
com um incremento de 177,3%. A principal cultura de 
exportação do Estado, a soja, fecha o primeiro semes-
tre do ano de 2006 com queda de 19,3%, sendo forte-
mente prejudicada pela estiagem no Oeste Baiano.

Concluindo, há que se ressaltar a confirmação do 
prognóstico realizado pela SEI, no início do ano, quan-
to ao desempenho do setor agropecuário da Bahia. 
Fortemente atingida pelas estiagens nas principais re-
giões produtoras, a agricultura, que representa apro-
ximadamente 65% do setor agropecuário, registrou 
queda em praticamente todas as lavouras tradicionais 
do estado. Segundo os dados do Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola – LSPA/IBGE – a esti-
mativa para o ano de 2006 revela uma queda de apro-
ximadamente 4% no total das áreas plantadas. 

Neste ano, como ocorrera em 2005, o crédito conti-
nuou se expandindo, tanto por meio dos empréstimos 
consignados, como disponibilizado pelas redes vare-
jistas para financiamentos de bens duráveis. Também, 
a elasticidade dos prazos de parcelamento das com-
pras continuou possibilitando à população de menor 
poder aquisitivo condições de adquirir bens de valo-
res mais elevados, como eletrodomésticos. 

Também, analistas de mercado vêm apostando no au-
mento do emprego e nas reduções da taxa de juros 
(Selic) nos próximos meses, o que deverá contribuir 
para manter o bom desempenho do varejo neste ano. 
Em julho, as autoridades governamentais decretaram 
mais uma redução na taxa básica anual de juros (Se-
lic), passando-a a 14,75% ao ano. A inflação em que-
da possibilitou a adoção de tal política desde setem-
bro de 2005, mês em que a taxa Selic situava-se em 
19,50%. Entretanto, as reduções, ainda, têm pequeno 
impacto para os consumidores, pois os juros cobra-
dos pelo varejo ainda continuam bastante elevados. 

O comércio exterior baiano segue batendo recordes 
de vendas. Extremamente favorecida pelos elevados 
preços das commodities minerais, estimuladas pela 
crescente demanda mundial, as exportações baianas 
expandiram-se 31,1%, em relação ao primeiro semes-
tre de 2005, e atingiram a casa dos R$ 3,1 bilhões.  
Segundo a Promo Bahia, a desvalorização do Dólar 
frente ao Real reduziu as margens de ganho; entre-
tanto, a valorização dos preços de muitos produtos, 
como derivados de cobre, termoplásticos, químicos 
orgânicos, minerais metálicos, derivados de petróleo, 
celulose, derivados de cacau, sisal, dentre os mais 
importantes, vêm compensando eventuais perdas 
com o recuo do câmbio.

A classe de produtos que mais 

contribuiu para o desempenho das 

exportações no semestre foi a dos 

semimanufaturados

Ainda segundo as informações técnicas dos relatórios 
do comércio exterior publicados pela Promo Bahia, 
a classe de produtos que mais contribuiu para o de-
sempenho das exportações no semestre foi a dos 
semimanufaturados, que teve variação de 91,8%, em 
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Como reflexo dos aspectos climáticos desfavoráveis, 
bem como da descapitalização dos agricultores, prin-
cipalmente daqueles que têm seus produtos vendidos 
para o mercado externo, houve um registro de queda 
na produção de Soja (17,1%), Milho (27,5%), Feijão 
(7,6%), Mandioca (5,4%) e Algodão (3,3%). Com isso, 
a agropecuária encerra o segundo trimestre com que-
da de 7,2% e o semestre com perda acumulada em 
8,4%, ambos os resultados na comparação com o 
mesmo período de 2005.

O resultado do setor não foi pior porque produtos de 
relativo destaque na produção baiana conseguiram 
recuperar-se nesse segundo trimestre do ano. Den-
tre eles se destacam: cacau, com expansão de 0,5%, 
banana com 3,7%, mamão com 4,2% e café, com 
melhor desempenho entre todas as lavouras baianas 
com crescimento de 26,2%. 

Mantidas as tendências evidenciadas nos dados do 
PIB trimestral, certamente o Estado da Bahia registra-
rá, pelo 15º ano consecutivo, uma taxa de crescimen-
to positiva naquele que é o principal termômetro da 
atividade econômica. Apenas para finalizar, nos últi-

mos três anos, o Produto Interno Bruto acumulou uma 
taxa de crescimento superior a 17%, o que representa 
mais do que o dobro do crescimento econômico do 
Brasil (7,9%) no mesmo período.  
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Investimentos industriais previstos 
irão gerar aproximadamente 60 mil 
postos de trabalho

Os investimentos industriais anunciados para o estado da Bahia, a serem realizados no período referente a 2006-
2010, totalizam um volume da ordem de R$ 10,7 bilhões, agregando 449 projetos. Os investimentos estão subdivi-
didos em treze eixos de desenvolvimento e em nove complexos de atividade econômica.

Em relação à localização dos investimentos, indicado pelos eixos de desenvolvimento, observa-se que os ei-
xos Metropolitano e Extremo Sul concentram 80,3% dos investimentos previstos, representados num volume 
de R$ 8,6 bilhões em cerca de  67% dos  projetos. Os demais agregam montante na ordem de R$ 2,1 bilhões, 
alocados em 149 projetos.

No tocante ao número de empregos previstos, tem-se a expectativa que os empreendimentos industriais gerem 
59.570 postos de trabalho, sendo que os eixos Metropolitano (39%) e Grande Recôncavo (21%) absorvem aproxi-
madamente 60% dos empregos, ou 35.538 postos de trabalho. Os eixos restantes respondem por 40% dos empre-
gos, especialmente o eixo Mata Atlântica, que responde por 12% dos empregos (7.238 novos postos).

Analisando os investimentos quanto ao complexo de atividade econômica, infere-se que 68% encontram-se alo-
cados nos complexos Madeireiro (39%), Químico-Petroquímico (18%) e Agroalimentar (11%), perfazendo R$ 7,3 
bilhões em 174 projetos. Os demais são responsáveis por um valor de R$ 3,4 bilhões, distribuídos em 275 projetos, 
notadamente no complexo de Calçados/Têxtil/Confecções com participação de 9,0%.

No que tange à situação dos investimentos, verifica-se que 55% estão em ampliações de unidades industriais, re-
presentando, aproximadamente, R$ 5,9 bilhões em 95 projetos. Enquanto que 45% encontram-se em implantações 
e 0,2% em reativações, somando recursos na ordem de R$ 4,8 bilhões em 354 projetos. 

A política de atração de investimentos industriais, promovida pelo governo do estado da Bahia, tem contribuído 
significativamente para a diversificação do parque industrial. Este fato vem ocorrendo desde 1991, com a implan-
tação 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, o Procomex, para o setor de calçados 
e seus componentes; em 1998 o Bahiaplast, para o setor de transformação plástica; além do Procobre e Profibra. 
A partir de 2002, o programa Desenvolve substituiu os demais  implantados anteriormente. Dentre as principais in-
dústrias que estão se instalando e ampliando a sua capacidade em 2006, encontra-se a Cesbap - Centro-Sul Bahia 
Plásticos Ltda, Plaschio Plásticos Chiacchio Ltda, a Bahia Closet Indústria e Comércio de Móveis Ltda, Plantações 
Michelin da Bahia Ltda e a Scal Embalagens Ltda.
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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 implan-

tados no estado, divulgadas pelos principais meios de comunicação, e obter sua confirmação junto às 

respectivas empresas. Essas informações são coletadas nas seguintes publicações: Gazeta Mercantil, 

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

ses 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 es-

tado, 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 a participação dos investimentos 

industriais por complexo de atividade, por eixo de desenvolvimento e o número de projetos. Os valores 

dos investimentos anunciados estão expressos em reais. 

Os dados mais desagregados estão sendo disponibilizados e atualizados mensalmente no site da SEI, 

com dados a partir de 1997, apresentando valores acumulados.
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Negócios

Em 200� Bahia abaterá eqüinos

A Bahia deverá estrear em 2007 no mercado de exporta-
ções de carne de cavalo. O Frigorífico Itapetinga assinou, 
na última sexta-feira, protocolo de investimento com o 
governo do Estado para construir uma planta dedicada 
ao abate de eqüinos. O início das obras está previsto 
ainda para este ano, e o trabalho deverá se estender por 
12 meses. O investimento será de R$ 7 milhões.

A unidade criará cerca de 150 empregos e terá capa-
cidade de abater até 200 animais/ dia. Toda a produ-
ção de carne, graxas, pêlo e couro serão exportados. 
O projeto é exportar para Japão e países europeus. 
O frigorífico ficará em Itapetinga, a 552 quilômetros 
de Salvador. Ainda que pouco conhecido, o mercado 
brasileiro de carne de cavalo é um dos principais no 
mundo. Em 2005, os embarques somaram US$ 64,1 
milhões, o que faz do País o quinto maior exportador. 
A produção concentra-se no Rio Grande do Sul, Para-
ná e em Minas. Segundo levantamento do Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
os embarques brasileiros correspondem a 12,6% das 
exportações mundiais da carne de cavalo. França e 
Bélgica estão entre os principais destinos. Hoje, o 
Brasil garante cerca de 30% de todo o consumo do 
produto nesses dois países. O segmento movimenta 
R$ 80 milhões no país e emprega mil pessoas, confor-
me o Cepea. Também são exportados US$ 2 milhões 
em animais vivos por ano.

A Bahia tem como trunfo o fato de contar com o se-
gundo maior plantel de eqüinos do Brasil. Suas mais 
de 600 mil cabeças são superadas apenas pelo plan-
tel de Minas. Em todo o país, o número está próximo 
de 5,8 milhões. Em eqüídeos (população que inclui 
eqüinos, asininos e muares), o Estado tem 1,25 mi-
lhão de cabeças, o maior rebanho nacional. A região 
de Itapetinga, no sul da Bahia, é a mais importante 

da pecuária do estado. Foi lá que, no fim de 2004, o 
grupo Bertin instalou uma unidade dedicada à expor-
tação de carne bovina. O rebanho de gado na área é 
de 1,14 milhão de cabeças.

Bahia terá planta para abate de eqüino. Valor Econômico, 
20/09/2006.

Grendene planeja crescer nas faixas 
de renda mais baixas

A nova fábrica da Grendene, no sul da Bahia, previs-
ta para entrar em operação em um ano, será uma im-
portante aliada na sua estratégia de avançar entre as 
classes C e D. A unidade fabricará apenas produtos 
de baixo valor agregado - como os chinelos de dedo 
Ipanema - para abastecer a região Sudeste, maior mer-
cado consumidor da empresa, com 52% das vendas. 

Com isso, o impacto do custo com transporte será 
reduzido e a Grendene poderá aproveitar o aumento 
do consumo entre as pessoas de baixa renda para 
alavancar suas vendas. Lançada em 2001, a linha Ipa-
nema conquistou uma participação de 15% no mer-
cado. Segundo a executiva, a companhia vai ganhar 
uma vantagem de dois mil quilômetros no transporte 
para a região Sudeste, que hoje é atendida pelas fá-
bricas da empresa no Ceará, nos municípios de Crato, 
Sobral e Fortaleza. 

Inicialmente, 5% da capacidade produtiva atual, de 
176 milhões de pares por ano, serão transferida para 
a nova fábrica na Bahia, mas existe espaço para che-
gar até 8% da capacidade sem novos investimentos. 
Cerca de mil funcionários poderão ser contratados 
para produzir os nove milhões de pares.

As exportações, responsáveis por 15% dos negó-
cios, continuarão a serem feitas a partir do porto de 
Pecém, no Ceará, onde a Grendene concentra 90% 
da sua produção. A unidade fabril do Rio Grande do 
Sul, onde fica a sede da companhia, não será afetada 
pela nova estratégia e continuará fabricando modelos 
Melissa e amostras de produtos para revendedores. 
Esta não é a primeira vez que a Grendene anuncia a 
construção de uma fábrica em Teixeira de Freitas (BA). 
Em dezembro de 2004, a empresa havia anunciado 
que investiria R$ 30 milhões para construir uma fábri-
ca no município para produzir 15 milhões de pares de 
sapatos de plástico injetado por ano a partir de 2006. 

Grendene planeja crescer nas faixas C e D. Valor Econômico, 
13/09/2006. 
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Indicadores

Crescimento de 6% no fluxo turístico

O trade turístico baiano vive a expectativa da chegada 
da alta estação. A previsão da Bahiatursa é de que o 
ano de 2006 seja encerrado com um crescimento de 
6% no fluxo de turistas e de 8% na receita, em relação 
a 2005, quando os 5,2 milhões de visitantes que pas-
saram pela Bahia injetaram US$ 1,1 bilhão na econo-
mia do estado.

Os números atuais reforçam o otimismo do setor. Na 
hotelaria, por exemplo, muitos hotéis de Salvador e 
de outras importantes zonas turísticas estão com o 
nível de ocupação acima de 100% já agora, no início 
de setembro.

Bandeiras famosas como Othon, Iberostar, Complexo 
de Sauípe, Blue Tree e muitos outros atravessam uma 
fase excepcional. Vôos charters procedentes dos mais 
diversos países da Europa e América do Sul começam 
a chegar com intensidade a partir deste mês nos aero-
portos internacionais de Salvador e Porto Seguro.

Os vôos regulares também têm aumentado. Há freqü-
ências para Lisboa, Madri, Miami, Buenos Aires, Mon-
tevidéu, Santiago e, a partir de fevereiro, para Paris. 
Em dezembro, mais dois vôos aterrissam em Salva-
dor, da Lanchile, vindos de Santiago.

Bahiatursa acredita num crescimento de 6% no fluxo. Diário Oficial, 
26/09/2006.

Setor de pesca baiano cresce �,2%

O setor pesqueiro baiano cresceu 5,2% em dois 
anos, saltando de um volume de 43,3 mil toneladas 
para 45,6 mil toneladas de pescado marinho. Do to-
tal, os peixes correspondem a 70,5%, seguidos dos 
crustáceos (26,7%) e dos moluscos (2,7%). Também, 
a frota pesqueira do estado foi ampliada em 25%, 
contando com 10.142 embarcações. Os dados, refe-
rentes ao biênio 2003-2005, são do projeto Estatpes-
ca, um monitoramento do setor realizado pela Bahia 
Pesca, autarquia vinculada à Secretaria estadual da 
Agricultura (Seagri).

Atualmente, considerando apenas a extração em águas 
doces, o estado também está na quarta colocação, 
sendo superado, na ordem crescente, pelo Maranhão, 
Pará e Amazonas. A espécie mais cultivada nos rios 

baianos, conta Stert, é a tilápia: o estado é o segundo 
maior produtor no Nordeste e o quarto no País. Já no 
cultivo de camarão, a Bahia é o terceiro maior produtor 
nacional. O projeto tem o apoio da Secretaria Espe-
cial de Aqüicultura e Pesca (Seap), fundação Prozee, 
Ibama/Projeto Tamar e Federação dos Pescadores e 
Aqüicultores da Bahia. O monitoramento da pesca no 
estado é realizado através do controle de desembar-
que da produção, do controle de pescaria (levantando 
as artes de pesca utilizadas pelos pescadores) e do 
preço da primeira comercialização. 

O estudo aponta também que a atividade pesqueira 
baiana é ainda realizada de forma inteiramente arte-
sanal, em canoas e embarcações de pequeno por-
te (entre 7m e 10m de comprimento). A frota baiana 
concentra-se, sobretudo, nas baías de Todos os San-
tos e de Camamu, e entre os municípios de Valença 
(Baixo Sul) e Mucuri (Extremo Sul). Segundo o órgão, 
o levantamento foi realizado em 30 municípios, com-
preendendo 79 localidades pesqueiras do litoral da 
Bahia e 346 pontos de desembarque de pescado. 
A região do Baixo Sul destacou-se como a principal 
produtora de pescado, em 2005, com cerca de 9,9% 
do total do estado.

Setor pesqueiro baiano cresce 5,2%. Correio da Bahia, 25/09/2006.

Ação Governamental

Produção de frutas na Bahia será 
incrementada com biofábrica

A produção de citros na Bahia acaba de ganhar novo 
incentivo com a biofábrica de borbulhas cítricas, inau-
gurada no município de Conceição do Almeida, a 158 
quilômetros de Salvador. A biofábrica, que vai fornecer 
aos agricultores material genético de qualidade e resis-
tente a pragas, tem capacidade para produzir cerca de 
580 mil borbulhas por ano, colaborando para o cres-
cimento e o avanço da produção de citros na Bahia, 
que ocupa hoje a segunda posição no ranking nacio-
nal. Com 16 toneladas de citros plantadas por hectare, 
anualmente, o estado está atrás apenas de São Paulo, 
que contabiliza 32 toneladas/ano por hectare – quase 
a metade da produção anual dos Estados Unidos, es-
timada em 60 toneladas/ano de frutas cítricas.

A borbulha cítrica consiste num pequeno corte (parte 
da casca) na planta matriz e sadia, que é disponibili-
zada ao produtor. Esse material é enxertado em sua 
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própria planta, de forma a obter uma melhor produ-
tividade. O lançamento da biofábrica integra o pro-
grama Bahia Citros, desenvolvido pelas secretarias 
da Agricultura (Seagri) e de Combate à Pobreza e 
às Desigualdades Sociais (Secomp) e coordenado e 
executado pela EBDA. Até o fim do ano, mais duas 
biofábricas serão inauguradas no Litoral Norte, nos 
municípios de Alagoinhas e Rio Real – estão em fase 
final de construção.

O material genético proveniente da biofábrica é resis-
tente a pragas como a clorose variegada dos citros 
(CVC), gomose, cigarrinhas, cancro cítrico, larva mi-
nadora, nematóide e morte súbita dos citros (MSC). 
Na unidade de Conceição do Almeida, equipada 
com tela antiafídica (o chamado ambiente protegido, 
para evitar a entrada de insetos vetores de doenças), 
cerca de quatro mil plantas receberão, após seis me-
ses, o enxerto do limão-cravo, o porta-enxerto mais 
utilizado pelos produtores baianos. Depois de quatro 
meses, pode ser dado o primeiro corte, de onde sai-
rá a borbulha.

Produção de frutas na Bahia será incrementada com biofábrica. 
Diário Oficial, 16 e 17 /09/2006.

Homenagem às empresas que 
investem na Bahia

O Dia Mundial do Turismo foi comemorado com re-
conhecimento a 40 empresas que investem na Bahia 
e foram homenageadas, com a entrega do Diploma 
de Mérito conferido pela Secretaria da Cultura e Turis-
mo-SCT. O evento ocorreu no Palácio da Aclamação 
envolvendo empreendimentos de hotelaria, restauran-
tes, cultura e outros ramos nas sete zonas turísticas 
do Estado (Costa do Coqueiros, Costa das Baleias, 
Baía de Todos os Santos, Costa do Dendê, Chapada 
Diamantina, Costa do Cacau e Costa do Descobri-
mento) e foi encerrado com um caruru festejando o 
dia dos Ibejis. O setor privado já investiu 1,2 bilhão de 
dólares na Bahia entre 1991 e 2002 proporcionando 
geração de emprego e ampliação da geografia turís-
tica no Estado. 

Há 11 anos em Salvador, a Aero Star Táxi Aéreo é pio-
neira nas regiões de Morro de São Paulo, Barra Gran-
de, Itacaré, Valença, Lençóis e já transportou cerca de 
200 mil passageiros na rota do turismo da Bahia. Só 
na primeira fase, que consiste na construção do hotel 
com 406 quartos, residência para empregados e cam-
po de golfe, investimos 150 milhões de Reais. Sem 

contar com outros dois hotéis com 1200 quartos e o 
campo imobiliário que irão completar o complexo que 
deve ficar pronto em 2010. 

Dia do Turismo homenageia as empresas que investem na Bahia. 
Tribuna da Bahia, 28/09/2006.

Reforma de estrada muda realidade 
de municípios

As obras de recuperação do trecho de 126 quilômetros 
da BA-026, que liga os municípios de Contendas do 
Sincorá e Maracás ao entroncamento de Tanhaçu (BA-
142), estão transformando a economia e a vida dos 
moradores da região. Esta semana, uma missão do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ins-
pecionou os trabalhos em companhia do secretário de 
Infra-estrutura, Cláudio Melo. Eles constataram o bom 
andamento das obras, que devem estar concluídas 
nos próximos meses, mas que já garantem a melhoria 
significativa nas condições de tráfego da rodovia.

O BID é responsável por 60% dos R$ 53 milhões que 
estão sendo investidos na obra, sendo que os outros 
40% são a contrapartida do Estado. São quatro fren-
tes de trabalho, todas com trechos já pavimentados, 
onde estão sendo realizadas terraplanagem, drena-
gem, pavimentação com tratamento superficial duplo 
(TSD), capa selante e sinalização vertical e horizontal. 
Tudo isso para suportar o trânsito de aproximadamen-
te 500 veículos/dia. Também está sendo construída 
uma ponte que vai evitar o tráfego rodoviário dentro 
de Contendas do Sincorá.

Até hoje, a missão visita também a BA-148, no trecho 
entre Rio de Contas e Jussiape, passando por Marco-
lino Moura, e a restauração da BA-052, entre Mundo 
Novo e o entroncamento da BR-116, passando por 
Baixa Grande e Ipirá. O trecho permitirá uma econo-
mia de cerca de 140 quilômetros para quem sai do su-
doeste ou do oeste do estado em direção a Salvador. 
Para o Porto de Ilhéus, para onde escoa a produção 
do oeste da Bahia, a redução será de aproximada-
mente 100 quilômetros.

Reforma de estrada muda realidade de Contendas do Sincorá e 
Maracás. Diário Oficial, 28/09/2006.



�1Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.149, p.51-53, Outubro/2006

Legislação

União

Atos do poder executivo

Decretos

Decreto nº 5.887, de 06 de setembro de 2006 – Al-
tera os arts. 313 e 374 do Decreto no 4.543, de 26 de 
dezembro de 2002, que regulamenta a administração 
das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle 
e a tributação das operações de comércio exterior.

Decreto nº 5.888, de 06 de setembro de 2006 – 
Promulga o Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República do Líbano 
sobre Cooperação na Área do Turismo, celebrado em 
Beirute, em 4 de dezembro de 2003.

Decreto nº 5.905, de 21 de setembro de 2006 – Al-
tera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, 
de 26 de dezembro de 2002.

Decreto nº 5.908, de 27 de setembro de 2006 
– Dá nova redação ao Anexo do Decreto no 5.789, 
de 25 de maio de 2006, que relaciona os bens de 
capital amparados pelo Regime Especial de Aquisi-
ção de Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
- RECAP, na forma do art. 16 da Lei no 11.196, de 21 
de novembro de 2005.

Decreto nº 5.909, de 27 de setembro de 2006 
– Dispõe sobre a inclusão no Programa Nacional 
de Desestatização - PND de empreendimentos de 
transmissão de energia elétrica integrantes da Rede 
Básica do Sistema Elétrico Interligado Nacional - SIN, 
determina à Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL a promoção e o acompanhamento dos pro-
cessos de licitação das respectivas concessões, e 
dá outras providências. 

Decreto nº 5.911, de 27 de setembro de 2006 
– Estabelece procedimentos para prorrogação das 
concessões de uso do bem público dos empreendi-
mentos de geração de energia elétrica de que trata 
o art. 17 da Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, 
altera o Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, e dá 
outras providências.

Decreto nº 5.913, de 27 de setembro de 2006 
– Revoga o Decreto no 1.006, de 9 de dezembro 
de 1993, que institui Cadastro Informativo (CADIN) 
dos créditos de órgãos e entidades federais não 
quitados.

Decreto nº 5.917, de 28 de setembro de 2006 – 
Prorroga o prazo referido no caput do art.15 do Decre-
to n° 5.406, de 30 de março de 2005, que regulamenta 
o cadastro obrigatório para fins de fiscalização das 
sociedades empresárias, das sociedades simples e 
dos empresários individuais que prestam serviços tu-
rísticos remunerados.

Medidas provisórias

Medida provisória nº 321, de 12 de setembro de 
2006 – Acresce at. 18-A à Lei n° 8.177, de 1° de março 
de 1991, que estabelece regras para a desindexação 
da economia. 

Secretaria da Receita 
Federal

Portarias

Portaria nº 967, de 22 de setembro de 2006 – Dis-
põe sobre a formalização e o processamento dos pe-
didos de licença para exploração de Centro Logístico 
Industrial Aduaneiro (CLIA).

Portaria nº 968, de 22 de setembro de 2006 
– Dispõe sobre a rescisão de contrato de permis-
são ou concessão para a prestação de serviços 
de movimentação e armazenagem de mercadorias 
em Porto Seco e a transferência para o regime de 
exploração de Centro Logístico e Industrial Adua-
neiro (CLIA).

Portaria nº 969, de 22 de setembro de 2006 – Esta-
belece requisitos e procedimentos para o alfandega-
mento de locais e recintos e dá outras providências.
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Legislação

Instruções Normativas

Instrução Normativa nº 674, de 8 de setembro de 
2006 – Aprova o Programa Gerador da Declaração 
da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou 
Transmissão  de Valores e de Créditos  e Direitos de 
Natureza Financeira, versão 2.0 (CPMF Trimestral 2.0)

Instrução Normativa nº 675, de 14 de setembro 
de 2006 – Dispõe sobre o regime de suspensão da 
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-
fins na aquisição de máquinas para produzir papéis, 
instituído pelo art. 55 da Lei 11.196, de 2005.

Instrução Normativa nº 676, de 18 de setembro 
de 2006 – Altera a Instrução Normativa SRF nº 285, 
de 14 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o regime 
aduaneiro especial de admissão temporária.

Instrução Normativa nº 677, de 18 de setembro 
de 2006 – Altera a Instrução Normativa SRF nº 562, 
de 19 de agosto de 2005, que dispõe sobre a apli-
cação do regime aduaneiro de admissão temporária 
de bens destinados a competições desportivas in-
ternacionais.

Instrução Normativa nº 678, de 19 de setembro 
de 2006 – Dispõe sobre o resgate, liquidação, cessão 
ou repactuação das aplicações financeiras a partir de 
1º de outubro de 2006.

Instrução Normativa nº 679, de 19 de setembro de 
2006 – Altera a Instrução Normativa SRF nº 643, de 12 
de abril de 2006, que dispõe sobre convênio com o 
Distrito Federal e os Municípios para delegação das 
atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento 
de créditos tributários, e de cobrança do Imposto so-
bre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

Banco Central do Brasil

Resoluções

Resolução nº 3.400, de 06 de setembro de 2006 – 
Dispõe sobre o valor máximo da garantia proporcional 
pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC e a redução 
do percentual da contribuição mensal ordinária devida 
pelas instituições associadas ao referido fundo, bem 
como acerca da inclusão das contas destinadas ao 
registro e controle dos fluxos de pagamentos de salá-
rios, aposentadorias e similares entre os créditos. 

Resolução nº 3.401, de 06 de setembro de 2006 
– Dispõe sobre a quitação antecipada de operações 
de crédito e de arrendamento mercantil, a cobrança de 
tarifas nessas operações, bem como sobre a obrigato-
riedade de fornecimento de informações cadastrais.

Resolução nº 3.407, de 27 de setembro de 2006 
– Dispõe sobre renegociação de dívidas oriundas de 
operações de crédito rural relativas a empreendimen-
tos localizados na área de atuação da Agência de De-
senvolvimento do Nordeste (Adene).

Resolução nº 3.409, de 27 de setembro de 2006 
– Define a metodologia de cálculo do percentual re-
ferente à remuneração básica dos depósitos de pou-
pança de que trata o parágrafo único do art. 18-A da 
Lei 8.177, de 1991, com a redação dada pelo art. 1º 
da Medida Provisória 321, de 2006.

Resolução nº 3.410, de 27 de setembro de 2006 
– Altera o art. 16 do Regulamento anexo à Resolução 
3.347, de 2006, que dispõe sobre o direcionamento 
dos recursos captados em depósito de poupança 
pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de 
Poupança e empréstimo (SBPE).

Circulares

Circular nº 3.326, de 12 de setembro de 2006 
– Dispõe sobre interferências bancárias de recursos 
de que tratam as Resoluções 3.401 e 3.402, de 9 de 
setembro de 2006.

Carta-Circular

Carta-Circular nº 3.241, de 13 de setembro de 
2006 – Estabelece sobre o registro contábil de ope-
rações sujeitas à atualização com base em cotação 
de moeda estrangeira não divulgada pelo Banco 
Central do Brasil.

Estado

Atos do poder executivo

Leis

Lei nº 10.328, de 06 de setembro de 2006 – Dis-
pensa o pagamento de multas e acréscimos morató-
rios relacionados com débitos fiscais do ICMS.
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Legislação

Decretos

Decreto nº 10.081, de 01 de setembro de 2006 – 
Dispõe sobre a dispensa do lançamento e pagamento 
do ICMS nas operações internas com aves destina-
das ao abate.

Decreto nº 10.104, de 27 de setembro de 2006 
– Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do segundo 
quadrimestre de 2006.

Secretaria da Fazenda

Portarias

Portaria nº 285 de 10 de agosto de 2006 – Altera 
para o exercício de 2006, o Orçamento Analítico da 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ, na forma que indica e 
dá outras providências.
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Indicadores Econômicos
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Indicadores Econômicos



��Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.149, p.54-77, Outubro/2006

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
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Indicadores Sociais



�3Conjuntura e Planejamento, Salvador: SEI, n.149, p.54-77, Outubro/2006

Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais

Rendimento
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Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais

Emprego Formal
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Indicadores Sociais
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Finanças Públicas
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Finanças Públicas

Estado

continua...
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Finanças Públicas
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Finanças Públicas

Receita tributária mensal - Bahia: Jan/2005 - Jul/2006

2005 2006 2005 2006 2005 2006

617.773

601.436

567.745

601.722

551.866

597.869

52.834

78.254

58.047

59.602

87.458

82.583

670.607

679.690

625.792

661.324

639.324

680.452

636.043

525.513

486.953

526.342

601.883

616.439

514.707

490.534

625.826

634.026

618.966

599.895

6.877.127

30.157

63.017

48.790

67.908

66.249

65.828

85.607

82.891

77.998

52.120

49.475

82.788

772.828

666.200

588.530

535.743

594.250

668.132

682.267

600.314

573.425

703.824

686.146

668.441

682.683

7.649.955

606.423 91.280 697.703
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Finanças Públicas

Município
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