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Carta do editor
A revista Conjuntura & Planejamento, edição de jan./mar. 2014, faz uma retrospectiva da economia 
em 2013 e traz as perspectivas para 2014. No ano de enfoque, o ritmo de atividade econômica 
foi mais expressivo do que em 2012, embora ainda tenha se mantido com traços de crescimento 
moderado. Na avaliação da equipe de conjuntura, a dinâmica da economia nacional foi influen-
ciada, sob a ótica da demanda, pelo consumo das famílias e pela Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), que registrou crescimento expressivo, em contrapartida a um decréscimo em 2012. Na 
Bahia, a atividade econômica foi sustentada pelo ritmo de crescimento da indústria de transfor-
mação, em função, principalmente, da produção de derivados de petróleo, automóveis e do setor 
de metalurgia do cobre.

Entre os colaboradores, esta edição apresenta, na seção Ponto de Vista, a percepção de Paulo 
Dantas da Costa, presidente do Conselho Federal de Economia, acerca do papel dos tributos na 
sociedade. Na sua avaliação, os mecanismos tributários, quando bem manejados, são valiosos 
instrumentos de gestão econômica, com desdobramentos sociais, na medida em que têm a 
possibilidade de contribuir para os avanços dos ajustes sociais, tão necessários numa sociedade 
marcada por graves deformações. Na seção Entrevista, tem-se a contribuição de Leonardo Boff, 
doutor em Teologia e Filosofia, defensor dos direitos humanos e autor de muitas teses ligadas 
à Teologia da Libertação. Em sua análise metafísica, Boff explana sobre a atual sociedade de 
mercado, o grave nível de acumulação de capital privado e a desigualdade profunda que está se 
instalando na sociedade global.

Na seção Artigos, o trabalho de Helcio de Medeiros Junior e Laumar Neves de Souza, intitulado 
Mudanças de Estado e comportamento da oferta e ocupação no mercado de trabalho da RMS, 
faz uma análise da evolução do mercado de trabalho da RMS no período de 1997 a 2012. Para 
os autores, é notória a mudança de panorama desse mercado, que até 2007 apresentava taxas 
elevadas de desemprego e a partir de 2004 passou a registrar taxas decrescentes, perdurando 
esse quadro até 2011. Em outro artigo, com o título A questão urbana em Salvador e região metro-
politana, Fernando Pedrão traz a emblemática questão do planejamento urbano. Para ele, esse tipo 
de planejamento, como forma de concretização de políticas urbanas, é uma resposta a problemas 
próprios da formação das cidades, além de revelar um sistema de poder econômico e político.

Assim, a edição 182 da C&P oferece discussões de caráter estruturante sobre o planejamento e os 
desafios para as economias brasileira e baiana. Nesse aspecto, a SEI, sem pretensões de esgotar 
o assunto e emitir juízo de valor sobre as questões aqui discutidas, esboça, através da sua publi-
cação, um panorama das perspectivas para o ano 2014, bem como convida o leitor a fazer uma 
reflexão sobre as variáveis que determinam o comportamento das economias brasileira e baiana 
a curto e longo prazos.
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O movimento de gradual recuperação da ativi-
dade econômica mundial ficou mais evidente 
em 2013. De acordo com estimativas do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), a economia 
global cresceu 3,0% em 2013, número inferior 
aos 3,2% registrados em 2012. As economias 
avançadas apresentaram maior dinamismo no 
período, enquanto os emergentes, responsá-
veis por grande parte do crescimento global 
desde a crise de 2008, mostraram tendência 
de expansão um pouco menor. 

Os Estados Unidos foram responsáveis pela maior parte 
da volatilidade nos mercados financeiros, incluindo a valori-
zação da moeda norte-americana em relação às outras. A 
Europa apresentou uma tímida e ainda irregular recuperação 
entre os diversos países que compõem a Zona do Euro. A 
redução do aperto fiscal assegurou a demanda doméstica 
e a retomada na economia da região. Na China, o nível de 
atividade vem apresentando um processo de desaceleração 
mais acentuado do que o inicialmente previsto. A discre-
pância entre o volume de liquidez na economia e o desem-
penho da atividade econômica vem suscitando ações das 
autoridades no sentido de conter as bolhas especulativas.

A economia brasileira, em 2013, cresceu 2,3% em relação 
ao ano anterior, segundo dados das Contas Nacionais 
Trimestrais (2013) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O PIB cresceu, no quarto trimestre 

de 2013, com taxa de 0,7% (com ajuste sazonal) em 
relação ao trimestre anterior, ficando acima do Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (2014b), 
que contabilizou queda de 0,2%. Na comparação com o 
quarto trimestre de 2012, o aumento foi de 1,9%. 

Ainda segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais 
(2013), do lado da oferta, o resultado em 2013 refletiu o 
desempenho dos setores Serviços (2,0%), Agropecuária 
(7,0%) e Indústria (1,3%). Considerando-se apenas a 
Indústria, à exceção da Indústria extrativa mineral, que 
recuou 2,8%, as demais atividades industriais registraram 
crescimento: Serviços industriais de utilidade pública 
(eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana) (2,9%); 
Construção civil (1,9%) e Indústria de transformação 
(1,9%). A desaceleração no consumo das famílias, o 
cenário externo adverso e o ambiente desfavorável ao 
investimento influenciaram o baixo desempenho desse 
setor no período. Entre os  destacaram-se Serviços de 
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informação (5,3%), Transporte, armazenagem e correio 
(2,9%), Comércio (2,5%), Serviços imobiliários e aluguel 
(2,3%), Administração, saúde e educação pública (2,1%),  
Intermediação financeira e seguros (1,7%) e Outros 
serviços (0,6%). 

Sob a ótica da demanda, em 2013, o consumo das 
famílias cresceu 2,3%. O consumo do governo aumentou 
1,9% em relação ao verificado no mesmo período do 
ano anterior. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) 
apresentou crescimento significativo, com taxa de 6,3%, 
ante o decréscimo de 4,0% no mesmo período de 2012. 

Na Bahia, o PIB cresceu 3,0% no ano de 2013. Este 
resultado ponderado, diferente do observado para o país, 
foi devido ao acréscimo de 4,2% na Indústria e de 2,5% 
em Serviços, e à queda de 3,9% na Agropecuária (COM 
CRESCIMENTO..., 2014). Com resultado superior ao divul-
gado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), o Índice do Banco Central Regional 
(IBCR) registrou acréscimo de 4,5% em 2013, em relação 
ao ano anterior. Para o Nordeste, o acréscimo do índice 
regional foi de 3,7% (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

A dinâmica do crescimento da economia baiana em 2013 
foi sustentada pelo ritmo de elevação da Indústria de 
transformação ancorada, principalmente, na produção 

de derivados de petróleo, automóveis e na expansão e 
modernização do setor de metalurgia do cobre. No setor 
de Serviços, o Comércio varejista manteve o crescimento 
em ritmo moderado, sustentado na política de incentivo 
do governo ao consumo, principalmente de bens duráveis.

Tendo por base o breve panorama da conjuntura externa e 
nacional, o presente artigo analisa os principais resultados 
setoriais das economias brasileira e baiana em 2013, na 
forma como são expostos nas seções que se seguem.

SECA E PRAGA DA LAGARTA DO 
MILHO REDUZEM SAFRA AGRÍCOLA

A safra de grãos na Bahia exibiu queda de 6%, que corres-
pondeu à produção de 6,1 milhões de toneladas, ante as 
6,5 milhões de toneladas em 2012. Esta queda foi puxada 
por algodão (-26,4%) e soja (-13,9%). Contrariamente, o 
destaque positivo foi o café, com um incremento de 13,5% 
na produção, em razão do aumento de área plantada e 
das favoráveis condições ao plantio dessa cultura. 

De acordo com dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (2013), similares aos do IBGE, a safra 
baiana de grãos caiu 12,3%. Os destaques desse 
descenso foram, em ordem de importância, algodão 
(-29,8%), soja (-15,4%) e milho (-0,8%). Segundo especia-
listas do campo, as culturas foram afetadas pelos baixos 
índices pluviométricos no período de desenvolvimento da 
planta, além de sofrerem com a praga da lagarta do milho.

O desempenho dos principais produtos agrícolas no estado 
é analisado a seguir, iniciando-se pelo algodão. A produção 
desta cultura na Bahia fechou 2013 com queda de 26,4%, 
totalizando 0,9 milhão de toneladas, resultado provocado 
pela queda da área plantada (-25,7%) e também por essa 
cultura ter sido afetada pela praga da lagarta do milho.

Na Bahia, os dados da soja não foram animadores, 
apresentando o segundo ano consecutivo de queda. A 
produção caiu devido à adversidade climática no desen-
volvimento da cultura e à praga da lagarta do milho, que 
incidiu nessa cultura. A safra, conforme ilustrado na 
Tabela 1, foi de 2,8 milhões de toneladas, 13,9% menor 
que a passada.

A dinâmica do crescimento 
da economia baiana em 2013 
foi sustentada pelo ritmo 
de elevação da Indústria de 
transformação, ancorada, 
principalmente, na produção 
de derivados de petróleo, 
automóveis e na expansão 
e modernização do setor de 
metalurgia do cobre

8 Conj. & Planej., Salvador, n.182, p.6-19, jan.-mar. 2014

Desempenho da economia baiana em 2013 e perspectivas para 2014
Economia 
Em dEstaquE



A produção de mandioca caiu 15,8% no estado. Os 
maiores municípios produtores, dentre eles Cândido 
Sales, Crisópolis e Feira de Santana, estavam em situação 
de emergência devido à seca, o que diminuiu muito a 
atividade agrícola. 

Os destaques positivos na safra de 2013 aconteceram 
nas regiões em que as chuvas, mesmo que de forma 
tímida, ajudaram a produção, como foi o caso do feijão, 
do café e do milho, sendo esse último beneficiado pelo 
controle da praga da lagarta do milho. Cacau e cana-de-
-açúcar tiveram queda de, respectivamente, 0,8% e 2%. 

O feijão apresentou produção de 249 mil toneladas, 
com alta de 133,2%. A terceira safra foi responsável 
pelo crescimento de quase toda a cultura, tendo uma 
alta de 207,6%. Muito desse bom desempenho ocorreu 
devido às chuvas que ocorreram nas regiões produtoras 
na época da terceira safra.

A cultura do milho teve alta (12,3%), fechando o ano com 
2,1 milhões de toneladas. Na primeira safra ainda houve 
uma forte queda de 18,4%, devido à praga da lagarta 
que atacou as culturas de soja e de algodão, além do 
próprio milho. Porém, na segunda safra, que começou a 

ser plantada em maio, o cenário foi totalmente mudado. 
O controle da lagarta e a produção em grande parte em 
regiões irrigadas foram determinantes para o exube-
rante crescimento da produção (413%) e de sua área 
plantada (80,2%).

O café alcançou 162 mil toneladas, um incremento de 
13,5%. O rendimento aumentou 24,7%, o que contribuiu 
para o bom desempenho em 2013. Sua área plantada 
também obteve uma expansão de 5%.

Em referência à estimativa da safra baiana de grãos para 
2014, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
divulgou, em janeiro, o resultado de 7,5 milhões de tone-
ladas, representando 22,1% de crescimento em relação 
à safra anterior. As expectativas de melhora do clima na 
época de desenvolvimento das culturas e a expansão da 
área plantada fundamentam o cenário apontado.

Dentre os principais grãos, soja (29,8%), milho (13,6%) 
e feijão (43,2%) são os grandes responsáveis pelos 
ganhos de produção. Para a soja, estima-se incremento 
de área plantada de 5,2%, apoiado por favorável cenário 
de preços, já que pode haver perdas nas colheitas 
no centro-oeste, em virtude das grandes chuvas que 

Tabela 1
Estimativa de produção física, áreas plantadas e colhidas e rendimentos dos principais produtos – Bahia – dez. 2012/2013

Produtos/
safras

Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Área colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha)

2012(1) 2013 (2) Var. (%) 2012(1) 2013(2) Var. (%) 2012(1) 2013 (2) Var. (%) 2012(3) 2013(3) Var. (%)

Mandioca 2.202 1.854 -15,8 387 285 -26,3 222 177 -20,4 9.920 10.213 2,9
Cana-de-açúcar 6.894 6.760 -2,0 121 125 3,1 118 118 -0,2 58.471 61.413 5,0
Cacau 159 158 -0,8 540 551 1,9 532 533 0,2 300 301 0,4
Café 143 162 13,5 171 179 5,0 160 160 0,3 897 1.118 24,7
Grãos 6.490 6.102 -6,0 2.543 2.745 7,9 2.176 2.544 16,9 2.982 2.399 -19,6
Algodão 1.256 925 -26,4 433 296 -31,7 396 294 -25,7 3.171 3.160 -0,3
Feijão total 107 249 133,2 320 460 43,9 209 374 78,7 509 664 30,5
  Feijão 1ª safra 39 40 3,0 200 202 1,2 120 142 18,6 323 281 -13,1
  Feijão 3ª safra 68 209 207,6 120 258 115,1 89 232 159,4 759 900 18,6
Milho 1.883 2.115 12,3 590 678 15,0 404 571 41,3 4.661 3.708 -20,5
  Milho 1ª safra* 1.748 1.423 -18,6 424 379 -10,6 315 291 -7,6 5.554 4.895 -11,9
  Milho 2ª safra 135 693 413,0 166 299 80,2 89 280 213,7 1.513 2.474 63,5
Soja 3.213 2.766 -13,9 1.113 1.211 8,9 1.113 1.211 8,9 2.888 2.288 -20,8
Sorgo 32 47 48,1 88 99 12,6 54 93 72,0 591 373 -36,9
Total - - - 3.762 3.885 3,3 3.208 3.531 10,1 - - -

Fontes: IBGE–Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (2013),  IBGE–Pesquisa Agrícola Municipal (2012).
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–PAM.
(2) IBGE–LSPA previsão de safra 2013 (dezembro 2013).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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assolam aquela região. Para milho e feijão, as estima-
tivas de produção mostram-se otimistas, amparadas 
pelo aumento de área plantada e, no caso do feijão, pelo 
maior rendimento físico. 

A estimativa da produção de algodão exibe uma situação 
praticamente estável (-0,1%), em decorrência da redução 
significativa no rendimento do plantio dessa cultura 
(-0,6%), devido a dois aspectos econômicos: formação 
de preços pouco atrativos do algodão e uso alternativo 
do solo com soja, que deverá ser o destaque desta safra. 
Existe ainda uma preocupação de que a praga da lagarta 
do milho volte a prejudicar essa cultura.

A mandioca, que teve grande queda na safra passada 
devido à seca, apresenta uma forte recuperação, podendo 
chegar a 33% de incremento na produção. Essa signifi-
cativa ampliação ocorre em razão do aumento do rendi-
mento físico e das condições climáticas mais favoráveis 
ao desenvolvimento da cultura (Tabela 2).

As estimativas para cana-de-açúcar e cacau, que na 
safra passada tiveram queda em sua produção, mostram 
expectativas otimistas, com alta na produção da cana-
-de-açúcar (5,0%) e estabilidade na produção total de 
cacau. Isso deve ocorrer porque os produtores interna-
cionais provavelmente vão equilibrar a oferta de cacau, 
pois passaram por quebra de safras. Para o café, as 
previsões são extremamente positivas, estimando-se 

aumento na produção de 24,5%, influenciado pelo maior 
rendimento esperado da cultura (25%).

Ainda em relação à estimativa da produção agrícola de 
2014, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
igualmente aponta expansão da safra 2013/2014 em 
comparação à passada. Assim, a colheita de grãos 
poderá chegar a 7,1 milhões de toneladas, represen-
tando um aumento de 32,6%, puxado pela expansão 
da soja, com produção esperada de 3,6 milhões de 
toneladas (35,4%).

Assim como para a soja, o quinto levantamento da 
produção de grãos da safra 2013/2014 da Conab aponta 
alta para todos os outros grãos. A produção de algodão 

A mandioca, que teve grande 
queda na safra passada devido 
à seca, apresenta uma forte 
recuperação, podendo chegar 
a 33% de incremento na 
produção

Tabela 2
Estimativa de produção física, áreas plantadas e colhidas e rendimentos dos principais produtos – Bahia – 2013/2014

Produtos/safras
Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Rendimento (kg/ha)

2012 2013 (1) Var. (%) 2012 2013(1) Var. (%) 2012 2013(1) Var. (%)

Grãos 5.940 7.706 29,7 2.725 2.930 7,5 12.320 15.055 22,2
Algodão 904 1.249 38,2 271 320 18,0 3.330 3.900 17,1
Feijão total 189 237 25,2 456 468 2,5 832 1.019 22,5
    Feijão 1ª safra 53 100 90,9 229 241 5,0 229 416 81,7
    Feijão 3ª safra 137 137 0,0 227 227 0,0 603 603 0,0
Milho 2.156 2.277,000 5,6 628 722 14,8 5.687 5.771 1,5
    Milho 1ª safra* 1.399 1.777 27,0 387 480 24,1 3.616 3.700 2,3
    Milho 2ª safra 500 500 0,0 241 241 0,0 2.071 2.071 0,0
Soja 2.692 3.809 41,5 1.282 1.332 3,9 2.100 2.860 36,2
Sorgo 32 134 313,6 87 89 2,0 371 1.505 305,7
Total - - - 2.725 2.930 7,5 - - -

Fonte: CONAB
Elaboração: SEI/CAC.
(1) CONAB; quarto levantamento da safra de grãos (janeiro 2014).
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tem um crescimento estimado em 33,2%, alcançando 
1,2 milhão de toneladas. Esse otimismo é explicado 
pelo crescimento da área plantada, pelo aumento do 
seu rendimento e pelo controle da praga da lagarta do 
milho. Outros dados importantes observados no referido 
levantamento são das produções de feijão e milho, que, 
em relação à safra passada, podem crescer 7,9% e 
19,9%, respectivamente. No entanto, entende-se que as 
expectativas, tanto do IBGE como da Conab, ainda são 
preliminares e dependem muito da questão climática, 
principalmente neste primeiro trimestre do ano, quando 
ocorrem as grandes colheitas de algodão, soja, feijão e 
milho para o estado. 

CRESCIMENTO NA ATIVIDADE 
INDUSTRIAL

A produção física da indústria (transformação e extrativa 
mineral) na Bahia, no ano de 2013, apresentou acrés-
cimo de 3,8% quando comparada com a do mesmo 
período de 2012. No ano, o país e o Nordeste apresen-
taram taxa de 1,2% e 0,8%, respectivamente, segundo 
dados da Pesquisa Industrial Mensal (2013) do IBGE. 
Considerando-se o quarto trimestre de 2013, a produção 
industrial baiana recuou 1,9% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, resultado inferior ao obtido no 
terceiro trimestre (5,4%).

A análise setorial evidencia que o desempenho da produção 
industrial baiana em 2013 foi influenciado, principalmente, 
pelos resultados positivos apresentados pelos segmentos 
Refino de petróleo e produção de álcool (13,2%), Metalurgia 
(21,9%), Veículos (19,5%), Borracha e plástico (4,9%), 
Celulose e papel (1,2%) e Minerais não metálicos (1,9%). 
Em sentido contrário, contribuíram negativamente para 
o resultado da produção industrial Alimentos e bebidas 
(-8,1%) e Produtos químicos (-0,4%) (Gráfico 1).

Entre os fatores que contribuíram para o avanço do cres-
cimento industrial no estado – superior ao observado no 

Tabela 3
Estimativas da produção física e evolução – Bahia – 2013/2014

Produtos/
safras

Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Área colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha)

2012(1) 2013 (2) Var. (%) 2012(1) 2013 (2) Var. (%) 2012(1) 2013 (2) Var. (%) 2012(3) 2013(3) Var. (%)

Mandioca 2.202 1.854 -15,8 387 285 -26,3 222 177 -20,4 9.920 10.493 5,8
Cana-de-açúcar 6.894 6.760 -2,0 121 125 3,1 118 118 -0,2 58.471 57.454 -1,7
Cacau 159 158 -0,8 540 551 1,9 532 533 0,2 300 297 -1,0
Café 143 162 13,5 171 179 5,0 160 160 0,3 897 1.015 13,2
Grãos 6.490 6.102 -6,0 2.543 2.745 7,9 2.176 2.544 16,9 2.982 2.399 -19,6
Algodão 1.256 925 -26,4 433 296 -31,7 396 294 -25,7 3.171 3.141 -0,9
Feijão 107 249 133,2 319 460 44,1 209 374 78,7 509 664 30,5
Milho 1.883 2.115 12,3 590 678 15,0 404 571 41,3 4.662 3.708 -20,5
Soja 3.213 2.766 -13,9 1.113 1.211 8,9 1.113 1.211 8,9 2.888 2.283 -20,9
Sorgo 32 47 48,1 88 99 12,6 54 93 72,0 591 509 -13,9
Total - - - 3.762 3.885 3,3 3.208 3.531 10,1 - - -

Fonte: IBGE/LSPA
Elaboração: SEI/CAC.
(1) LSPA/IBGE previsão de safra 2012.
(2) LSPA/IBGE previsão de safra 2013 (dez. 13).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.

Re�no de petróleo e álcool

Metalurgia básica

Veículos automotores

Borracha e plástico

Celulose, papel e produtos de papel

Minerais não metálicos

Produtos químicos

Alimentos e Bebidas
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Gráfico 1
Produção física da indústria de transformação, por 
segmentos de atividade – Bahia – 2013

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria (2013).
Nota: Variação acumulada no ano.
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país e na Região Nordeste – destacaram-se o aumento 
da produção de derivados de petróleo, ocorrido desde 
o último trimestre de 2012, e os ganhos de escala da 
indústria metalúrgica, decorrentes dos avanços da nova 
tecnologia na eletrólise. 

A expansão na produção de derivados de petróleo 
da refinaria baiana em 2013 deveu-se ao aumento de 
18,0% em óleo combustível; 16,2% em óleo diesel; e 
14,1% em gasolina.

O incremento na produção de Metalurgia básica 
respondeu, principalmente, ao aumento na fabricação 
de produtos de cobre e ouro. O setor do cobre iniciou 
julho com crescimento nos níveis de produtividade a 
partir da modernização da eletrólise. A ampliação da 
capacidade instalada do segmento baiano foi extrema-
mente relevante para atender ao aumento de demanda 
interna, decorrente da implementação da Resolução nº 
13, do Senado Federal, que reduziu incentivos fiscais 
para produtos importados. Isso levou a um processo de 
substituição de importação em alguns segmentos impor-
tantes da cadeia produtiva que utilizam cobre. O mercado 
interno respondeu por 60% do segmento no ano.

Em relação a Veículos a expansão na produção foi atri-
buída ao aumento na demanda externa, principalmente 
da Argentina. A ampliação dessa atividade possibilitou a 
boa performance do segmento de Borracha e plástico 
no período. 

Para Papel e celulose foram registrados bons resultados 
em 2013, principalmente devido à valorização do dólar 
ao longo do ano e ao aumento do preço da celulose 
nessa moeda. O desempenho do mercado global de 
celulose foi motivado basicamente pelo crescimento das 
vendas de celulose de eucalipto. As exportações baianas 
de Papel e celulose foram destinadas, principalmente, 
para Estados Unidos, China e países europeus, corres-
pondendo a cerca de 80% das vendas do segmento.

Por outro lado, Alimentos e bebidas foi a atividade que 
mais influenciou negativamente a indústria baiana, princi-
palmente por conta do impacto da redução no consumo 
de bebidas, afetadas pelo aumento dos preços durante o 
ano. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor 
da SEI, em 2013, os preços do grupo Alimentação fora 
do domicílio cresceram 9,1%. Considerando-se apenas 
as bebidas, destacam-se os aumentos de refrigerante 
(14,0%), cerveja (8,3%) e água mineral (10,9%). Em relação 
ao grupo Alimentação no domicílio, em 2013, os preços 
aumentaram (7,0%), enquanto Bebidas e infusões cres-
ceram 5,6%, destacando-se no subgrupo os itens refrige-
rante (9,0%) e cerveja (7,5%). Por outro lado, o segmento  
Alimentos e bebidas também foi afetado pela redução na 
colheita de soja no período, que contribuiu para a queda 
no processamento de derivados do produto.

A atividade de produtos químicos foi afetada principal-
mente pela queda na demanda externa por petroquímicos.

No front externo, a balança comercial da Bahia apre-
sentou superávit de US$ 1,2 bilhão em 2013, ante o supe-
rávit de US$ 3,5 bilhões no ano anterior, de acordo com 
as estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) (BRASIL, 2013), divulgadas 
pela SEI (BOLETIM DE COMÉRCIO EXTERIOR DA BAHIA, 
2013). No país, foi observado um déficit de US$ 2,6 
bilhões no período, resultado da queda de 0,2% nas 
exportações e do acréscimo de 7,4% nas importações.

As exportações baianas, no ano de 2013, alcançaram 
US$ 10,1 bilhões, com decréscimo de 10,4% comparado 
com o mesmo período de 2012. O recuo das exporta-
ções proveio, especialmente, da queda nas vendas nos 
segmentos Petróleo e derivados (-29,0%), Químicos 
e petroquímicos (-12,6%), Soja e derivados (-14,8%),  

Alimentos e bebidas foi a 
atividade que mais influenciou 
negativamente a indústria 
baiana, principalmente por 
conta do impacto da redução 
no consumo de bebidas, 
afetadas pelo aumento dos 
preços durante o ano
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Algodão e subprodutos (-57,3%), Metais preciosos (-18,7%) 
e Borracha (-20,2%). Em sentido contrário, com taxas 
positivas, destacaram-se os segmentos Papel e celulose 
(0,5%), Metalúrgicos (59,6%) e Automotivo (72,3%). 

Na comparação com 2012, a venda de produtos básicos 
na Bahia caiu 27,7% em 2013. Os manufaturados redu-
ziram-se em 11,7%, e os semimanufaturados exibiram 
acréscimo de 10,5%. O grupo de produtos industria-
lizados respondeu por 78,7% do total exportado pela 
Bahia no período.

Nos mercados de destino, destacaram-se as vendas 
para o Mercosul, com variação de 24,5%. As demais 
áreas apresentaram variação negativa: União Europeia 
(-13,2%), Ásia (-6,8%), Nafta (-14,2%), entre outros.

As importações registraram acréscimo de 14,5%, com 
valores de US$ 8,9 bilhões, e a corrente de comércio 
(exportações mais importações) recuou 0,3% no período 
considerado. 

Em termos de participação, as compras de Intermediários 
representaram 42,7% da pauta total, e as de Bens de 
capital, 20,4%, demonstrando que a pauta baiana de 
importação é fortemente vinculada a bens direcionados à 
atividade produtiva. As importações de Bens de consumo 
representaram 15,1%, e as de Combustíveis e lubrificantes, 
21,8%. Em termos de variação, em 2013, a categoria  
Bens intermediários apresentou crescimento de 11,6%, 
Combustíveis e lubrificantes aumentou 19,0%, Bens de 

capital cresceu 35,6%, e Bens de Consumo reduziu-se 
3,9%, com Bens de consumo duráveis caindo 5,0%, e 
Bens de consumo não duráveis aumentando 5,0%. 

VAREJO APRESENTOU DESEMPENHO 
MODERADO E EXPECTATIVAS 
MAIS OTIMISTAS PARA 2014

O comércio varejista apresentou comportamento 
moderado no ano de 2013. Quando observadas as 
taxas registradas para Brasil e estado da Bahia, cons-
tata-se uma trajetória semelhante, apesar de nos meses 
de fevereiro, março e junho de 2013, o comércio baiano 
variar negativamente. O tímido desempenho do setor 
ao longo dos meses proporcionou suave crescimento 
da atividade no ano, com variações de 4,3% e 2,7%, no 
cenário nacional e estadual, respectivamente.

No mês de dezembro, os negócios na Bahia superaram 
os do país (4,0%), com crescimento de 4,7% em relação 
a igual mês no ano anterior. Entretanto, conforme infor-
mações da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
2013, o ritmo de vendas na Bahia perdeu intensidade, 
quando comparado ao do ano anterior.

A análise do comportamento das atividades na Bahia 
revela que os maiores destaques no ano de 2013 

Na comparação com 2012, 
a venda de produtos básicos 
na Bahia caiu 27,7% em 
2013. Os manufaturados 
reduziram-se em 11,7%, e os 
semimanufaturados exibiram 
acréscimo de 10,5%
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Gráfico 2
Variação mensal do Volume de vendas no comércio varejista 
Brasil X Bahia – jan.-dez. 2013

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio (2013).
Elaboração: SEI/CAC.
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foram, considerando o peso de cada um para o setor, 
os segmentos de Móveis e eletrodomésticos e Outros 
artigos de uso pessoal e doméstico. Quanto ao compor-
tamento de Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo, segmento de maior repre-
sentatividade para o varejo, observa-se que a atividade 
ficou comprometida pela inflação. 

Segundo informações do IBGE, no mês de dezembro, 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) apresentou variação de 0,92%, superando a taxa 
de novembro (0,54%) em 0,38%. No ano, a taxa foi de 
5,91%, acima dos 5,84% do ano anterior. Ainda sob o 
enfoque do Sistema Nacional de Índices de Preços ao 
Consumidor, verifica-se que, em Salvador, o aumento 
nos preços dos alimentos superou a média nacional, 
atingindo 1,50% (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR AMPLO, 2013).

No que diz respeito ao segmento Móveis e eletrodomésticos 
constata-se a influência da política de incentivo do governo 
ao consumo, através da manutenção de alíquotas de IPI 
reduzidas para os produtos comercializados nesse ramo, 
bem como do programa Minha Casa Melhor. Estruturado 
como um crédito especial para os beneficiários do Minha 
Casa, Minha Vida, o programa garante um crédito de até 
R$ 5 mil para a aquisição de móveis e eletrodomésticos, 
podendo parcelar as compras em até 48 meses. Nesse 
aspecto, esses incentivos foram determinantes para justi-
ficar o desempenho desse segmento no ano de 2013.

A atividade Outros artigos de uso pessoal e doméstico 
engloba ramos como lojas de departamento, que comer-
cializam produtos de menor valor agregado, bem como 
ótica, artigos esportivos, brinquedos etc. Essa caracte-
rística favorece as vendas do segmento, uma vez que 
lojas de departamento costumam investir na venda de 
produtos que simbolizam datas festivas, como Natal, 
Ano Novo, Páscoa, Carnaval e São João.

Por outro lado, verifica-se que os segmentos Combustíveis 
e lubrificantes e Equipamentos e materiais para escri-
tório, informática e comunicação influenciaram nega-
tivamente as vendas no varejo baiano em 2013. Esse 
último registrou por dez meses, com exceção de maio 
(3,8%), decréscimo nas vendas. Esse comportamento 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Livros, jornais, revistas e papelaria

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
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Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
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Gráfico 3
Volume de vendas das atividades do comércio varejista (1) – Bahia – dez. 2013

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal do Comércio (2013).
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Variação acumulada no ano.

Os segmentos Combustíveis e 
lubrificantes e Equipamentos 
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informática e comunicação 
influenciaram negativamente 
as vendas no varejo baiano 
em 2013
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está relacionado com o processo de desvalorização 
do real frente ao dólar, pois há desestímulo à compra 
de produtos importados. Além do mais, boa parte dos 
produtos que compõem a atividade está sendo comer-
cializada pelo segmento Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo e pelaslojas de 
departamento. Outro aspecto a ser ressaltado é o efeito 
substitutivo do comércio eletrônico, que, ao se tornar 
cada vez mais usual, fato não contemplado pela PMC, 
compromete as vendas presenciais.

Para o segmento Combustíveis e lubrificantes,têm-se, 
nos nove primeiros meses de 2013, variações negativas 
nas vendas. A explicação para esse comportamento 
atípico, segundo informações do IBGE, foi a elevação 
dos preços dos produtos comercializados no ramo e a 
queda da receita de algumas empresas do setor. Isso foi 
corroborado pelo crescimento exacerbado dos postos 
de “bandeira branca”, que, ao praticar guerras de preços, 
acabaram prejudicando os postos autorizados.

Em 2014, espera-se que as vendas do varejo apresentem 
um quadro mais favorável em relação a 2013. A justifi-
cativa é que nesse ano haverá Copa do Mundo, evento 
que deverá atrair muitos turistas de origem nacional e 
internacional, e a realização de eleições para presidente, 
governadores, senadores e deputados. Na Bahia, o 
primeiro trimestre deverá apresentar ritmo de cresci-
mento elevado em relação ao ano anterior, dado que a 
campanha Liquida Salvador, realizada no mês de março, 
costuma ser um movimento impulsionador das vendas. 

A expectativa nesse ano, considerado atípico, é que 
haja aumento de dinheiro circulando no país, de origem 
principalmente externa, além de uma intensificação por 
parte do governo na implementação de obras de infraes-
trutura, levando à ampliação do consumo no comércio. 
Com essa prerrogativa, os segmentos Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e 
Combustíveis e lubrificantes, em função da ampliação no 
fluxo de transportes, terão vendas aquecidas. Também  
Material de construção no varejo ampliado, devido 
aos estímulos provenientes de melhorias no mercado 
de trabalho. Isso porque a Copa do Mundo vai gerar 
postos de trabalho e muito provavelmente, em função 
das eleições, o governo manterá a estratégia de estímulo 

aos gastos para tentar conservar baixa a taxa de desem-
prego. No entanto, para os analistas de mercado, os 
incentivos à demanda deverão se traduzir em aumento 
da dívida pública e em manutenção dos juros elevados 
para conservar a inflação dentro da meta, comprome-
tendo o desempenho do setor.

Nesse aspecto, de um modo geral, segundo informações 
da Sondagem do Comércio da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), há uma sinalização de que o setor assumirá, no 
início de 2014, um ritmo de atividade moderado, com 
perspectivas mais otimistas para os meses seguintes.

DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho nacional metropolitano – para as seis 
regiões metropolitanas onde a pesquisa é realizada – gerou 
112 mil postos de trabalho em 2013, mostrando estabili-
dade em relação ao desempenho de 2012, de acordo com 
os indicadores da Pesquisa de Emprego e Desemprego/
Sistema PED. Por seu turno, a taxa de ocupação, na Região 
Metropolitana de Salvador, mostrou leve tendência de 
queda em 2013, quando comparada com a de 2012. Por 
consequência, a variação de desempregados acusou cres-
cimento da ordem de 1,6% no período considerado, em 
função do aumento do desemprego aberto. Por outro lado, 
observou-se uma razoável queda (-13,8%) do desemprego 
oculto pelo trabalho precário, presumindo-se melhoras nas 
condições de trabalho da RMS.

O mercado de trabalho 
nacional metropolitano – para 
as seis regiões metropolitanas 
onde a pesquisa é realizada 
– gerou 112 mil postos de 
trabalho em 2013, mostrando 
estabilidade em relação ao 
desempenho de 2012
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No âmbito geral das regiões metropolitanas (RMs), a taxa 
de desemprego (9,3%), aferida pela PED, decresceu 0,4% 
na passagem de 2012 para 2013. A Região Metropolitana 
de Salvador apresentou, isoladamente, a mais elevada 
taxa de desemprego (16,9%) entre as RMs pesquisadas, 
cujo patamar de inflexão de desemprego na casa de 
dois dígitos é reiterado pela pesquisa há muitos anos.

Com base nas estimativas dos setores de atividade 
econômica da RMS levados em conta pela PED, o nível 
ocupacional teve leve queda (-0,4%) na passagem de 
2012 para 2013, contribuindo negativamente para essa 
conjuntura a Indústria de transformação (menos 1 mil 
postos, ou -0,7%) e Serviços (menos 18 mil postos, ou 
-1,9%). Essa queda na ocupação foi mitigada, sobretudo, 
pela importante performance da Construção (criação de 7 
mil postos de trabalho, ou 4,7%), além do crescimento do 
Comércio e reparação de veículos automotores e moto-
cicletas (criação de 6 mil postos de trabalho, ou 2,0%).

O emprego assalariado ficou relativamente estabilizado 
(-3 mil, ou 0,3%) em 2013. O emprego no setor público foi 
reduzido (-10 mil, ou -6,1%), porém a população ocupada 
no setor privado, com carteira assinada, registrou acrés-
cimo de 21 mil empregos, ou 2,7%. Dentro do mercado, 
mas sem carteira assinada, este contingente de assa-
lariados decresceu (-14 mil, ou -11,1%). Compondo o 
universo de ocupação pesquisado, as categorias Outras 
posições (empregadores, trabalhadores familiares e 
donos de negócio familiar, entre outros), Domésticos 
e Autônomos tiveram aumento nos seus contingentes 
de 6 mil, ou 9,7%; 1 mil, ou 0,8%; e 10 mil, ou 3,3%, 
respectivamente.

O rendimento médio real aumentou para o total dos 
ocupados da RMS na ordem de 5,8%, na passagem 
de 2012 para 2013. Em termos absolutos, o rendimento 
médio dos ocupados foi acrescido de R$ 66,00. O setor 
privado apresentou o menor aumento médio nos rendi-
mentos, de 2,7%, ao passo que o setor público figurou 
com um dos maiores avanços (10,1%), sendo ultrapas-
sado apenas pelos autônomos (14,5%). Inversamente, 
a Indústria de transformação registrou queda no rendi-
mento de 9,5%, refletindo a crise de 2013, mas que não 
foi suficiente para alterar expressivamente o rendimento 
médio para o total dos ocupados.

A massa de rendimentos reais cresceu para os ocupados 
e os assalariados, com variações de 5,8% e 3,5%, respec-
tivamente, no período considerado. Essa performance  
se deu em razão do aumento do rendimento médio, pois 
o nível de emprego quase se manteve estável ou com 
pouca alteração.  

Em dezembro de 2013, o Brasil contabilizou um saldo de 
emprego da ordem de 449.444 postos de trabalho elimi-
nados, fruto de 1.094.522 admissões e 1.543.966 desli-
gamentos. No acumulado do ano, a economia nacional 
totaliza 1.117.171 novos postos de trabalho formais, dife-
rença entre 22.092.164 admitidos e 20.974.993 desli-
gados, de acordo com os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (MTE/Caged).
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Gráfico 4
Índice da massa de rendimentos reais (1) dos ocupados (2) 
Região Metropolitana de Salvador – 2012-2013 

Fonte: PEDRMS – Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT (2013).
(1) Inflator utilizado – Índice de Preços ao Consumidor – SEI.
(2) Inclui os ocupados que não tiveram remuneração no mês e exclui os trabalhadores 
familiares sem remuneração e os que ganharam exclusivamente em espécie ou 
benefício.

A Região Metropolitana 
de Salvador apresentou, 
isoladamente, a mais elevada 
taxa de desemprego (16,9%) 
entre as RMs pesquisadas
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Já a Bahia apresentou um saldo de emprego da ordem de 
51.270 novos postos de trabalho, resultado que manteve a 
posição do estado no comando de geração de empregos 
no Nordeste.

Em 2013, Serviços despontou com o maior saldo 
setorial, com 18.903 postos de trabalho (319.301 admis-
sões e 300.398 desligamentos), seguido pelo setor da 
Construção, que contabilizou um saldo de 15.565 postos 
de trabalho (166.888 admissões e 151.323 desligamentos), 
e pelo Comércio, com a geração de 12.087 postos de 
trabalho (187.628 admissões e 175.541 desligamentos). 

No ano em apreço, as atividades de melhor desem-
penho intrassetorial em Serviços foram Serviços de aloja-
mento, alimentação, reparação, manutenção, redação 
(+11.592 postos, sendo 106.757 admitidos e 95.165 desli-
gados) e Ensino (+3.937 postos, sendo 19.839 admitidos 
e 15.902 desligados). Outros setores que apresentaram 
saldos positivos no acumulado do ano, mas em menor 
expressão, foram Indústria de transformação (+2.933 
postos), Serviços industriais de utilidade pública (+1.192 
postos), Administração pública (+669 postos) e Extrativa 
mineral (+198 postos). Como exceção, o setor Agropecuária 
exibiu saldo negativo no acumulado do ano de 277 postos.

Os dados setoriais do MTE, corroborados pela PED, 
vêm ao encontro do atual padrão de crescimento da 
economia, muito mais focado no setor de Serviços do 
que na expansão da Indústria. Com efeito, a análise 
dos dados da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e 

No ano em apreço, as 
atividades de melhor 
desempenho intrassetorial 
em Serviços foram Serviços 
de alojamento, alimentação, 
reparação, manutenção, 
redação

Salário (PIMES) revela que, em 2013, o número de traba-
lhadores no setor industrial baiano recuou 5,6%, em um 
movimento de queda que se observa há quase dois anos.

Diante da expectativa de baixo crescimento da economia 
brasileira, o mercado de trabalho, ao longo de 2014, não 
deve apresentar crescimento expressivo, mantendo a 
taxa de desemprego em níveis observados no passado 
recente, em virtude do crescimento mais lento da força 
de trabalho, provocando também modesto aumento na 
massa salarial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço da economia dos países em desenvolvimento 
levou o Fundo Monetário Internacional (FMI) a elevar sua 
expectativa de crescimento do PIB mundial para 3,6% 
em 2014. Segundo os prognósticos, os EUA e a Zona 
do Euro manterão suas trajetórias de recuperação, e a 
China, mesmo com um crescimento menos acelerado 
do que no passado, atingirá um patamar superior a 7,0%. 
O risco nesse cenário continua associado à fragilidade 
do sistema financeiro de determinados países. Nos EUA, 
no início de 2014, o Congresso aprovou os gastos do 
governo, fato que, associado à possível política monetária 
de acomodação por parte do banco central americano 
quanto à quantidade de dólar injetado na economia, vai 
garantir a estabilidade e confiança no país. Na Europa, 
a expectativa é a de uma política fiscal menos austera 
mediante aumento de gastos públicos. Na China, a pers-
pectiva é que o crescimento seja determinado por uma 
política fiscal expansionista proativa, com aumentos dos 
gastos públicos nas áreas de educação, saúde e outras 
formas de gastos sociais. 

No cenário nacional, a perspectiva de crescimento foi 
revisada para baixo e se espera um PIB em torno de 2,0%. 
Entre os fatores que sustentam essa expectativa estão o 
consumo interno mais fraco, decorrente de uma disponi-
bilidade de crédito mais escassa, e a redução do nível de 
confiança do consumidor. Outros fatores são a insufici-
ência da oferta e o cenário internacional desfavorável em 
razão da queda dos preços relativos das commodities e 
do maior aperto monetário via redução da liquidez inter-
nacional por parte do banco central americano.
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A economia baiana, que apresentou ritmo de cresci-
mento maior do que a economia nacional em 2013, 
deverá manter-se no mesmo patamar em 2014, susten-
tada por uma safra agrícola melhor do que a de 2013 
e pelo dinamismo forte do comércio varejista e menos 
intenso da indústria.

No setor agropecuário, as projeções da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) para 2014 apontam 
para uma safra baiana de grãos 32,6% maior do que a 
registrada em 2013, além de safras recordes de soja e 
algodão no oeste da Bahia. As expectativas são também 
de recuperação na pecuária, porém em menor escala, 
com projeções próximas à elevação de 10% na produção. 
No entanto, o intenso calor e as poucas chuvas ameaçam 
o bom desempenho da safra baiana 2013/2014, que já 
teve quebra por estiagem no ano passado. 

A indústria continuará sendo puxada tanto pela indústria 
de transformação quanto pela construção civil. No caso 
da indústria de transformação, a produção doméstica 
deverá apresentar um menor crescimento, a depender 
do ritmo das exportações. A perspectiva é que a indústria 
mantenha trajetória de crescimento, mas em um ritmo 
não superior ao do ano passado. Na construção civil, as 
expectativas se mantêm positivas, com preservação do 
ritmo de crescimento, principalmente em decorrência das 
obras de infraestrutura, em especial, as de mobilidade 
urbana na capital baiana. 

Grandes empreendimentos que entraram em operação 
no território baiano em 2013 impulsionarão a atividade 
econômica em 2014. Entre eles o Estaleiro Enseada 
do Paraguaçu, em Maragojipe; a fábrica do grupo O 
Boticário, em Camaçari; o Parque Eólico Curva dos 
Ventos, em Igaporã e Caetité; e ainda as obras da monta-
dora JAC Motors; o polo acrílico da Basf e a nova fábrica 
de motores da Ford, que ainda estão em construção.

No comércio exterior, a recuperação das vendas externas 
da Bahia, em 2014, dependerá da retomada do cresci-
mento econômico global e do nível de competitividade do 
Brasil. A expectativa, porém, é positiva, considerando-se 
a alta no câmbio, a recuperação parcial das economias 
centrais, a retomada na produção de petróleo e a melhora 
na produção agrícola. Já em relação às importações, 

os investimentos, principalmente para o setor industrial 
da Bahia, deverão ganhar fôlego em 2014, elevando as 
compras de bens de capital. 

No setor de serviços, as principais expectativas estão 
no comércio varejista e giram em torno da manutenção 
do ritmo de expansão para o crédito, porém menor em 
2014 do que em 2013. Além disso, outro fator positivo 
é o reajuste de 6,78% do salário mínimo, que foi para 
R$ 724,00, levemente acima da inflação acumulada em 
2013. Pelo lado do turismo, a Copa do Mundo contribuirá 
para uma maior dinâmica do varejo baiano. Entretanto, 
os juros elevados, a inflação em alta e a desaceleração 
no crescimento do rendimento real dos trabalhadores 
afastam perspectivas mais otimistas para o comporta-
mento do comércio varejista em 2014.

No mercado de trabalho baiano, a expectativa para 
2014 é uma elevação na geração de empregos no 
setor de serviços, que reflete os efeitos mais diretos 
em razão do aumento do fluxo turístico esperado para 
o mês de junho por causa da Copa do Mundo. Outro 
setor que será destaque é o da construção civil, que 
continuará aquecido, em parte em função da neces-
sidade de acelerar o término das obras da Copa e 
outras de infraestrutura, principalmente aquelas rela-
cionadas à mobilidade urbana em Salvador. A indús-
tria de transformação também gerará mais empregos, 
fruto dos empreendimentos previstos para entrar em 
operação em 2014.
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Entrevista com Leonardo Boff

“O legado maior da crise 
atual é a descoberta  
do capital espiritual”

Leonardo Boff nasceu em 
Concórdia, Santa Catarina, 
em 14 de dezembro de 
1938. Ingressou na Ordem 
dos Frades Menores em 
1959 e se tornou doutor 
em Teologia e Filosofia na 
Universidade de Munique, 
na Alemanha, em 1970. 
Ardoroso defensor dos 
direitos humanos, participou 
do início da reflexão sobre 
a Teologia da Libertação 
e ajudou a formular uma 
nova perspectiva dos direitos 
humanos a partir da América 
Latina, tendo recebido 
vários prêmios no Brasil e 
no exterior. Em 1984, em 
razão de suas teses ligadas à 
Teologia da Libertação, foi 
punido pelo Vaticano, e em 
1992, ameaçado com uma 
nova punição, renunciou 
ao ofício eclesiástico. Em 
1993, tornou-se professor de 
Ética, Filosofia da Religião 
e Ecologia na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ). Atualmente, é 
casado, vive no município 
de Petrópolis (RJ) e é autor 
de mais de 60 livros nas 
áreas de Teologia, Ecologia, 
Espiritualidade, Filosofia, 
Antropologia e Mística. 
Nesta entrevista à C&P, 
Boff fala sobre a atual 
sociedade de mercado, o 
grave nível de acumulação 
de capital privado e a 
desigualdade profunda 
que está se instalando 
na sociedade global. O 
filósofo apresenta também 
sua visão sobre o Bolsa 
Família e outras políticas 
compensatórias, que ele 
define como “humanitarismo 
em grau zero”. Abrindo 
horizontes para uma 
sociedade possível, ele 
explica a ética do cuidado, 
em contraponto à ética da 
conquista, a importância 
de se construir uma 
civilização biocentrada e o 
valor do capital espiritual.

C&P – Nós estamos observando 
que a natureza está sendo 
maltratada.  Esse calor no sul 
e no sudeste, essa seca no 
Nordeste, que já dura dois anos. 
Como é que o senhor vê a ação 
do homem sobre a natureza e 
suas consequências?
Leonardo Boff – Eu creio que a 
nossa relação com a natureza não é 
uma relação amiga da vida e nem de 
cooperação com as leis da natureza. 
É uma relação agressiva, de supe-
rexploração dos bens e serviços da 
natureza em função da acumulação e, 
geralmente, da acumulação privada. 
Esse processo, que é um verdadeiro 
projeto civilizatório, já tem cerca de 
400 anos. Então, hoje chegamos a um 
ponto em que a Terra não consegue 
mais manter o seu equilíbrio. Ela 
precisa de um ano e meio para repor 
aquilo que nós tiramos durante um 
ano. Então, a Terra perdeu a susten-
tabilidade, e a forma como ela mostra 
o seu desequilíbrio e a situação de 
caos em que ela foi lançada é pelo 
aquecimento global, que, na verdade, 
se trata de eventos extremos. De 
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um lado, secas terríveis como no 
Nordeste. De outro lado, nevascas 
inéditas, como no norte dos Estados 
Unidos. Então, a gente percebe que a 
Terra está procurando um equilíbrio. 
E esse equilíbrio seguramente será 
encontrado por volta de 2 graus centí-
grados de aquecimento. Mas com 
esse aquecimento, muitos seres vivos 
não conseguirão se adaptar, nem 
minorar os efeitos negativos e vão 
desaparecer. Então, a humanidade 
precisa tomar cuidado de preservar 
a vitalidade e a integridade da casa 
comum, porque não temos outra 
para morar, e eventualmente evitar a 
destruição da base físico-químico-
-ecológica que sustenta a vida. 
Porque se essa base for destruída, 
a vida começará a degenerar, e será 
uma catástrofe ecológico-social de 
dimensões inimagináveis.

C&P – Na visão do senhor, como 
seria uma sociedade sustentável?
LB – Bom, essa palavra sustentabi-
lidade é uma das mais ideológicas 
que existem. Porque é uma etiqueta 
que toda empresa, todo produto quer 
colar em si mesmo. E pensando que, 
na medida em que essa empresa se 
mantém e se autorreproduz, ela é 
sustentável, mas não fala nada do 
impacto que ela causa sobre o meio 
ambiente, sobre as águas, sobre as 
matas, sobre a poluição do ar, sobre 

a contaminação dos solos, que é o 
preço que esse tipo de desenvolvi-
mento como o nosso está cobrando. 
Então, o nosso desenvolvimento não 
é sustentável porque ele agride de 
tal maneira a natureza que ela não 
consegue sozinha se autorreproduzir. 
Dos 24 itens que a ONU estabeleceu 
como indicadores importantes para 
a vida, como água, solo, fertilidade, 
sementes e outros, desses 24, 15 
estão em alto grau de degeneração. 
Então, se mostra que esse tipo de 
desenvolvimento, essa forma de nós 
habitarmos o planeta não garante a 
reprodução e o desenvolvimento do 
planeta e dos bens e serviços que ele 
sempre oferece aos seres humanos. 
Uma sociedade é sustentável quando 
ela, com os recursos daquele ecos-
sistema em que ela se encontra em 
termos de água, de solos, de capaci-
dade de produzir alimentos, de manter 
a infraestrutura básica que sustenta a 
vida com toda aquela riqueza natural, 
junto com a riqueza cultural, essa 
sociedade consegue uma qualidade 
boa de vida para todos os cidadãos, 
consegue reduzir a níveis suportá-
veis a pobreza, consegue estraté-
gias de preservação da natureza e 
relações amigáveis com todos os 
demais seres sem destruí-los, mas 
respeitá-los porque cada ser tem um 
valor em si mesmo. Sustentável é uma 
sociedade quando ela consegue ser 
autônoma com aquilo que é oferecido, 
preservar o assim chamado capital 
social que cada região tem, ou seja, 
a maneira como o povo criou cultura, 
criou seus poetas, seus músicos, os 
seus mestres, cultivar tudo isso, tanto 
natural quanto cultural, de tal maneira 
que se crie um equilíbrio na sociedade, 
mas um equilíbrio dinâmico, aberto a 
incorporar novas dimensões e que 

tenha como efeito final uma paz social 
que não seja rompida por conflitos e 
dilacerada por tensões insuportáveis. 
Isso eu creio que é possível supe-
rando uma visão mais globalista do 
mundo, que utiliza a mesma fórmula 
para todos os ecossistemas, e indo 
na direção daquilo que a Carta da 
Terra diz, ao biorregionalismo, aprovei-
tando as regiões, que geralmente são 
ordenadas pelas vias hídricas, pelas 
divisões que a própria natureza fez, e 
com os recursos que aí se encontram, 
conseguir a melhor forma possível 
de vida para os habitantes. Não só 
os humanos, mas também para as 
plantas, para os animais, para toda 
a comunidade de vida que comparta 
conosco a terra, o ar, o solo, a água, 
esses bens necessários para a vida.

C&P – O senhor falou na questão 
da globalização, e hoje a gente 
sabe que nós vivemos na socie-
dade da informação. Como o 
senhor vê o papel da tecnologia 
na sociedade?
LB – Eu creio que esta é uma fase 
avançada do desenvolvimento civili-
zatório nosso, porque o ser humano 
é um ser de comunicação, é um ser 
de relação. E ele inventou meios de 
uma relação absolutamente aberta e 
absolutamente universal. Cada pessoa 

Essa forma de 
nós habitarmos o 
planeta não garante 
a reprodução e o 
desenvolvimento do 
planeta e dos bens 
e serviços que ele 
sempre oferece aos 
seres humanos

O nosso 
desenvolvimento não é 
sustentável porque ele 
agride de tal maneira 
a natureza que ela 
não consegue sozinha 
se autorreproduzir
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pode se comunicar com qualquer 
outra pessoa no mundo. Então, tem 
a vantagem de o ser humano realizar a 
sua vocação de ser um ser de relação, 
de comunicação, e de forma aberta, 
irrestrita e democrática. Por outro 
lado, há o risco de que, ao utilizar esta 
forma de comunicação, ele também 
crie mecanismos de exclusão, de 
ódios, de violência e até viciar-se de 
tal maneira nessa tecnologia que ele 
perde contato com a realidade, entre-
gando-se ao mundo virtual. Então, é 
importante falar virtualmente com as 
pessoas, mas essa virtualidade não 
substitui o contato pessoal, olho a 
olho, pele a pele, pessoa a pessoa, 
porque aí o ser humano encontra 
outro ser humano que não é só uma 
imagem; é uma realidade com a qual 
ele troca, sente, divide um projeto de 
vida. E juntos podem construir uma 
sociedade que se comunica de uma 
forma cada vez mais profunda e, ao 
mesmo tempo, evita as possíveis mani-
pulações que essa tecnologia permite 
em benefício de pequenos grupos e 
eventualmente até de guerras ciberné-
ticas, que podem destruir empresas, 
podem derrubar bancos e eventu-
almente até provocar guerra de alta 
destruição, porque, mediante a nano-
tecnologia e diante da cibertecnologia, 
podem-se criar verdadeiras guerras 
no ciberespaço, que são possibili-
dades não totalmente superadas no 
ser humano. Importante que exista 
esse meio, mas importante também 
é ter consciência dos limites que ele 
tem e dos riscos que ele envolve.

C&P – O senhor falou do papel da 
informação e que pode provocar 
até mesmo crises. Nós tivemos 
recentemente uma grande 
crise econômica mundial e nós 

estamos saindo dela, mas, ao 
mesmo tempo em que obser-
vamos que conseguimos sair dela, 
continuamos em um processo 
concentrador, com uma exclusão 
muito grande de pessoas. Para 
o senhor, como a gente pode 
reverter esse processo de 
exclusão no mundo, onde uma 
pequena parcela concentra uma 
quantidade gigantesca da renda? 
LB – Essa crise não é crise do capital 
porque o capital nunca atingiu níveis 
de acumulação como atualmente está 
atingindo. Um por cento da huma-
nidade pode estar controlando 45% 
da renda mundial. Cento e cinquenta 
e sete pessoas controlam mais ou 
menos metade da riqueza mundial. 
Então, há uma grande acumulação 
do capital. Agora, ocorre que esse 
capital não é um capital produtivo, que 
está nas fábricas, que está produzindo 
bens para a humanidade. É um capital 
especulativo, um capital ocioso, um 
capital virtual, que circula nas bolsas 
e que está desestabilizando a maioria 
das economias que não têm grande 
estabilidade. Em nome de salvar esse 
modelo econômico de acumulação, 
de especulação, estão se destruindo 
verdadeiros países, como a Grécia, 
como Portugal, como a Espanha, 
colocando à vista que esse sistema 
é profundamente produtor de duas 
injustiças: uma injustiça social, que 
significa grande pobreza no mundo, 
e uma destruição de possibilidades 
de trabalho, que é uma injustiça social 
extremamente penosa porque está 

punindo 1 bilhão e 200 milhões de 
pessoas, que passam fome; e simul-
taneamente uma injustiça ecológica, 
porque está degradando e devas-
tando cada vez mais os ecossistemas, 
o sistema Terra, o sistema vida, em 
benefício de um pequeno grupo que 
se apropria dessa riqueza. E esses 
que controlam o grande capital nos 
estão recolonizando, a nós, ao Brasil, 
à América Latina, fazendo com que 
nós só sejamos exportadores de 
commodities, isto é, de grãos, de 
minério, e nada de tecnologia, e por 
isso nos recolonizam. E eles acumulam 
tudo aquilo que a tecnologia produz 
de vantagens econômicas, que nos 
repassam com custos altíssimos, e em 
troca nos importam e nos absorvem 
os bens naturais que faltam a eles, 
que nós temos em abundância, com 
preços irrisórios. Então, essa profunda 
desigualdade vai gerar mais e mais 
tensões na humanidade e chegará, 
creio eu, em um ponto em que a 
humanidade poderá bifurcar-se  
entre aqueles que detêm todos os 
meios de vida e podem viver até 130 
anos, que é a idade das células, e os 
demais, entregues à sua própria sorte, 
vivendo de uma economia antiquada. E 
nós precisamos ter muita consciência 
de que essa bifurcação da humani-
dade é possível e devemos evitá-la 
porque ela pode chegar ao ponto de 
que essas minorias que acumularam 
os controles totais sobre o saber, 
o poder e a produção da natureza 
considerem os outros até como subu-
manos, e aí criam uma espécie de 
muro de Berlim de cima a baixo, divi-
dindo a humanidade. Então, o grande 
desafio ético das religiões, das pessoas 
preocupadas com o destino humano 
é evitar essa bifurcação e manter a 
unidade da espécie humana.

Cento e cinquenta e 
sete pessoas controlam 
mais ou menos metade 
da riqueza mundial
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C&P – O senhor trabalha muito 
com a questão da ética do 
cuidado. O que é a ética do 
cuidado e qual é a sua impor-
tância nos dias de hoje?
LB – Eu creio que a ética do cuidado 
se entende quando a contrapomos 
à ética dominante, que é a ética da 
conquista. Todo projeto moderno, que 
surgiu no século XVI, era conquistar 
o mundo, conquistar todos os 
espaços, as culturas, conquistar a 
natureza. Não há coisa que não se 
tentou conquistar, inclusive chegar 
à Lua, mas conquistando de uma 
forma de devastação, de destruição 
dos equilíbrios da natureza. Contra 
essa lógica que se opõe à vida e 
que destrói a base que sustenta a 
vida nós propomos o cuidado, que 
é uma relação não agressiva com a 
natureza, é uma relação amorosa, que 
protege a vida, que é a mão aberta 
estendida para uma aliança acei-
tando a interdependência de todos 
os seres para que todos possam 
conviver e criar uma aliança que 
permita que todos sejam incluídos 
nesse planeta. Então, o cuidado é um 
paradigma novo, que cura as feridas 
passadas que infligimos à natureza e 
evita as feridas futuras. E, ao mesmo 
tempo, cria nos seres humanos uma 
dimensão de cooperação, de solida-
riedade porque o cuidado está ligado 
profundamente à vida. Toda vida tem 
que ser cuidada, porque se não for 
cuidada, ela definha, ela morre, e 
é uma grande tradição que vem lá 
dos romanos, passando por Santo 
Agostinho, culminando no grande 
filósofo Martin Heidegger, que vê no 
cuidado a essência do ser humano. 
Isto é, o cuidado seria aquela precon-
dição que permite que alguns seres 
e o ser humano emerjam. O cuidado 

é aquele orientador antecipado 
das nossas ações, porque se não 
fizermos nossas ações com cuidado, 
elas podem ser ações destrutivas. 
Então, hoje, o cuidado, no meu 
modo de ver, tem que ser vivido 
em todas as instâncias. Cuidar de 
seu próprio corpo, cuidar da sua 
psique, cuidar das relações sociais, 
cuidar da natureza para que ela se 
mantenha, cuidar das palavras e fazer 
uma terapia do discurso, para que 
não impeça a comunicação e não 
ofenda as pessoas. Então, o cuidado 
também dessa dimensão espiritual do 
ser humano, porque ele não somente 
tem fome de pão, ele tem fome de 
beleza, de transcendência, de amar 
e de ser amado. O cuidado envolve 
todos esses valores, porque tudo o 
que amamos, nós cuidamos, e tudo 
o que nós cuidamos, também nós 
amamos.

C&P- Aqui no Brasil, nos últimos 
anos, implementamos políticas 
compensatórias para tentar 
incluir, como o senhor mesmo 
falou, uma parcela considerável 
da população que estava fora 
do mercado de consumo, e uma 
grande parcela entrou no mercado 
de consumo. Como o senhor vê 
essas políticas compensató-
rias, tipo Bolsa Família, política 
de cotas, questão de gênero, 
questões de raça. Essas polí-
ticas são eficientes na visão do 
senhor?
LB – Eu creio que o primeiro dever 
do Estado é cuidar da vida de seus 
cidadãos. Então, havia cerca de 40 
milhões que estavam à margem, 
estavam excluídos do pacto social e 
passavam fome, morriam antes do 
tempo. Então, uma tarefa primeira 

do Estado foi criar o Bolsa Família, 
permitir que as pessoas comam e, 
ao comer, vivam, que tenham aquele 
mínimo suficiente para se sentirem 
cidadãos. E aí não só o Bolsa Família, 
mas também o Luz Para Todos, a 
moradia, o crédito facilitado, mil 
maneiras para tirar toda essa margem 
imensa daquela situação e levá-la 
para um processo de inclusão na 
sociedade atual. Isso, para mim, não 
é assistencialismo, nem paternalismo, 
é um humanitarismo em grau zero, é 
um humanismo mínimo que devemos 
fazer com os seres humanos. Com 
respeito aos negros e indígenas, que 
são, da parte dos afrodescendentes, 
mais ou menos de 50% a 60% da 
população brasileira, nós temos uma 
dívida histórica que nunca foi paga, 
porque a abolição da escravatura 
jogou os escravos libertos direta-
mente para a favela. Não deu um 
pedacinho de terra, não deu uma 
enxada, não deu um machado, não 
deu nenhum instrumento de trabalho; 
os excluiu simplesmente. E eles foram 
os que construíram esse país, porque 
a mão escrava foi utilizada para cons-
truir as estradas, as pontes, os edifí-
cios, e nós nunca retribuímos essa 
contribuição que eles deram para 
a construção do nosso país. Então, 
eu acho que essas políticas são uma 
espécie de compensação de uma 

Isso, para mim, não  
é assistencialismo,  
nem paternalismo,  
é um humanitarismo 
em grau zero, é um 
humanismo mínimo 
que devemos fazer  
com os seres humanos
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dívida que nós ainda não saldamos. E, 
ao mesmo tempo, criar as condições 
para que eles possam fazer sua traje-
tória de integração à sociedade. Por 
isso eu vejo que ela tem um sentido 
profundamente ético, tem que ser 
vista em uma perspectiva histórica 
de como eles foram escravizados, 
tratados como peças, como objetos 
e foram humilhados e perderam sua 
dignidade como seres humanos. 
Então, hoje, tudo o que pudermos 
fazer para devolver a eles a dignidade 
e os meios básicos de vida, que eles 
tenham acesso ao saber, à universi-
dade, às profissões que exigem certa 
cultura, tudo o que pudermos fazer 
a isso é uma forma de pagar essa 
dívida que nunca pagamos.

C&P – O senhor falou que nós 
podemos estar caminhando 
para uma bifurcação. O senhor 
é otimista de que as nações, a 
comunidade internacional, as 
ONGs possam encontrar um 
caminho institucional pelo conhe-
cimento, através de valores éticos 
políticos, para realizar uma tran-
sição para uma sociedade mais 
equânime?
LB – Nós temos um problema de 
fundo muito grave, que de uma 
economia de mercado, passamos 
para uma sociedade de mercado. 
Então, antes, havia a sociedade 
com mercado, e sempre houve na 
história. De repente, há uma socie-
dade só de mercado. Significa que 
tudo vira mercadoria. A água, órgãos 
humanos, as coisas mais sagradas, 
elas são colocadas no mercado, 
recebem preço. Para mim, já Marx, 
em 1834, dizia que isso seria a grande 
abominação da civilização humana, 
quando o próprio ser humano é feito 

objeto de troca, é feito mercado e 
pode ser usado e depois jogado 
fora. Então, o tipo de sociedade que 
temos contém uma profunda injus-
tiça, e esse tipo de sociedade não 
deve ser replicado. Nós temos que 
mudá-lo. Fazer uma sociedade não 
de negócios, mas uma sociedade 
de convívio de seres humanos. Para 
isso, nós precisamos de um novo 
acordo mundial. Eu mesmo participo 
de um grupo da ONU que prevê a 
reforma da ONU, na parte institu-
cional, na parte da infraestrutura dos 
serviços econômicos, mas também 
na parte ideológica, onde o centro 
não é como na Carta dos Direitos 
Humanos, de 1948, que ainda fala 
do desenvolvimento sustentável, 
mas o eixo central é a Declaração 
Universal dos Bens Comuns da Terra 

e da Humanidade. Então, o centro é 
a vida, a vida na sua imensa diver-
sidade, a vida do planeta Terra, a 
Terra como um superorganismo vivo, 
e a vida humana. E criar uma civili-
zação biocentrada, isto é, centrada 
na vida. Isso está dentro das possi-
bilidades humanas, e eu creio que 
ou nós fazemos essa transformação, 
ou podemos ir ao encontro de uma 
grande catástrofe social e ecológica, 
onde milhões de pessoas poderão 
não mais sustentar-se a si mesmas e 
desaparecer. Então, está em nossas 
mãos fazer uma aliança de, juntos, 
cuidarmos da Terra, cuidarmos uns 
dos outros e assim evitar a nossa 
própria autodestruição. As palavras 
que estou dizendo são as palavras 
centrais da Carta da Terra, que é 
um dos documentos mais impor-
tantes que foram feitos no começo do 
século XXI, aprovada pela UNESCO. 
Eu mesmo participei, junto com 
Gorbachev e outros, da redação 
dessa carta, que é uma orientação 
extraordinária de princípios e valores 
para remontar a sociedade mundial 
em consonância com a natureza e 
com aquilo que a Terra nos pode 
oferecer para todos, não só para nós 
humanos, mas para toda a comu-
nidade de vida, porque a Terra não 
produziu só nós; produziu as plantas, 
produziu os animais, e eles também 
precisam de alimentos, de oxigênio, 
precisam de água. Então, eu acho 
que só com um conjunto de valores e 
princípios novos, que sejam consen-
suados entre os seres humanos, nós 
podemos dar um salto de qualidade 
rumo a uma governança global. Isto 
é, que os problemas globais recebam 
uma solução global, e que a huma-
nidade tenha um governo colegiado 
que dê conta dessa fase nova da 

Nós temos um 
problema de fundo 
muito grave, que de 
uma economia de 
mercado, passamos 
para uma sociedade de 
mercado. Então, antes, 
havia a sociedade com 
mercado, e sempre 
houve na história. 
De repente, há uma 
sociedade só de 
mercado. Significa que 
tudo vira mercadoria. 
A água, órgãos 
humanos, as coisas 
mais sagradas, elas são 
colocadas no mercado, 
recebem preço
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história, que é a fase da espécie 
humana que vive seu destino de 
forma coletiva. 

C&P – O senhor falou da questão 
marxista, que tudo nesse mundo 
se transforma em mercadoria. 
Como o senhor vê a questão 
do ser e do ter, porque hoje há 
uma supervalorização do ter em 
detrimento do ser. As pessoas 
reconhecem o outro apenas pelo 
que ele tem e não pelo que ele é. 
Como o senhor vê essa dicotomia 
hoje no mundo moderno?
LB – Eu acho que nós somos vítimas 
da obsessão da acumulação ilimitada 
de bens materiais e um consumo 
também ilimitado. E o efeito disso não 
é produzir a felicidade do ser humano. 
Pode produzir prazer, mas não feli-
cidade. Porque a felicidade reside 
num outro espaço, o espaço da razão 
sensível, da razão cordial, do coração, 
onde está a amizade, está o amor, 
está a solidariedade, está a capaci-
dade de perdão, aí se alimenta o ser. 
E o outro é o alimento do ter. Então, o 
capital natural, que é constituído por 
bens materiais, ele se exaure. Agora, 
o capital espiritual, que se baseia no 

amor, na solidariedade, na compre-
ensão, na acolhida, ele é inesgotável 
e pode crescer mais e mais. Eu creio 
que, no meu modo de ver, o legado 
maior da crise atual é a descoberta 
do capital espiritual. E a partir do 
capital espiritual, organizar o capital 
material, para que ele sirva a toda a 
humanidade de maneira decente e 
suficiente, dentro de um consumo 
solidário, dentro de uma sobrie-
dade compartida, porque aí então 
a Terra será mais do que suficiente, 
e nós colocaremos o valor principal 
em ser. Sermos pessoas, sermos 
honestos, sermos transparentes, 
sermos amigos uns dos outros. 
Não simplesmente em termos uma 
alta conta no banco, termos carros, 
termos iates ou bens luxuosos. Aí o 
ser humano não encontra felicidade, é 
sua grande ilusão. Ele poderá encon-
trar prazer fortuito, mas não aquela 
felicidade que o tranquiliza e lhe dá 
uma profunda experiência de paz.

C&P – Então, para o senhor, 
nós precisamos transcender. O 
senhor acha que é fundamental 
nesse momento uma transcen-
dência em busca do que o senhor 
chamou de capital espiritual?
LB – Eu creio que nós precisamos 
dar um salto de qualidade. Cresce 
mais e mais a consciência de que, 
assim como está, a humanidade 
não pode continuar. E não podemos 
fazer mais do mesmo, porque, na 
verdade, o sistema mundial neoli-
beral e capitalista não encon-
trou uma alternativa. Ele apenas 
fez mais do mesmo, sacrificando 
nações inteiras para salvar bancos 
e salvar os capitais especulativos. 
Agora, nós estamos conscientes 
de que, dentro das possibilidades 

do ser humano, existem muitas 
fomes. Existe a fome de pão, que 
nós saciamos, mas existe a forme 
de transcendência, de ser amado 
e de amar, fome de beleza, fome 
de Deus, que é insaciável. O ser 
humano só descansa quando 
ele sacia essa fome com valores 
chamados intangíveis porque eles 
não são materiais, mas são valores 
profundamente humanos, como a 
capacidade de ser solidário, ser 
compassivo, ser cuidadoso, viver 
em paz com a natureza e com 
os outros. Se nós conseguirmos 
articular essas duas dimensões, 
que eu chamaria a dimensão de 
nossa corporalidade, que precisa 
ser alimentada, com nossa espi-
ritualidade, que também precisa 
ser alimentada com outro tipo de 
alimento, se nós combinarmos 
essas duas dimensões, a humani-
dade encontrará um futuro, e a Terra 

O capital natural, 
que é constituído por 
bens materiais, ele 
se exaure. Agora, o 
capital espiritual, que 
se baseia no amor, 
na solidariedade, 
na compreensão, 
na acolhida, ele é 
inesgotável e pode 
crescer mais e mais

Cresce mais e mais a 
consciência de que, 
assim como está, 
a humanidade não 
pode continuar. E 
não podemos fazer 
mais do mesmo, 
porque, na verdade, 
o sistema mundial 
neoliberal e capitalista 
não encontrou uma 
alternativa. Ele apenas 
fez mais do mesmo, 
sacrificando nações 
inteiras para salvar 
bancos e salvar os 
capitais especulativos
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encontrará também o seu equilí-
brio. Eu creio que estamos cami-
nhando nessa direção porque em 
todas as partes do mundo há uma 
volta do religioso, do místico, até 
do esotérico, porque as pessoas 
estão cansadas de bens materiais. 
Elas querem bens mais humanos, 
bens que atinjam a profundidade 
do ser humano. E isso são mani-
festações de que algo de novo 
está irrompendo. E esse novo, para 
mim, é fruto de uma grande crise 
de civilização, de uma dor que não 

é uma dor de moribundo que está 
terminando seus dias, mas uma dor 
de um parto que está permitindo 
nascer uma nova vida.

C&P – O senhor foi franciscano 
durante muitos anos. A minha 
pergunta é: o que é ser humilde 
para o senhor?
LB – Para mim, ser humilde é sempre 
colocar-se na altura do outro, de tal 
maneira que se olhe de olho a olho, 
nunca de cima para baixo. Se ele é 
pequeno, você se ajoelha diante dele 

para vê-lo face a face. E estar junto 
ao chão. Humildade vem de humus, 
que é o chão. Estar junto das cria-
turas, respeitar cada formiga, cada 
minhoca, cada árvore porque são 
nossos irmãos e irmãs. A experiência 
de São Francisco, que era tão humilde 
que se sentia irmão do Sol, das 
estrelas, mas também do passarinho, 
da lesma que penosamente atraves-
sava a estrada. Então, ser humilde é 
não procurar distinguir-se do outro, 
mas estar em profunda comunhão e 
identificação com o outro.
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Para surpresa de muitos, o panorama de elevação sem 
precedentes do desemprego no mercado de trabalho 
da região Metropolitana de salvador (rMs), observado 
desde 1997 pela Pesquisa de Emprego e Desemprego - 
PED (2012), teve fim a partir do ano de 2004, momento 
em que se contabilizou um contingente sem trabalho 
da ordem de 419 mil pessoas. Daí em diante, iniciou-se 
uma trajetória de queda que perdurou até 2011, quando 
se registrou um contingente de desempregados que 
representava mais da metade (56,8%) do número de 
desempregados que havia sido apurado no auge da 
crise desse mercado de trabalho, em 2003. 
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Nem mesmo a grave crise financeira que se abateu sobre 
a economia mundial freou esse movimento descen-
dente do desemprego. Prova disso é que o mercado de 
trabalho da RMS fechou o ano de 2008 com um total 
de 349 mil desempregados, número abaixo do que foi 
medido para o ano imediatamente anterior (372 mil). Já 
em 2009, quando se esperava que os efeitos colaterais 
dessa crise se manifestassem mais plenamente, o total 
de desempregados na RMS cedeu para o patamar de 
330 mil pessoas. 

Essa movimentação traduziu-se, naturalmente, em uma 
queda sistemática e consistente da taxa de desemprego 
total. Depois de atingir o seu ápice (28,0%) em 2003, 
tal indicador acusou, em 2004, uma baixa substantiva, 
passando a situar-se no patamar de 25,5%. Na sequência  
dos anos, não parou de ceder, até atingir o seu menor 
nível, em 2011 (15,3%), e depois, em 2012, voltar a crescer, 
alcançando a casa de 17,7%.

Essa última referência ao comportamento da taxa de 
desemprego justifica-se pelo fato de que, indiscutivel-
mente, esse é o indicador mais utilizado para a avaliação 
do desempenho do mercado de trabalho (RAMOS, 
2007). Via de regra, considera-se que quando tal indi-
cador encontra-se em patamares baixos, admite-se que 
o mercado de trabalho vive uma conjuntura favorável. 
Avaliação diametralmente oposta é obtida quando o 
referido indicador passa para níveis mais elevados. No 
entanto, como chama a atenção Ramos (2007, p. 16), 

[...] esse diagnóstico, mesmo que na maioria das vezes 

razoavelmente correto, pode eventualmente gerar equí-

vocos, na medida em que a taxa de desemprego é 

um indicador sintético resultante de movimentos nem 

sempre em direções análogas às da oferta (PEA, taxa 
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de participação) e da demanda por trabalho (nível da 

ocupação, geração líquida de postos de trabalho).

Tomando esses elementos como pano de fundo da 
análise, tem-se que o objetivo desta investigação é, não 
enveredando por uma perspectiva analítica convencional, 
avaliar como foi a evolução do mercado de trabalho da 
RMS no período que vai de 1997 até 2012. Para tanto, 
far-se-á uso não só da taxa de desemprego, mas também 
da taxa de participação (PEA/PIA), que exprime a pressão 
sobre o mercado oriunda da oferta de trabalho. 

Esta proposição representa uma adaptação operacional 
ao esforço empreendido por Ramos (2007), com base nos 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) para o Brasil. Complementarmente, são feitas 
também algumas considerações acerca do comportamento 
da oferta de trabalho e da ocupação para o período em tela.

Com efeito, neste exercício são utilizadas as informações 
produzidas pela PED no contexto da RMS. Tal pesquisa 
distingue-se, por razões metodológicas, das publicadas 
pelo IBGE, a exemplo da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME), conseguindo fornecer uma visão mais realista das 
condições de funcionamento do mercado de trabalho 
metropolitano. De acordo com o relato de Hoffmann, 
Costa e Sanches (2003, p. 7), a PED, desde o seu nasci-
mento, teve como propósito a geração de indicadores 
que expressassem de forma acurada a realidade a ser 
estudada, o que só foi possível pela consideração das 
peculiaridades do mercado de trabalho brasileiro.

Quanto à estruturação deste trabalho, resolveu-se orga-
nizá-lo em quatro seções, além, obviamente, desta 

introdução e das considerações finais. Na primeira, são 
apresentadas as informações que permitem descrever 
a metodologia empregada para efeito de construção 
dos estados que representam, em cada momento do 
tempo, a situação do mercado de trabalho da RMS. Na 
segunda, são tecidas considerações sobre investimentos 
industriais, modificações na economia metropolitana e 
estados do mercado de trabalho. Na terceira e quarta, 
respectivamente, o estudo volta-se para a análise das 
informações que expressam a situação da oferta de 
trabalho e da ocupação.

NOTAS METODOLÓGICAS 

O procedimento metodológico que sustenta esta inves-
tigação baseia-se no confronto da taxa de desemprego 
e da taxa de participação na forma de dispersão com 
suas médias históricas (ou o comportamento usual). Ao 
agir assim, é possível criar quatro quadrantes em um 
diagrama que exprimem o estado do mercado de trabalho 
(Figura 1), referenciados da seguinte forma: a) no primeiro 
quadrante, o mercado está numa situação desconfortável, 
visto que a taxa de desemprego é alta, pois se encontra 
acima da taxa usual, ante uma reduzida pressão da oferta 
de trabalho, expressa por taxas de participação inferiores 
à média; b) no quarto quadrante, ocorre o oposto: uma 
situação confortável, pois como a oferta é elevada e o 
desemprego se encontra abaixo da média, o mercado 
estaria absorvendo acima do necessário o contingente 
disponível; c) no segundo e no terceiro quadrante, o 
comportamento é incerto, derivado de um desempenho 
anormal e inferior ao desejável, com elevadas pressões 
de oferta e demanda no segundo; e acima do normal no 
terceiro, com baixíssima pressão de oferta e demanda, 
que pode sugerir, entre outras alternativas, estagnação. 

Como Ramos (2007) assinala em seu trabalho, importa 
mais a direção da trajetória que o mercado de trabalho 
vem seguindo do que os parâmetros a partir dos quais o 
diagrama foi construído (se médias, medianas ou qualquer 
outra alternativa sofisticada). Assim, como já se disse, com 
base nas informações disponíveis na PED da RMS foi cons-
truído o diagrama que cobre o período de 1997 a 2012 
(Figura 2), e os quadrantes foram formados a partir das 
médias dos indicadores para todo o período considerado. 

O objetivo desta investigação 
[...] avaliar como foi a 
evolução do mercado de 
trabalho da RMS no período 
que vai de 1997 até 2012
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O que se pôde observar na trajetória do comportamento 
do mercado de trabalho metropolitano de Salvador foi que 
ele tem como característica a incerteza, já que grande 
parte das 16 observações da série situou-se no segundo 
e terceiro quadrantes. Excetuando-se os anos de 1998 e 
1999, e 2007 e 2008, posicionados em quadrantes dife-
rentes, as demais observações sequenciais abrangem 
dois subperíodos: 2000 a 2006, e 2009 a 2012, cada 
um deles ocupando quadrantes que caracterizam estado 

incerto do mercado de trabalho, fruto de deslocamentos 
da demanda e da oferta de trabalho, para além e aquém 
de suas médias históricas. Estes comportamentos, como 
se verá, representam reações às mudanças ocorridas no 
recorte metropolitano antes e durante o período abran-
gido nesta investigação.

INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS, MODIFICAÇÕES 
NA ECONOMIA METROPOLITANA E ESTADOS DO 
MERCADO DE TRABALHO

Em razão de sua formação histórica com características 
de especialização regional, a economia baiana passou 
a acompanhar ciclicamente a economia nacional, na 
medida em que em seu território se estabeleceram 
atividades industriais intermediárias e de apoio às 
do centro dinâmico nacional, situado no Sul/Sudeste 
(TEIXEIRA; GUERRA, 2000), mas com reduzida influ-
ência no dinamismo do mercado interno (AZEVEDO, 
2000). A constituição desta estrutura deveu-se à parti-
cipação ativa do Estado como estimulador do investi-
mento privado, que propiciou elevados investimentos 
na atividade petroquímica e maior dinamismo no setor 
químico e na indústria de transformação. Em razão 
dos excedentes gerados pela petroquímica baiana, 
o mercado externo passou a ser importante gerador 
de recursos para a economia estadual, até que as 
dificuldades decorrentes da conjuntura econômica 
vivenciada no governo Collor a levassem a uma semies-
tagnação, comprometendo sua contribuição para a 
economia baiana.

Como Ramos (2007) assinala 
em seu trabalho, importa mais 
a direção da trajetória que 
o mercado de trabalho vem 
seguindo do que os parâmetros 
a partir dos quais o diagrama 
foi construído
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O período posterior à entrada em vigor do Plano Real 
(1994) foi marcado pela mudança na atuação do Estado, 
haja vista que estatais foram privatizadas, políticas de 
orientação regional e setorial foram abandonadas e a 
concorrência externa decorrente da manutenção da 
taxa de câmbio valorizada fortaleceu a moeda, dificul-
tando a obtenção de rendas provenientes do comércio 
com o exterior e reduzindo a demanda de trabalho 
(AZEVEDO, 2000). Neste sentido, até que se estabele-
cesse a mudança do regime cambial (1999), o resultado 
foi um aumento do desemprego e da precariedade no 
mercado de trabalho, expressa pela trajetória do estado 
nos primeiros três anos do período investigado (Figura 
2). Observe-se que, tendo 1997 como início, a trajetória 
é vertical no sentido de maiores taxas de desemprego 
para, praticamente, uma mesma taxa de participação. 
A taxa de desemprego na RMS aumentou 6,1 pontos 
percentuais (p.p.) em três anos, passando de 21,4% para 
27,5%, enquanto a taxa de participação cresceu 0,4 p.p. 
no mesmo período. Portanto, a queda na demanda de 
trabalho e a crise decorrente da conjuntura econômica 
adversa foram responsáveis pela piora do mercado de 
trabalho. Isso resultou na passagem de uma situação de 
incerteza para a pior dentre os estados, a de desconforto 
(primeiro quadrante), em razão do elevado desemprego 
e da baixa pressão da oferta de trabalho.

Após a mudança no regime cambial (1999), decorrente 
da implantação do tripé macroeconômico (câmbio flutu-
ante, superávit primário e regime de metas de inflação), 
os preços se acomodaram em níveis inferiores aos que 
vigoravam anteriormente, levando a um relativo aumento 
do potencial de consumo com o fim do imposto infla-
cionário. Este benefício alcançou mais fortemente as 
classes menos favorecidas da população, e estas, de 
elevada participação no Nordeste e na Bahia em parti-
cular, puderam absorver maior volume de bens e serviços, 
propiciando o aumento da atividade econômica, com 
novos empreendimentos dedicados a este mercado e 
novas oportunidades de emprego (MENEZES, 2000). 

Por outro lado, a atividade industrial voltou a ganhar 
participação, seja em termos de geração de produto, 
ou de emprego. Estas alterações, no entanto, não se 
deveram apenas à mudança do regime macroeconômico, 
mas também à maturação de investimentos industriais 

implementados em período anterior, bem como com a 
realização de outros que apontavam para uma mudança 
no perfil industrial baiano. Trata-se da duplicação da 
Refinaria Landulfo Alves (RLAM), em São Francisco do 
Conde, concluída em 1998, e do Projeto Amazon, da 
Ford, relativo à instalação de um complexo produtor de 
automóveis em Camaçari, cujos primeiros resultados 
tiveram início em 2002. Ambos os investimentos se 
deram dentro dos limites territoriais da RMS, sendo que 
o segundo, por se tratar de nova atividade no contexto 
metropolitano e caracterizar uma mudança no perfil da 
indústria baiana na direção de bens duráveis, pode ter 
motivado maior interesse dos trabalhadores externos à 
RMS, bem como levado a que membros secundários das 
famílias residentes na RMS tenham optado por compor 
a força de trabalho disponível. 

Em ambas as alternativas, a mobilidade do trabalho 
decorrente dos investimentos (GAUDEMAR, 1977) levou 
ao aumento da oferta de trabalho na RMS, e o resultado 
está expresso na trajetória que cobre o período de 2000 
a 2003, situada no segundo quadrante. Diferentemente 
dos anos 1997-1999, nos quais a demanda de trabalho 
guiou o comportamento, no período em questão houve 
um aumento de 2,5 p.p. da taxa de participação para 
uma variação de 0,6 p.p. na taxa de desemprego, o 
que caracteriza a oferta de trabalho como a fonte da 
trajetória neste período. Apesar de 2003 representar 
o ápice da taxa de desemprego na RMS, nota-se que, 
ante movimento significativo da oferta de trabalho, não 

A mobilidade do trabalho 
decorrente dos investimentos 
(GAUDEMAR, 1977) 
levou ao aumento da oferta 
de trabalho na RMS, e o 
resultado está expresso na 
trajetória que cobre o período 
de 2000 a 2003
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houve uma deterioração social mais significativa do que 
a que já havia se instaurado. Isso sugere que, ao longo 
dos anos considerados, a demanda de trabalho tenha 
absorvido o contingente adicional, levando a uma relativa 
estabilidade da taxa de desemprego. 

A manutenção do desemprego em níveis elevados, 
mesmo com maior pressão da oferta de trabalho, 
deveu-se a uma combinação de fatores. Dentre eles, a 
volta do crescimento econômico, em vista do aumento 
da atividade econômica; a maior inserção ocupacional 
no setor terciário, que se foi estruturando como resposta 
ao movimento da indústria; e a queda dos rendimentos 
proporcionada pelo excedente disponível de força de 
trabalho, que propiciou maior absorção em serviços 
(SILVA SOBRINHO, 2000). 

A redução dos rendimentos atingiu todas as categorias 
levantadas pela PED, segundo a posição na ocupação. 
Considerando-se os rendimentos médios observados nos 
anos de 1997 e 2003, os ocupados amargaram perda 
de 20,0% reais; os assalariados, de 19,8%; e os autô-
nomos, de 22,4%, sendo estes os mais prejudicados. 
Os empregados sem carteira assinada do setor privado 
apresentaram a menor queda dos rendimentos (-3,0%), 
devido ao fato de que, entre os anos de 1999 e 2003, 
tiveram pequena recuperação, sendo a única categoria 
que apresentou elevação ante as demais. Por ter-se 
dado num período em que a oferta de trabalho cresceu 
consideravelmente mais que a demanda de trabalho, a 
valorização dos trabalhadores inseridos no mercado de 
trabalho com menores direitos legais expressa a estra-
tégia do capital ao desvalorizar a força de trabalho, dado 
o maior número de trabalhadores disponíveis.

O ano de 2003, por seu turno, além de ter representado 
a pior situação vivida pelo trabalhador no contexto social 
metropolitano, com elevadas pressões de demanda e 
oferta de trabalho, foi também o ano em que houve uma 
guinada na direção do abrandamento das duas forças. 
Tanto a demanda quanto a oferta passaram a se reduzir, 
e a trajetória tomou o rumo oposto, para além de suas 
respectivas médias. 

Tomando 2003 como referência, até 2011 a taxa de parti-
cipação reduziu-se em 6,2 p.p. e a taxa de desemprego 

caiu 12,9 p.p., indicando que o arrefecimento da demanda 
de trabalho foi o principal responsável pela melhoria do 
estado do mercado de trabalho na RMS. Neste período, 
o que se pode observar na evolução do mercado de 
trabalho foi que cresceram as possibilidades de inserção 
ocupacional, com prevalência no setor privado, e de 
maneira mais estruturada: com carteira de trabalho 
assinada (SANTOS; BISPO FILHO; SOUZA, 2010). 

A particularidade da melhor qualidade do emprego 
deve-se, em parte, ao estabelecimento da indústria 
automobilística, que além de ter alavancado a atividade 
econômica na RMS a partir de sua chegada, privilegia 
contratos de trabalho formais na absorção de mão de 
obra. Esta combinação de fatores permitiu certa recupe-
ração dos rendimentos reais: os ocupados passaram a 
receber em média 14,9% mais; os assalariados, 11,3%; e 
os autônomos, 30,2%, revertendo a perda apresentada 
no período 1997-2003. 

Por fim e após migrar de uma condição de incerteza 
com elevadas pressões de demanda e oferta de trabalho 
(segundo quadrante) em 2003, para seu oposto, acima do 
normal com baixíssimas pressões de oferta e demanda 
relativamente às médias históricas (terceiro quadrante), 
em 2011 houve nova guinada, caracterizando o estado 
de incerteza. Desta vez, porém, com a trajetória indo no 
sentido do quarto quadrante, de estado confortável. Esta 
mudança, no entanto, ocorreu de forma diferente dos 

O ano de 2003 [...] além de ter 
representado a pior situação 
vivida pelo trabalhador no 
contexto social metropolitano, 
com elevadas pressões de 
demanda e oferta de trabalho, 
foi também o ano em que houve 
uma guinada na direção do 
abrandamento das duas forças

33Conj. & Planej., Salvador, n.182, p.28-41, jan.-mar. 2014

ArtigosHelcio de Medeiros Junior, Laumar Neves de souza



outros anos, já que a oferta de trabalho se elevou conside-
ravelmente, tendo a taxa de participação crescido 3,1 p.p., 
e a taxa de desemprego, 2,2 p.p.. Esta última encontra-
-se bem abaixo da média histórica, o que sugere leitura 
mais positiva, apesar da elevação da oferta. Mas como 
resultado da trajetória de crescimento em ambas, os 
rendimentos voltaram a se reduzir, seja para os ocupados 
(-3,8%), assalariados (-4,1%) ou autônomos (-1,2%). 

Considerando-se que, como já pontuado anteriormente, o 
comportamento da economia baiana e da RMS se alinha 
ao crescimento da economia nacional e que, em 2012, 
este alcançou 1,0% (contra 3,1% na economia baiana), 
após resultados bem superiores nos anos anteriores 
(7,5% em 2010 e 2,7% em 2011 no Brasil, ante 6,6% 
em 2010 e 4,1% em 2011 na Bahia), a redução do ritmo 
de crescimento econômico e dos rendimentos deve ter 
motivado a elevação da oferta de trabalho. Esta, por 
sua vez, pode ter-se dado em função da necessidade 
de retorno ao mercado de parcela da força de trabalho 
que optou pela inatividade, em razão da melhoria das 
condições dos anos anteriores. Sendo assim, ao capital 
foi dada nova oportunidade de reduzir os rendimentos e 
regular os custos, o que fica demonstrado pela queda 
observada. Com maior detalhamento, o comportamento 
da oferta de trabalho, ao longo do período abrangido 
nesta investigação, é exposto na próxima seção.

OFERTA DE TRABALHO

A evolução da população em idade ativa (PIA) e da força 
de trabalho (pessoas economicamente ativas (PEA)) 
entre 1997 e 2012 sugere relativo equilíbrio, haja vista 
que as variações relativas foram praticamente idênticas 
(35,9% para a PIA e 35,2% para a PEA), o que resultou 
numa queda da taxa de participação total de 0,3 p.p. 
Este resultado pode ser visualizado na Figura 2, uma vez 
que, após os anos cobertos pela trajetória de estados, o 
resultado de 2012 está próximo ao de 1997, tendo como 
perspectiva o eixo das abscissas, na qual esta variável 
está representada.

Segmentados os períodos em análise, no entanto, há 
que considerar que os movimentos entre a PEA e a PIA 
divergiram em todos eles, com maior prevalência de uma 

e outra, o que provocou variações na taxa de partici-
pação total e em alguns de seus atributos. 

O período entre 1997 e 1999 foi marcado, como mencio-
nado na seção anterior, pela relativa estabilidade da 
oferta de trabalho, resultando em acréscimo de apenas 
0,4 p.p. na taxa de participação total. Mesmo assim, 
foi caracterizado pelo aumento da oferta de mulheres 
(+1,3 p.p.), de filhos (+1,8 p.p.) e não negros (+1,5 p.p.) no 
mercado de trabalho. Os movimentos assinalados expli-
citam tendências de comportamento que vêm sendo 
observadas recentemente. Por um lado, a maior inserção 
feminina no mercado de trabalho denota uma disposição 
de maior participação das mulheres, fruto de menor 
segregação. O interesse dos filhos, por outro lado, reflete 
a necessidade de que, em momentos de desconforto, 
haja maior participação dos outros membros da família 
na manutenção do domicílio, principalmente quando há 
queda no rendimento. E a participação de não negros 
sugere que a probabilidade de inserção ocupacional é 
maior para este estrato.

Já entre 2000 e 2003, o pior período vivido pelo mercado 
de trabalho metropolitano no tocante à queda dos rendi-
mentos reais, a elevação da oferta de trabalho deveu-se 

A evolução da população 
em idade ativa (PIA) e da 
força de trabalho (pessoas 
economicamente ativas 
(PEA)) entre 1997 e 2012 
sugere relativo equilíbrio, haja 
vista que as variações relativas 
foram praticamente idênticas 
(35,9% para a PIA e 35,2% 
para a PEA), o que resultou 
numa queda da taxa de 
participação total de 0,3 p.p.
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não só às mulheres (+3,0 p.p.), mas também aos homens 
(+1,9 p.p.); aos trabalhadores mais velhos (+2,0 p.p. para 
os de 40 a 49 anos, e +2,6 p.p. entre os de 50 a 59 anos); 
aos filhos (+4,6 p.p.); ao cônjuge (+2,9 p.p.); aos negros 
(+2,5 p.p.), elo frágil em relação aos não negros (+1,5 
p.p.); e aos trabalhadores com segundo grau incom-
pleto (+0,5 p.p.) e com terceiro grau incompleto (+0,8 
p.p.). Ou seja, o período foi dominado pela necessidade 
de minorar a piora das condições sociais agravada pela 
permanência de elevado desemprego e reduzido nível 
dos rendimentos reais.

No penúltimo subperíodo considerado nesta investigação, 
que cobre os anos a partir de 2004 até 2011, houve recu-
peração dos rendimentos, sem, no entanto, o retorno 
aos níveis percebidos em 1997 para ocupados e assa-
lariados, mas apenas para os autônomos. Em razão do 
aumento da ocupação (23,0%) a taxas muito superiores 
à variação da força de trabalho (4,3%), os motivos que 
levaram à elevação da oferta de trabalho deixaram de 
existir, e o resultado foi a queda generalizada da taxa de 
participação total (-6,2 p.p.) e para todos os seus atributos. 
Além da queda da oferta de trabalho, também ocorreu 
a saída da força de trabalho (PEA) de cerca de 346 mil 
pessoas, aumentando o contingente de inativos em 35,7% 
(PED-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, 2013).

O ano de 2012, no entanto, representou a saída do 
período de bonança que teve início em 2004. Num 

movimento oposto e em proporções inéditas no período 
de investigação, a oferta de trabalho cresceu 3,1 p.p. 
em apenas 12 meses, e a força de trabalho aumentou 
7,3%, contra uma elevação de apenas 1,8% na PIA. Este 
excesso de trabalhadores, além das motivações demo-
gráficas, foi devido à volta de 80 mil pessoas da inativi-
dade, e em razão da ocupação ter variado 4,5%, abaixo 
da PEA, houve aumento do desemprego. 

OCUPAÇÃO

Um olhar atento às informações que retratam o panorama 
da ocupação no mercado de trabalho metropolitano de 
Salvador, no intervalo de tempo que interessa a este 
estudo, permite aferir uma dinâmica bastante interessante. 
Isso porque, à exceção do curto período que cobre os anos 
de 1997 até 1999, momento em que houve uma queda 
absoluta do número de trabalhadores que se encontravam 
nessa condição, em todos os outros anos se constatou, 
de forma sistemática e consistente, um acréscimo desse 
contingente de trabalhadores. De maneira mais precisa, 
apurava-se um total de ocupados, em 1997, da ordem 
de 1,062 milhão. Já em 1999, esse número recuou para 
a casa de 1,039 milhão. Daí em diante, o aludido contin-
gente não parou mais de crescer. Logo em 2000, atingiu 
o nível de 1,099 milhão de trabalhadores, fechando a serie 
em questão no patamar de 1,512 milhão. 

Do exposto, depreende-se, com relativa facilidade, uma 
clara diferenciação no padrão de evolução da ocupação 
para as décadas em tela, uma vez que se fecham os anos 
1990 com essa variável apresentando um preocupante 
quadro de redução e se inaugura a década subsequente 
com a reversão desse contexto. Em termos relativos, 
averiguou-se em 1997/1998 uma variação de -1,4%, e em 
1998/1999 uma queda de -0,8%. Já entre 1999/2000, 
registra-se a maior expansão relativa desse contingente 
de trabalhadores (5,8%). Alterações tão expressivas, 
porém um pouco menores, só vão ser registradas anos 
depois, quando se medem, nos subperíodos 2006/2007, 
2009/2010 e 2011/2012, oscilações, em termos percen-
tuais, da ordem de, respectivamente, 5,4%, 5,0% e 4,9%.

Ao se detalhar um pouco mais essa questão da inserção 
ocupacional, deve-se frisar que, no período que vai do 

O ano de 2012 [...] representou 
a saída do período de bonança 
que teve início em 2004 [...] a 
oferta de trabalho cresceu 3,1 
p.p. em apenas 12 meses, e a 
força de trabalho aumentou 
7,3%, contra uma elevação de 
apenas 1,8% na PIA
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ano 2000 até 2012, a ocupação cresceu 37,6%. Isso 
significa dizer que houve um acréscimo, em termos 
absolutos, de 413 mil pessoas na condição de ocupadas. 
Esse contexto de ampliação das oportunidades de 
trabalho prevaleceu especialmente para os assala-
riados, haja vista que tal contingente de trabalhadores 
foi acrescido em 362 mil.

É também digno de nota que a ampliação do assala-
riamento, nesse subperíodo, foi exclusivamente influen-
ciada pelo aumento das oportunidades de trabalho no 
setor privado (368 mil). Neste setor, a expansão das 
relações de trabalho assalariadas decorreu tão somente 
do segmento estruturado, ou seja, dos assalariados com 
carteira assinada, que expandiram a sua representativi-
dade em 377 mil pessoas, ao passo que os sem carteira 
contraíram em 9 mil pessoas.

Esses números revelam, de maneira inequívoca, a 
ampliação, seguindo a linguagem sugerida por Borges 
(2003a, 2003b), da participação do chamado núcleo 
duro estruturado do mercado de trabalho metropo-
litano. Este é formado pelos postos de trabalho e 
trabalhadores assalariados cujas relações de trabalho 
são regidas pelo estatuto do trabalhador, e que, 
conforme esclarece essa autora, está consubstanciado, 

fundamentalmente, na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), no Estatuto do Funcionário Público e 
na Previdência Social.

Nesse ponto, é preciso que se ressalte que a configu-
ração desse quadro gerou grande surpresa, pois, como 
alertaram Borges e Guimarães (2000), em função dos 
processos de reestruturação produtiva e abertura econô-
mica, em curso na economia brasileira desde o início 
dos anos 1990, havia uma forte expectativa de que se 
tornaria ainda mais débil a capacidade da economia da 
RMS de gerar empregos, sobretudo os considerados 
de qualidade.

Segundo as indicações colhidas por essas autoras, 
para a primeira metade da década de 1990, tais 
processos provocaram diminuição dos postos de 
trabalho no setor organizado da economia e, parti-
cularmente, na sua moderna indústria de transfor-
mação. Nesse período, acabou-se, por conseguinte, 
reforçando a importância das atividades com baixa 
produtividade, e ditas informais, na absorção da oferta 
de força de trabalho.

Assim sendo, havia toda uma expectativa de continui-
dade desse quadro na sequência imediata dos anos. 
Entretanto, ao se analisar a distribuição dos ocupados 
segundo a posição na ocupação na RMS, para os anos 
de 2000 e 2012, tem-se a real magnitude desse fenômeno 
de formalização. Enquanto em 2000, os trabalhadores 
com carteira de trabalho assinada do setor privado, junta-
mente com os assalariados do setor público, represen-
tavam 47,7% dos ocupados, em 2012 eles expandiram 
essa participação para 59,2%. Esse é um fenômeno por 
demais importante para o mercado de trabalho da RMS, 
tendo em vista que é a partir desse núcleo duro que se 
estruturam as outras condicionantes do mercado de 
trabalho metropolitano.

O problema é que essa maior formalização do mercado 
de trabalho da RMS se processou e/ou esteve condicio-
nada simultaneamente à ocorrência de fatores prejudi-
ciais à própria dinâmica de funcionamento da economia 
dessa região, como é o caso, por exemplo, da queda 
do padrão de rendimento dos trabalhadores. Isso é o 
que revela Siqueira (2012). Neste estudo, o autor mostra, 

No período que vai do ano 
2000 até 2012, a ocupação 
cresceu 37,6%. Isso significa 
dizer que houve um acréscimo, 
em termos absolutos, de 413 
mil pessoas na condição de 
ocupadas [...] prevaleceu 
especialmente para os 
assalariados, haja vista que tal 
contingente de trabalhadores 
foi acrescido em 362 mil
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recorrendo às informações disponibilizadas pela Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) para o período 
que compreende os anos de 1999 e 2009, que houve 
uma forte ampliação da representatividade da massa 
salarial daqueles trabalhadores que auferiam os mais 
baixos salários. 

Ainda segundo Siqueira (2012), nesse intervalo de tempo, 
a participação acumulada da massa que recebeu de 
zero a dois salários mínimos mais que dobrou em 
termos relativos, saindo de 9%, em 1999, para 20%, 
em 2009. A constatação dessa realidade o levou, natu-
ralmente, a questionar a qualidade dos postos formais 
de trabalho gerados. 

Ainda seguindo a trilha dos achados de Siqueira (2012), 
pode-se dizer que, ao se analisar a evolução do estoque 
de empregos formais em relação às faixas salariais, os 
postos de trabalho criados na década de 2000 na RMS 
tenderam a oferecer salários localizados nas faixas 
inferiores, primordialmente aquelas que abrigam os 
trabalhadores que recebem entre um e menos de três 
salários mínimos.

Esse contexto de fragilização dos rendimentos aufe-
ridos pelos trabalhadores metropolitanos também foi 
captado pela PED/RMS.  Em 2012, o rendimento médio 
real tanto dos ocupados quanto dos assalariados na 
RMS era inferior ao embolsado em 2000. Nesse compa-
rativo, de modo mais preciso, os ocupados sofreram 
uma redução de seus rendimentos da ordem de 3,0% 

(passando de R$ 1.104, em 2000, para R$ 1.071, em 
2012), ao passo que os assalariados enfrentaram uma 
queda ligeiramente maior, da ordem de 3,8% (passando 
de R$ 1.221 para R$ 1.175). 

Ao esmiuçar ainda mais as singularidades do mencionado 
movimento de ampliação da ocupação, que marcou a 
realidade do mercado de trabalho da RMS no período 
que vai de 2000 até 2012, é possível afirmar que homens 
e mulheres mantiveram praticamente inalteradas as 
suas participações no contexto ocupacional. Ou seja, 
saiu-se de uma situação, em 2000, em que os universos 
masculino e feminino respondiam, respectivamente, por 
54,2% e 45,8% da ocupação metropolitana, para outra, 
em 2012, na qual essas representatividades passaram 
a ser de 54,3% e 45,7%.

Essa mesma estabilidade não é averiguada quando se 
passa a retratar a distribuição da ocupação por posição 
no domicílio. Quando se faz esse exercício, é possível 
constatar que os indivíduos que se encontravam na 
condição de chefes e cônjuges conseguiram incrementar 
suas respectivas participações no panorama ocupacional 
metropolitano, situação oposta da experimentada pelas 
pessoas na condição de filhos e demais membros. No 
caso dos chefes, a participação no total da ocupação 
saiu de 44,0%, em 2000, para 48,5%, em 2012. Já a 
representatividade dos cônjuges na ocupação total, 
nesse mesmo recorte temporal, alterou-se de 18,3% 

Ainda segundo Siqueira 
(2012) [...] a participação 
acumulada da massa que 
recebeu de zero a dois salários 
mínimos mais que dobrou em 
termos relativos, saindo de 9%, 
em 1999, para 20%, em 2009

A realidade do mercado de 
trabalho da RMS no período 
que vai de 2000 até 2012, é 
possível afirmar que homens 
e mulheres mantiveram 
praticamente inalteradas as 
suas participações no contexto 
ocupacional [...] passaram a 
ser de 54,3% e 45,7%
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para 20,9%. Os filhos e demais membros, por seu turno, 
representavam, respectivamente, 25,5% e 12,1% dos 
ocupados, em 2000, e passaram a representar 23,4% 
e 7,2%, em 2012.

Outro aspecto que se deve mencionar quando se tem 
a tarefa de avaliar como evoluiu a ocupação metropoli-
tana no período em tela (2000-2012) é o de que todos os 
trabalhadores, de uma forma geral, passaram a sentir os 
efeitos do mais elevado grau de seletividade do mercado 
de trabalho da RMS. Isso foi materializado nas maiores 
exigências educacionais que passaram a ser cobradas 
deles para que pudessem conseguir uma inserção na 
condição de ocupados.

Com efeito, quando se inicia o processo de recuperação 
da ocupação no contexto metropolitano, em 2000, os 
indivíduos que não tinham terminado o primeiro grau 
eram os que tinham maior representação na ocupação 
total. Nesse momento, quando se somava a proporção 
de trabalhadores ocupados analfabetos com a de 
trabalhadores ocupados que não chegaram a concluir 
o ensino fundamental, chegava-se à constatação de 
que praticamente 2/5 (39,3%) dos trabalhadores da 
RMS eram detentores de credenciais educacionais 
bastante reduzidas. 

Tal quadro mudou completamente em 2012, posto que 
os trabalhadores com tais credenciais educacionais 
passaram a responder, conjuntamente, por 23,5% dos 
ocupados. Naturalmente, essa queda de representação 
dos menos instruídos foi compensada pelo aumento da 
representatividade dos trabalhadores ocupados mais 
instruídos, especialmente daqueles que concluíram pelo 
menos o segundo grau. 

A respeito desses dados, suspeita-se que foram condi-
cionados não apenas por questões de natureza estri-
tamente técnica. Possivelmente, guardam uma forte 
associação com a complexificação do exercício de 
determinadas atividades laborais, devido à reestrutu-
ração produtiva pela qual passou, e vem passando, 
a economia nacional e da RMS, situação essa que 
elevou o padrão de exigência quanto ao perfil de quali-
ficação dos trabalhadores. Também foram resultantes 
da existência de uma excessiva oferta de mão de obra 
(mesmo em face da atenuação dos níveis de desem-
prego), contexto esse que estimulou as empresas a se 
tornarem muito mais exigentes quanto à qualificação 
dos trabalhadores.

Investigando-se a distribuição da ocupação segundo 
grupos etários para o período 2000/2012, ressalta-
-se o fato de ter ocorrido aumento da idade dos 
trabalhadores. Prova disso é que caiu a proporção 
dos ocupados com idades que variavam de 10 a 15 
anos e de 16 a 24 anos, ao passo que se elevou a 

Em 2000, os indivíduos que 
não tinham terminado o 
primeiro grau eram os que 
tinham maior representação na 
ocupação total [...] chegava-
se à constatação de que 
praticamente 2/5 (39,3%) 
dos trabalhadores da RMS 
eram detentores de credenciais 
educacionais bastante 
reduzidas

Em 2012 [...] essa queda 
de representação dos menos 
instruídos foi compensada pelo 
aumento da representatividade 
dos trabalhadores ocupados 
mais instruídos, especialmente 
daqueles que concluíram pelo 
menos o segundo grau
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proporção dos trabalhadores que se enquadram nos 
outros estratos de idade. Chamam a atenção espe-
cialmente aqueles trabalhadores que estavam com 
idades entre 50 e 59 anos, cuja participação passou 
de 9,1% para 13,7%.

Percorrido esse trajeto analítico, é chegado o momento 
de evidenciar como os trabalhadores negros e brancos 
assimilaram o aludido movimento de ampliação das 
oportunidades de ocupação vivenciado pelo mercado 
de trabalho da RMS no período 2000/2012. Em linhas 
gerais, pode-se afirmar que os trabalhadores negros 
conseguiram se apropriar de uma parcela maior das 
ocupações criadas nesse período, já que ampliaram a 
representatividade no contexto ocupacional, de 84,5% 
para 90,0%. Enquanto isso, os trabalhadores brancos 
perderam espaço, uma vez que deixaram de responder 
por 15,4% de toda a ocupação metropolitana e passaram 
a representar 10,0% desse agregado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do comportamento do mercado de trabalho 
da RMS, ao longo do período compreendido entre 
1997 e 2012, teve como fonte as informações da PED/
RMS, e os estados do mercado de trabalho, obtidos 
mediante metodologia proposta nesta investigação, 
tiveram como característica a incerteza, haja vista que 
a maioria das observações anuais ocupou quadrantes 
com este atributo. 

Ao longo dos anos, quatro movimentos distintos se esta-
beleceram, conjugando oferta e demanda de trabalho, 
aqui identificadas por indicadores específicos, quais 
sejam, a taxa de participação e a taxa de desemprego, 
respectivamente: 1) aumento da demanda sem alte-
ração significativa da oferta (1997 a 1999); 2) aumento 
da oferta sem mudança relevante na demanda, que se 
manteve acima do padrão histórico (2000 a 2003); 3) 
redução concomitante da oferta e da demanda para 
uma condição anormal de taxas de participação e de 
desemprego inferiores à média ao final do período 
(2004 a 2011); e 4) aumento da oferta superior ao da 
demanda, mantendo-se, ambas, inferiores ao compor-
tamento histórico (2012). Em cada um dos movimentos, 

condicionantes e resultantes marcaram o período, 
com alterações relevantes para os trabalhadores em 
resposta às necessidades do capital, que reconfigurou 
a economia metropolitana.

O primeiro movimento foi marcado pela perda da capaci-
dade exportadora baiana, decorrente do real valorizado 
e das crises internacionais, e, por outro lado, pela dupli-
cação da Refinaria Landulfo Alves (RLAM) em 1998. São 
acontecimentos opostos no que diz respeito à demanda 
de trabalho, mas que, ante a queda da atividade econô-
mica, resultaram na redução da ocupação, no aumento 
do desemprego e da precarização, na queda dos salários 
reais e na elevação da participação de mulheres, cônjuges 
e filhos no mercado de trabalho, tencionando minorar 
as perdas de renda.

O segundo movimento foi posterior à mudança da 
política econômica, mediante a implantação do tripé 
macroeconômico, que reduziu o nível geral de preços, 
beneficiando as classes menos favorecidas pelo 
aumento da capacidade de consumo. A queda dos 
rendimentos assinalada no movimento anterior, no 
entanto, combinada com a possibilidade de ingresso 
no mercado de trabalho decorrente da implantação em 
curso do Projeto Amazon, da Ford (2002), fez com que 
a oferta de trabalho se elevasse consideravelmente. 
Isso permitiu ao capital maior seletividade na demanda 
e redução de custo, pressionando os salários reais 
médios para baixo, exceto para os trabalhadores sem 
carteira assinada, que tiveram ganhos reais. Ao longo 
dos anos, a volta do crescimento econômico levou 
ao aumento da ocupação num ritmo que manteve a 
taxa de desemprego relativamente estável e acima da 
média histórica, mas não impediu que esta atingisse 
seu maior valor em 2003 e que o número de desem-
pregados fosse recorde (460 mil).

O terceiro movimento sugere que as mudanças estru-
turais pelas quais passou a RMS durante o movi-
mento anterior – maior participação e diversificação 
da indústria na economia metropolitana, bem como 
dos serviços que surgiram em função da ampliação 
do setor secundário – levaram a que os salários reais 
voltassem a crescer, sem, no entanto, recuperarem 
os níveis existentes em 1997 para os ocupados e 
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assalariados em geral. Em razão da recuperação dos 
rendimentos – e mesmo que a força de trabalho (PEA) 
tenha se elevado no período –, a taxa de participação se 
reduziu em todas as características observadas nesta 
investigação: sexo, idade, posição no domicílio, raça/
cor e grau de instrução. Face à melhoria das condi-
ções econômicas, o segmento estruturado aumentou 
sua participação dentre os ocupados, o que se deve, 
também, à maior presença da indústria na estrutura 
econômica metropolitana.

O quarto e último movimento observado, no entanto, 
sugere piora das condições alcançadas no anterior, 
haja vista que a atividade econômica se reduziu.  
A oferta tornou a crescer, com o regresso da inatividade 
dos trabalhadores segmentados segundo a maioria 
das condições mencionadas anteriormente (exceto 
para aqueles com nível superior), e o desemprego se 
elevou, levando a que os salários reais voltassem a 
cair. De positivo, apenas, observa-se que o último ano 
da série se apresenta inferior à média tanto da oferta 
como da demanda e pode sugerir que o mercado de 
trabalho metropolitano esteja migrando para um estado 
confortável, no qual o aumento da oferta é absorvido 
pela demanda sem relevante aumento do desemprego 
em termos de sua média histórica.

Cabe, por fim, ressaltar que, ao oferecer um olhar 
qualitativo do mercado de trabalho, a metodologia 
utilizada nesta investigação de obtenção dos estados 
do mercado de trabalho, seja em termos da trajetória 
empreendida, seja quanto à posição relativa de subes-
paços geográficos de interesse (MEDEIROS JUNIOR, 
2013) em determinados instantes do tempo, permite ao 
gestor público e aos policy makers ações compensató-
rias que visem minorar disfunções e desequilíbrios de 
poder entre os ofertantes e demandantes no mercado 
de trabalho (OFFE; HINRICH, 1989). Acrescidos a esta 
metodologia, instrumentos que forneçam estimativas 
de curto prazo para variáveis-chave do mercado de 
trabalho, tais como as oferecidas pela PED/RMS, 
permitem ganhos temporais aos gestores com o fim 
de equilibrar situações sociais perversas que se avizi-
nhem, tornando a mobilização de recursos orçamen-
tários, por exemplo, menos onerosa.
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O agronegócio é essencial para a economia brasileira. Tem 
um peso significativo no crescimento do produto interno bruto 
brasileiro, representando, segundo Figueiredo e Contini (2013), 
27% nos últimos dez anos. Nesse contexto, uma região tem se 
caracterizado por concentrar o agronegócio no país. Ela está 
localizada entre o Centro-Oeste e o Nordeste do Brasil e é 
chamada Mapitoba. A nomenclatura corresponde aos quatro 
estados que a formam: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. 
A Bahia possui um importante município produtor de grãos, 
Barreiras, que concentra boa parte da infraestrutura de suporte 
para o agronegócio da região oeste do estado.
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O município de Barreiras está localizado a 850 km da 
capital baiana, e de acordo com o Censo de 2010 do IBGE 
(CIDADES@, 2013), possui uma população de 137.427 
habitantes e uma unidade de área territorial de 78.859,225 
km2. Este município está dentro do eixo oeste do estado, 
tendo a maior representação do setor agropecuário 
baiano. Entre os cinco principais municípios agrícolas 
do estado, quatro estão no eixo oeste. Barreiras é um 
deles, ocupando o segundo lugar no PIB agropecuário 
baiano em valor agregado (SUPERINTENDÊNCIA DE 
ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2010). 

Segundo Caldarelli e Bacchi (2010), a cadeia produtiva 
do milho é uma das mais importantes do agronegócio 
brasileiro. Considerando apenas a produção primária, 
a cadeia de milho corresponde a cerca de 40% da 
produção nacional de grãos. A demanda crescente, 
tanto externa quanto interna, reforça o grande potencial 
do setor. Junto com a soja, o milho é um insumo básico 
para a avicultura e a suinocultura, dois mercados extre-
mamente competitivos internacionalmente e geradores 
de receita para o Brasil.

Dentro deste contexto, é importante estudar como os 
preços do milho e da soja no município de Barreiras são 
afetados pelas flutuações cambiais e se há defasagem 
de tempo para que se manifeste essa influência. Tal infor-
mação se configura como uma contribuição significativa 
para a compreensão da formação de preços desses 
produtos no município. Para dimensionar o fenômeno, 
será utilizada a teoria da métrica de correlação cruzada 

de séries temporais (ZEBENDE, 2011) e o teste estatís-
tico da hipótese nula (PODOBNIK et al., 2011). Nesse 
estudo, serão consideradas as séries temporais como 
as flutuações diárias do preço da soja, as flutuações 
diárias do preço do milho e as cotações diárias da taxa 
câmbio. As correlações aos pares: preço da soja versus 
preço do câmbio e preço deste versus preço do milho.

Veríssimo, Xavier e Vieira (2012), analisando a relação entre 
a taxa de câmbio e o preço das commodities por meio 
de um modelo de vetores de correção de erros (VEC), 
verificou que, no período 1995-2009, essa relação, para 
a maioria dos coeficientes, se mostrou positiva, sendo 
que, no período específico 2003-2009, as evidências se 
tornaram ainda mais significativas. Cabe destacar que o 
período 2003-2009 foi marcado por problemas climá-
ticos e um aumento significativo da demanda chinesa 
por commodities, além de condições macroeconômicas 
favoráveis. Esses fatores fizeram o preço das commo-
dities se elevarem. Em Fernandez (2003), é estudada a 
relação entre a taxa de câmbio e o preço das commodi-
ties para Brasil e Nova Zelândia. A autora utiliza o modelo 
de equações simultâneas com variáveis endógenas, a 
partir da presença de heterocedasticidade nas séries. Ela 
concluiu que existe uma apreciação do câmbio real no 
Brasil e  na Nova Zelândia com a elevação do preço das 
principais commodities. 

Este trabalho se estrutura como se segue: na segunda 
seção, é mostrada a teoria da correlação cruzada de 
séries temporais; na terceira seção, são exibidos os 
dados e resultados; e na quarta seção, as conclusões.

METODOLOGIA

Recentemente, Zebende (2011) propôs um novo método 
de correlação cruzada com o objetivo de quantificar o 
nível de correlação entre duas séries temporais não 
estacionárias. Este método é baseado na detrended 
flutuation analysis (DFA), que é designada para estudar 
a autocorrelação de longo alcance de séries temporais 
não estacionárias (PENG et al., 1994), e na detrended 
cross-correlation analysis (DCCA), que é modelada para 
estudar correlações cruzadas de longo alcance entre 
duas séries temporais não estacionárias (PODOBNIK; 

A cadeia produtiva do milho 
é uma das mais importantes 
do agronegócio brasileiro. 
Considerando apenas a produção 
primária, a cadeia de milho 
corresponde a cerca de 40% da 
produção nacional de grãos
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STANLEY, 2008). De acordo com Zebende (2011), o 
algoritmo do coeficiente de correlação cruzada  

pode ser aplicado para medir o nível de correlação 
entre duas séries não estacionárias de mesmo número 
(N) de valores para diferentes escalas de tempo (s). As 
etapas desse algoritmo podem ser descritas da seguinte 
maneira (ZEBENDE, 2011):

Etapa I – Considere duas séries temporais  
e , onde N é o número total de valores 
iguais para as duas séries. Então, podem se descrever 
as séries integradas de xt 

e yt obtendo duas novas séries

 e  (1)

Em que  e  são as respectivas médias de todos os 
dados das séries xt 

e yt

Etapa II – Dividem-se as duas séries integradas  
e  em  segmentos sobrepostos de 
igual comprimento s. Assim, 2Ns segmentos são obtidos 
conjuntamente. Consideramos  

Etapa III – Calcula-se a tendência local de cada um dos 
segmentos por um ajuste dos mínimos quadrados de 
cada série. A partir desse passo, determina-se a cova-
riância sem tendência

 (2)

Para 
 
e

 (3)

Para 
 
. Aqui, 

 
e  

 
são os ajustes polinomiais com ordem  no segmento 

 de  e , respectivamente.

Etapa IV – Calcula-se a média sobre todos os segmentos 
para obter a função covariância sem tendência

 (4)

Etapa V – Calcula-se o coeficiente de correlação cruzada  
 usando a razão entre função covariância sem 

tendência e as funções de variância sem tendência, isto é

 (5)

Obviamente, esse coeficiente de correlação cruzada não 
linear depende do comprimento de cada segmento s, 
sendo que se considerou esta escala como temporal na 
análise. Então, a grande importância deste método, para 
esse estudo, estaria em fazer a transposição desta teoria 
para este trabalho, aplicando-a a séries de flutuações 
diárias entre os preços do dólar e do milho e entre as 
flutuações dos preços do dólar e da soja no município de 
Barreiras. Com isso, pode-se medir o peso da influência 
do mercado de câmbio nos preços dessas commodities. 

Os valores permitidos do coeficiente  estão entre 
-1 e 1. Quando ele é nulo, significa que não existe 
correlação cruzada entre duas séries (uma série não 
influencia a outra); quando ele é igual a -1, significa 
que as séries são completamente anticorrelacionadas 
(o crescimento de uma série implica o decrescimento 
da outra, ou vice-versa); e quando é igual a 1, signi-
fica que as séries são perfeitamente correlacionadas 
(o crescimento de uma série implica o crescimento da 
outra, ou vice-versa) (ZEBENDE, 2011) e (MACHADO 
FILHO; SILVA; ZEBENDE, 2014).

Embora proposto recentemente, o coeficiente  foi  
modelado em diversos campos do conhecimento. É 
possível citar, por exemplo, o sua aplicação no estudo 
em fenômenos climáticos (VASSOLER; ZEBENDE, 
2011), (BALOCCHI; VARANINI; MACERRATA, 2013), 
no estudo do mercado financeiro (ZEBENDE; SILVA; 
MACHADO FILHO, 2013), (WANG; XIE, 2013), (GU; SHÃO; 
WANG, 2013), (FENG et al., 2013), (WANG et al., 2013), 
(REBOREDO; RIVERA-CASTRO; REZENDE, 2014), na 
análise de dados geofísicos (MARINHO et al, 2013) e 
na análise de indicadores de criminalidade (MACHADO 
FILHO; SILVA; ZEBENDE, 2014). 

DADOS E RESULTADOS

Neste trabalho, é proposta a medição da correlação 
cruzada entre as séries temporais do preço do milho e 
o mercado de câmbio, deste com o preço da soja, e o 
intervalo de tempo em que começam essas influências. 
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A condição inicial deste estudo é que as correlações só 
podem ser realizadas em séries temporais simultâneas, 
ou seja, com mesmo número de observações (ZEBENDE, 
2011). Então, foram escolhidos os preços diários da soja 
e do milho no município de Barreiras, no estado Bahia, 
de 18/3/2004 até 18/7/2012, totalizando 1.880 e 1.616 
observações, respectivamente. Os dados dos preços 
dessas commodities foram extraídos de Agrolink (2014) e 
do mercado de câmbio no Banco Central do Brasil (2014). 
Na Figura 1 estão os preços diários do milho e da soja no 
município de Barreiras, além dos valores do câmbio ajus-
tados simultaneamente com os preços da soja e do milho.

Consideramos Pi(t) o preço da commodity i no dia t. 
Então, o retorno da commodity i, ri(t), é calculado pelo 
logaritmo da diferença do preço Pi(t), ou seja,

 (6)

Na Figura 2 estão os retornos diários dos preços da soja, 
do milho e do câmbio. 

A partir dos retornos diários, ri(t), dos preços dessas 
commodities, calculou-se o expoente ρDCCA e o teste 
estatístico da hipótese nula deste expoente (H0: ρDCCA = 0). 
Este teste baseia-se no trabalho de Podobnik (PODOBNIK 
et al., 2011), que calcula os pontos críticos, ρC, para um 
nível de confiança de 95% tal que a integral entre -ρC e 
ρC é igual a 0,95 de probabilidade. Com isso, pode-se 
determinar o intervalo de ρDCCA dentro do qual a corre-
lação cruzada é estatisticamente significante, ou seja, 
pode-se determinar o momento exato em que começam 
as correlações cruzadas significativas. 
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Figura 1
Preços das commodities soja e milho em função do tempo em dias 

Obs.: o primeiro dia t=1 corresponde à data de 18/3/2004, tanto para a soja quanto para o milho; o dia t=1.616 para o milho e t= 1.880 para a soja correspondem à data de 18/7/2012. 
O número total de dados das séries temporais destas commodities foi diferente devido à exigência do método. Ajustaram-se simultaneamente aos dias em que existia a cotação do 
dólar, e, portanto, o número de observações da série temporal do câmbio foi igual aos respectivos números de dados dos preços da soja e do milho. Nesta figura, também estão os 
preços diários do dólar para suas respectivas commodities.
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Isso para determinar a hipótese estatística nula, consi-
derando que as séries temporais são independentes 
e identicamente distribuídas (iid) por variáveis aleató-
rias. Essas séries temporais randômicas foram geradas 
pelo processo de aleatorização das séries iniciais dos 
retornos dos preços da soja, do milho e do câmbio. Para 
explicar este processo, considerou-se inicialmente o par 
de séries dos retornos dos preços da soja e do câmbio. 
Primeiramente, o algoritmo “embaralha” a série da soja, 
depois a série do câmbio e, por fim, calcula o expoente 
ρDCCA para diferentes escalas temporais. O algoritmo 
repete esse processo por 10 mil vezes, gerando ao final 
10 mil valores aleatórios do expoente ρDCCA para cada 
escala temporal, s, considerada. 

Como este processo garante que não existe influência 
entre as interações sucessivas, então se assume que a 
distribuição dos 10 mil valores do expoente ρDCCA 

de cada 
escala temporal s é gaussiana (normalmente distribuída) 
com média nula. Esta etapa termina com os cálculos dos 
pontos críticos ρC de cada escala temporal considerada. 

Os resultados estão na Figura 3. 

Observa-se na Figura 3 que as flutuações dos preços do 
milho são constantemente influenciadas pelas variações 
dos preços do mercado de câmbio, porque todos os 
valores dos expoentes ρDCCA  

encontrados estão abaixo 
da zona crítica negativa, enquanto que as flutuações dos 
preços da soja começam a ser influenciadas a partir de 
174 dias, porque os valores não significativos dos expo-
entes estão dentro da zona crítica (entre –ρc e ρc) até 
este número de dias. Além disso, nota-se que o valor 
máximo do expoente ρDCCA encontrado para a correlação 
entre as flutuações dos preços da soja e as variações 
do mercado de câmbio é -0,2 em 457 dias, ou seja, na 
medida em que o preço do câmbio aumenta 20%, o preço 
da soja diminui 20%, ou o preço da soja aumenta 20% 
na medida em que o preço do câmbio diminui 20%. E 
para a correlação entre as flutuações do preço do milho 
e do mercado de câmbio, o valor máximo do expoente 
ρDCCA é -0,25 em 154 dias, o que equivale a dizer que as 
flutuações do preço do milho sobem 25% na medida em 
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Figura 2
Retornos dos preços das commodities soja e milho em função do tempo em dias 

Obs.: o número total de dados das séries temporais destas commodities foi diferente porque estas, devido à exigência do método, se ajustaram simultaneamente aos dias em que existia 
a cotação do dólar, e, portanto, o número de observações da série temporal do câmbio foi igual aos respectivos números de dados dos preços da soja e do milho. Nesta figura 
também estão os retornos dos preços diários do dólar para suas respectivas commodities.
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que as variações do preço do dólar caem 25%, ou que 
as flutuações do preço do milho caem 25% na medida 
em que as variações do preço do dólar sobem 25%. 

CONCLUSÕES

Sabe-se que existe uma gama de fatores que influen-
ciam os preços do milho e da soja no município de 
Barreiras. Como não existe a possibilidade de se consi-
derarem todos esses fatores, optou-se pelas flutuações 
do mercado de câmbio porque estão muito associadas 
à exportação destas commodities. Ou seja, é um fator 
econômico de razoável importância na determinação 
dos preços dessas commodities.

Este trabalho examinou se as flutuações dos preços do 
milho e da soja no município de Barreiras são influen-
ciadas pelo mercado de câmbio. Com o método ρDCCA, foi 
possível observar essa influência e calculá-la em certos 
intervalos de tempo, e com a teoria estatística da hipótese 
nula, foi possível determinar o tempo de retardo de  
influência das oscilações do mercado de câmbio nas 
flutuações do preço da soja no município de Barreiras 
(174 dias). Não foi constatado este tempo de retardo 
para as flutuações do preço do milho. Isso indica que, 

durante todos os intervalos de tempo considerados, 
ocorreu influência das flutuações do mercado de câmbio 
nos preços do milho.
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A questão 
urbana em 
salvador e região 
metropolitana

Fernando Pedrão*

O planejamento urbano, como forma de concretização 
de políticas urbanas, é uma resposta a problemas 
próprios da formação das cidades e revela sempre um 
sistema de poder econômico e político. É uma modali-
dade de planejamento, portanto, que requer uma visão 
de conjunto do sistema sócio-produtivo instalado nas 
cidades, com sua ancoragem nos modos de emprego 
de trabalhadores e de uso de recursos em cidades. 
Como as cidades jamais são entidades isoladas umas 
das outras e desenvolvem inter-relações cada vez mais 
complexas, o planejamento urbano tem que traba-
lhar sempre com as duas dimensões de sistemas de 
cidades e de cidades como sistemas1, entendendo 
que essas duas esferas interagem e mudam constan-
temente, acompanhando novas formas de internacio-
nalidade. redes de comunicação, redes de comercia-
lização, deslocamentos estacionais e pendulares de 
trabalhadores, relações entre migrantes são todos 
elementos que desenvolvem novas relações de comu-
nicação 2. Até aqui são diversos processos sociais 
determinados pela vida urbana que desembocam 
em novas combinações, como em composições de 
empresas em que aumenta o número de pessoas 
oriundas de outros países e regiões.

* Livre-docente e doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). 

1 Essa foi a abordagem de projetos de planejamento urbano das Nações Unidas na 
América Latina.

2 Uma anedota representativa: em um encontro de intelectuais e homens de negócios 
em Salvador, todos os cinquenta presentes tinham parentes residindo no exterior.
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A perspectiva sistêmica da questão urbana seguiu-se 
à incorporação da perspectiva sistêmica nas ciências 
sociais em geral desde a década de 1960 e veio comple-
mentar a percepção estrutural histórica da urbanização 
que considera as cidades como mutações da vida rural 
e como produtos de intensificação de atividades comer-
ciais. Na América, as cidades surgiram de projeções de 
estruturas feudais que se organizaram para comandar 
redes de comércio predatórias. Há, portanto, uma singu-
laridade nessas cidades e nessas redes de cidades em 
que elas seguiram o comércio e se anteciparam a insti-
tuições nacionais 3.

Por extensão, o planejamento urbano tem que considerar 
os processos formativos das cidades, as condições estru-
turais de cada cidade e as relações entre cidades. Os 
trabalhos de Fernand Braudel e de Jacques Le Goff são 
referências insubstituíveis  na discussão desse tema na 
passagem da Idade Média para os Tempos Modernos. 
Em sistemas políticos de obediência tácita, como são as 
novas democracias impregnadas de autoritarismo, foram 
sempre as cidades que geraram espaços de contestação. 
Por isso, o planejamento urbano é uma atividade histo-
ricamente fundada, que combina aspectos políticos e 
técnicos e reflete as tensões do meio no qual se realiza. 
É uma prática de governo sustentada sobre análises obje-
tivas das condições sociais de produção e consumo nas 
cidades, com suas conseqüências em produção e uso de 
espaço e em modos de influir sobre a qualidade de vida 
da população urbana. O planejamento terá, necessaria-
mente, que internalizar uma interpretação do significado da 
urbanização. Por esta razão, considerando a urgência de 
problemas do desenvolvimento desigual que se acumulam 
nas cidades, torna-se necessário rever os fundamentos 
do planejamento urbano como atividade parte das polí-
ticas de desenvolvimento econômico e social.

Hoje a questão do planejamento urbano em Salvador e 
região metropolitana é essencial para explicar o modo de 
desenvolvimento do estado. A acumulação de problemas 
da esfera urbana no Brasil aqui assume características de 

3 Vale referir Romero (2004), América Latina, as cidades e as ideias, que 
focaliza o papel determinante das estruturas ideológicas da transição 
feudal-mercantil na constituição de cidades, que contribuíram para uma 
visão própria de Estado, mas que jamais foram funcionais ao poder estatal.

crise, dados reiterados resultados negativos nas trans-
formações desta cidade. Assim, ela tornou-se o lugar de 
amplo e complexo processo de favelização, concomi-
tante com a progressão de amplos conjuntos de grande 
capital, articulados os dois por uma especulação habita-
cional incompatível com a composição social da renda. 
Configura-se uma urbanização socialmente segmentada, 
que progride consolidando mecanismos de exclusão. 

Desde sua origem, Salvador foi uma cidade projetada 
para gerar uma região e para participar de circuitos inter-
nacionais de comércio. Sempre houve uma relação inte-
rativa entre o espaço ocupado pela cidade e seu espaço 
regional reconhecido desde o período colonial. A dificul-
dade para separar Salvador do Recôncavo é a mesma 
para visualizar a região metropolitana, cujo verdadeiro 
limite é o Agreste de Alagoinhas4. 

Os governos militares introduziram um novo fator de 
controvérsia ao decretar a criação de nove regiões metro-
politanas, definidas como se os problemas fossem os 
mesmos nas diversas partes do país. Na realidade, 
criaram um mecanismo de controle das capitais que 
naturalmente tendiam a divergir do autoritarismo. O esgo-
tamento dos mecanismos nacionais de planejamento 
urbano – o Banco Nacional de Habitação e o Ministério 
de Desenvolvimento Urbano –, com seus mecanismos 
estaduais auxiliares, levou ao desmantelamento do plane-
jamento metropolitano. Os desdobramentos posteriores, 
representados pelo Ministério das Cidades e secreta-
rias estaduais, retrocederam aos aspectos formais do 
problema, deixando em aberto a questão central da 
inter-relação entre as capitais estaduais e as regiões 
metropolitanas nos casos em que elas de fato existem 5.

A atual questão metropolitana em Salvador surge de 
que a vida urbana se concentra no recinto da cidade 
e de sua área de influência, que se define alternativa-
mente como a região metropolitana ou como a região do 
Recôncavo. A região metropolitana é aquela em que a 
influência da cidade se desenvolve de modo diferenciado, 

4 Ver Plano Metropolitano de Desenvolvimento (COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, 1982).

5 Por exemplo, Aracaju tornou-se centro de atração de estudantes da Bahia 
e de Alagoas.
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incluindo novos mecanismos de autonomia local. O movi-
mento geral de valorização do solo segue no sentido da 
expansão da mancha urbana contínua de Salvador, com 
as diferenciações que acompanham a concentração dos 
equipamentos de uso social, mas com a interferência de 
restrições de acessibilidade.

O planejamento urbano em Salvador encontra-se diante 
de um ponto de transformação do ambiente que tende 
a invalidar os documentos gerados nos últimos vinte 
anos, em parte por sua fragilidade técnica e em parte 
por seus objetivos não declarados, identificados com 
algumas poucas empresas com interesses no controle 
de solo urbano6. Certa falta de representatividade das 
políticas urbanas no país em geral assumiu caracterís-
ticas marcantes em Salvador, em que a política urbana 
não registrou a relação entre a expansão da mancha 
urbana e a funcionalidade dos espaços consolidados. 
O fato principal da urbanização em Salvador e região 
metropolitana é a favelização, que se tornou um movi-
mento complexo que imobiliza as possibilidades de cres-
cimento da cidade. Enquanto isso, o centro de Salvador 

6 Os princípios básicos de planejamento de Salvador foram esquematizados 
em documentos da década de 1980. Desde então há apenas reajustes 
e propostas de condicionamento do planejamento da cidade aos inte-
resses de grandes empresas imobiliárias. Em 1982, a Conder, criada como 
Conselho de Desenvolvimento do Recôncavo e depois transformada em 
companhia para intervenções diversas, fez uma tentativa de planejamento 
metropolitano que caiu no esquecimento. 

tornou-se um centro histórico decadente, e a desvalo-
rização dos bairros tradicionais levou seus moradores 
a procurarem moradia nos novos bairros criados pelo 
capital imobiliário. Ao não registrar o papel da mudança 
territorial, o planejamento urbano refere-se a uma cidade 
que não existe.

As condições objetivas para o planejamento urbano das 
grandes cidades brasileiras passaram por profundas 
mudanças nas últimas décadas, em descompasso com a 
capacidade financeira e operacional dos municípios. Essa 
brecha é especialmente grave em Salvador e na região 
metropolitana, em que o movimento de urbanização 
está, cada vez mais, condicionado por eventos econô-
micos que ultrapassam a própria região metropolitana 
e em que o fundamento demográfico da capital resulta 
de uma incapacidade generalizada da maior parte do 
estado para absorver seu próprio crescimento vegeta-
tivo. O efeito desses fatores expulsivos foi agravado pela 
última seca, que destruiu grande parte da base econô-
mica do interior do estado, e pela característica das novas 
atividades rurais modernas de baixo efeito emprego. Um 
último fator agregou-se a esses, que é a criminalidade no 
interior, que torna insegura a vida no meio rural e enfrenta 
assaltos a bancos em cidades pequenas.

A interface entre o planejamento de Salvador e o da região 
metropolitana ficou marcada pela origem no autoritarismo 
e pelo uso como instrumento de intervenção em Salvador, 
mesmo depois de terminado o período da ditadura. No 
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entanto, a inter-relação orgânica entre Salvador e sua 
área de influência se estende e intensifica, colocando o 
planejamento metropolitano e a cooperação entre municí-
pios como um aspecto cada vez mais necessário, dadas 
as condições territoriais desse conjunto.

As migrações em Salvador estão também indicadas pela 
pobreza profunda da região do Recôncavo, onde as prin-
cipais fontes de renda são aposentadorias e pensões e 
onde se registram índices de desemprego da ordem dos 
50%. Assim, como o Recôncavo tornou-se uma região 
pobre, passou a abastecer Salvador de trabalhadores 
não qualificados com mecanismos de solidariedade 
familiar para obtenção de emprego. A recuperação de um 
projeto de desenvolvimento para a região do Recôncavo 
traz de volta a questão de uma polaridade regional em 
que Salvador delega funções portuárias a municípios 
do Recôncavo e desenvolve novas linhas de comuni-
cação regionais.

Esse quadro de desemprego coincide com uma inten-
sificação dos transportes interurbanos, que determina 
relações diferenciadas e próximas entre a parte oeste 
da cidade de Salvador e os municípios do Recôncavo. 
Praticamente, em termos funcionais, essas relações 
locais descrevem o oeste e o leste de Salvador como 
duas cidades: a das grandes favelas e a dos bairros de 
alta renda. A divisão de Salvador entre áreas de renda 
suficiente ascendente e áreas de rendas insuficientes 

crônicas tem uma referência principal na concentração 
de serviços de qualidade elevada, especialmente de 
sistema educativo7. Na prática, os moradores das áreas 
pobres têm serviços de baixa qualidade e dificuldade de 
acesso a serviços em geral, mesmo aos básicos.

A pressão sobre o preço do solo na banda leste da 
cidade já exerce uma influência sobre o padrão do lado 
oeste, onde se acelerou rapidamente a verticalização 
e onde se concentram atividades em conexão com os 
municípios do Recôncavo. Dentro do padrão multice-
lular de Salvador, verifica-se uma intensificação da vida 
social dos bairros que constituem essa parte da periferia 
de Salvador em busca de novos espaços de expansão, 
pressionando as áreas pobres.

No entanto, surge uma contradição do sistema pela 
qual o peso dessa periferia oeste tem-se feito sentir na 
composição política da cidade junto com a influência 
fisiológica das chamadas novas religiões – religiões sem 
teologia –, que se tornam um fator condicionante do 
tecido ideológico dos grupos de baixa renda e operam 
sem nenhum mecanismo de controle social.

O FUNDAMENTO SOCIAL DO 
PROBLEMA METROPOLITANO

A novo conceito de multidão colocado por Negri (2005) 
é essencialmente urbano e absorve o componente rural, 
que se reproduz como representação de um tipo de 
pobreza que se estende e articula com cidades de 
pequeno e médio porte. O convívio obrigatório de pessoas 
culturalmente estranhas cria nas cidades uma pluralidade 
que não oculta suas singularidades. A questão metro-
politana é essencialmente social e aparece sob duas 
referências principais, que são as relações de classe e 
as condições de pobreza. Subjacente em ambas está a 
questão racial, com as diversas combinações de meca-
nismos ostensivos e sutis de discriminação. A relação 
entre emprego formal e informal, o padrão de distribuição 

7 Uma aparente contradição dessa tendência na criação de grandes 
conjuntos habitacionais na metade oeste pode, entretanto, ser dilucidada 
como uma extensão da especulação imobiliária de Salvador em busca de 
novas linhas de expansão.

A pressão sobre o preço do 
solo na banda leste da cidade 
já exerce uma influência 
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de grupos de renda, corresponde à especialidade da 
região metropolitana, onde se formaram núcleos de 
alta renda seguindo a expansão sobre o litoral norte do 
estado. Paralelamente, desenvolveram-se diferentes tipos 
de favelização com o nome local de invasões, começando 
pela classificação tradicional de núcleos precários, esta-
bilizados e consolidados 8 para outra classificação entre 
as favelas que ocupam espaços limitados sem possibili-
dades de expansão e as que se expandem, se articulam 
e formam grandes manchas urbanas. 

Esta região metropolitana é um exemplo claro de uma 
urbanização que combina movimentos conduzidos por 
grandes capitais com uma pressão constante e cres-
cente dos grupos de baixa renda, nos quais, além disso, 
se concentram os efeitos da informalidade e da precari-
zação do emprego. Esse fenômeno acontece em maior 
escala em Salvador, mas se repete nos municípios da 
região metropolitana, em Simões Filho e Lauro de Freitas, 
e além da região metropolitana, em Camaçari 9. Com 
a escassez de empregos regulares e o crescimento 

8 O trânsito de invasões estabilizadas a consolidadas na prática significa que 
as invasões que sobrevivem às dificuldades iniciais protagonizam processos 
de transformação, convertendo-se em bairros mal equipados, mas nos 
quais se desenvolve uma valorização do solo.

9 Observe-se que justamente nos municípios de Camaçari e Mata de São 
João formaram-se áreas de residências de alto padrão, em aberto contraste 
com a pobreza predominante. A espacialidade do capital não acompanha 
os limites dos municípios, mas estende linhas de expansão e de valorização 
que funcionam como muralhas separadoras das classes sociais.

vegetativo da população de baixa renda, constitui-se 
uma urbanização da baixa renda informal que não pode 
ser controlada pelo grande capital.

A urbanização socialmente diferenciada determina movi-
mentos espacialmente limitados para a maioria da popu-
lação urbana em que os grupos sociais se identificam 
com determinadas áreas de convivência e em que se 
introduzem práticas de exclusão, tais como condomínios 
e bairros fechados e serviços socialmente restritos. Um 
sintoma dessa urbanização de exclusão é o desapare-
cimento da circulação e da vida social nas ruas, princi-
palmente na parte das rendas regulares ascendentes.

ANTECEDENTES DE 
PLANEJAMENTO URBANO

Os problemas de planejamento urbano das grandes 
cidades ultrapassam a esfera de decisões locais, ao 
tempo em que dão novo sentido à localidade. As dificul-
dades do planejamento urbano atingem desigualmente 
cidades com população invariante e maioria de grupos 
com rendas suficientes e cidades com maioria de pobres, 
de jovens e com população crescente. Há diferenças 
decisivas entre cidades ricas em países com população 
invariante e cidades com maioria de pobres e adventícios 
em países economicamente mais desiguais. Salvador é 
um claro exemplo desse segundo grupo, com maioria de 
pobres e jovens e com um desajuste estrutural entre os 
requisitos dos empregos melhor pagos e as condições 
de qualificação da maioria. Por isso, é preciso admitir que 
uma grande parte dos novos empregos melhor remune-
rados é preenchida por pessoas que vêm de fora para 
ocupá-los. Daí resulta uma elevada participação das 
atividades informais na formação da renda da maioria, 
levando a uma incerteza de ganhos e baixa remuneração. 

Esse condicionamento pela informalidade acentua uma 
característica de precariedade da renda dos trabalha-
dores, contribuindo, por sua vez, para um ambiente de 
imediatismo que se transmite à esfera da política urbana 
e aos relacionamentos entre o plano público e o privado. 
Estudos sobre a composição da demanda realizados em 
1993 já apontavam para uma maioria de rendas incertas, 
mesmo no quadro dos empregos regulares. Trabalhos 
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mais recentes indicam um agravamento desse aspecto, 
correspondendo à redução do emprego na esfera pública 
e nos serviços bancários e financeiros. Por exemplo, 
a Prefeitura Municipal de Salvador hoje emprega 20% 
menos funcionários que na década de 1980.  

O quadro de pressão sobre o emprego é agravado pela 
imigração de pessoas do interior do estado em busca 
de trabalho, em um contexto geral em que somente dez 
dos 417 municípios recebem migrantes, enquanto todos 
os demais são áreas de emigração. As limitações de 
oportunidades de ocupação no interior são crônicas e se 
agravam com as secas. A pressão sobre o mercado de 
trabalho é determinante do ambiente de relacionamentos 
entre empresas e poder público, em que a capacidade 
de gerar emprego ou apenas ocupação se converte em 
condições privilegiadas para as empresas. Isso permite 
que diversas formas de exploração sejam toleradas 
ou mesmo vistas como positivas para a economia da 
cidade. Os casos mais visíveis são os das chamadas 
festas populares, nas quais se realizam formas estacio-
nais de exploração dos trabalhadores não qualificados.

AS CONDIÇÕES DA POLÍTICA URBANA

Frente a uma dificuldade para conciliar os interesses 
da esfera do imediato com as necessidades de plane-
jamento urbano em longo prazo, revela-se a brecha 

ideológica entre as perspectivas em curto prazo de 
capitais imobiliários, que definem as cidades como 
objetos de negócios10, e as necessidades sociais de um 
planejamento em longo prazo. Para superar o imedia-
tismo da política urbana ou sua redução a mera gestão, 
impõe-se colocar a questão da urbanização em seu 
contexto social, econômico e político de planejamento. 
A visão da cidade como objeto de privatização é parte 
de um movimento geral de desqualificação do Estado 
que resultou na negação do planejamento como repre-
sentação de interesses sociais.

O conjunto de Salvador e região metropolitana padece 
dos efeitos acumulados do fracasso da política metro-
politana do autoritarismo e da redução do planejamento 
urbano à condição de atividade reguladora de desigual-
dades. Nessa situação, opera com fatos consumidos 
de especulação de interesses privados e públicos na 
esfera municipal, tornando-se um obstáculo concreto a 
um planejamento urbano socialmente significativo. Sob 
a pressão da concentração federal da estrutura tribu-
tária, os municípios trabalham com margens limitadas 
de autonomia que oferecem uma justificativa adicional 
no imediatismo. Um distanciamento entre a lógica das 
políticas urbanas induzidas por iniciativas federais e 
as necessidades dos municípios revela a tendência 
à simplificação dos ministérios temáticos, tal como já 
ficou claro na abordagem territorial e nos seus desdo-
bramentos em políticas rurais. Por isso, mesmo a crítica 
do planejamento torna-se um modo de rever condições 
e alcance do planejamento urbano para Salvador e 
região metropolitana. 

O planejamento é a consolidação de práticas de políticas 
em torno de objetivos em médio e longo prazo, conso-
lidando tecnologia e ideologia. Além disso, todo plane-
jamento acontece em condições históricas concretas, 
portanto, demandando um conhecimento da realidade 
com que trabalha. Inútil pensar em modelos genéricos de 
planejamento aplicáveis em qualquer realidade. Este vem 
a ser um dado fundamental para restaurar a pertinência 
do planejamento urbano além do imediatismo da gestão.

10  A mercantilização dos espaços urbanos é a mesma abordagem da venda 
da cidade como produto turístico. É parte do sistema do turismo e pouco 
tem a ver com serviços à população de moradores.

O quadro de pressão sobre 
o emprego é agravado pela 
imigração de pessoas do 
interior do estado em busca 
de trabalho, em um contexto 
geral em que somente dez 
dos 417 municípios recebem 
migrantes, enquanto todos os 
demais são áreas de emigração
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A questão relativa ao futuro de Salvador envolve o jogo 
entre seu papel no sistema da urbanização no Brasil e 
sua internacionalidade. Colateralmente, abrange sua 
função como capital efetivo de uma grande região e 
os mecanismos de sua estruturação como cidade de 
grande porte conduzida por mecanismos de desigual-
dade. Torna-se imperativo superar as visões localistas ou 
as que reduzem a questão da urbanização aos aspectos 
físicos ou culturais. O fato de ter passado de aproxima-
damente 500 mil habitantes em 1960 para cerca de 3 
milhões na atualidade não reflete a complexidade do 
problema para a mancha urbana em seu conjunto, que 
se coloca por meio de processos de desigualdade, com 
uma minoria de pessoas com ganhos elevados garan-
tidos e uma maioria com baixas rendas incertas ou em 
pobreza profunda. 

A desigualdade de renda é a primeira parte de um 
processo multifacético de separação social que dá lugar 
a uma urbanização segmentada, constituída de dife-
rentes movimentos concomitantes, que operam com 
distintas condições de socialidade e de acesso a serviços 
sociais de utilidade pública. São diferentes circuitos de 
comunicação, de participação social e linguagem, que 
correspondem aos movimentos das pessoas no espaço 
urbano. Entre uns e outros há segmentos mais e menos 
consolidados em sua participação na vida em cidade. 
Os grupos de altas rendas compreendem ricos conso-
lidados e novos ricos, tanto como os grupos de baixa 
renda abrangem moradores plenamente integrados na 
cidade e novos moradores. Os grupos de altas rendas 

garantidas e os de baixa renda representam diferentes 
modos de perceber e participar na cidade, com estra-
tégias de sobrevivência que desenvolvem em função de 
sua defesa de renda e de status. 

A complexidade urbana surge do dinamismo do coti-
diano da vida econômica e transcende as abordagens 
dos sujeitos sociais integrados em posições rigidificadas. 
Ela traduz a variedade dos movimentos de socialização 
que configuram classes e ao mesmo tempo denotam as 
pressões de passagem entre situações de classe com 
mobilidade individual e com esgotamento de modos de 
representação, tal como acontece com os sindicatos 
desde a década de 1980. A precariedade do trabalho 
obscurece as relações de classe, que, entretanto, se 
tornam mais conflitivas e envolvem maior diversidade 
de participantes.

A complexidade social do processo urbano está relacio-
nada com as transformações do sistema produtivo e com 
as inserções do poder nas práticas econômicas. É um 
processo que vem da composição da esfera política e 
se torna um fator de imobilismo da vida urbana (NOBRE, 
2013). Assim como aumenta a complexidade do grande 
capital, cresce também a dos circuitos de baixa renda, e 
as interdependências entre a esfera municipal, a estadual 
e a federal mostram que a cidade como tal é um campo 
de tensões entre as pressões locais e outras da política 
nacional e de capitais internacionais. O crescimento do 
comércio dos setores urbanos de baixa renda torna-se 
uma nova característica desta urbanização desigual, que 
desenvolve circuitos de comunicação entre segmentos 
de municípios  e se reflete em uma metropolização da 
pobreza, mas absorvendo o componente favelizado 
dessas cidades, que representa algo em torno da metade 
da população. 

Com estas referências, observa-se que as questões 
relativas às perspectivas de Salvador demandam uma 
revisão dos argumentos que levaram ao esvaziamento 
da capacidade produtiva instalada nesta cidade. Nesse 
sentido é a relação de Salvador com a região metropo-
litana ou de Salvador com a região do Recôncavo, que 
é quase o mesmo, com diferentes nomes é a relação 
orgânica do movimento de urbanização que determina 
a mancha urbana metropolitana e em cujo contexto se 

A desigualdade de renda é a 
primeira parte de um processo 
multifacético de separação 
social que dá lugar a uma 
urbanização segmentada, 
constituída de diferentes 
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realizam movimentos de ocupação de território. Provas 
simples desse fato estão em que as soluções para os 
problemas de transporte interurbano, de transporte aéreo 
e de manejo de resíduos sólidos requerem, necessaria-
mente, localizações metropolitanas quase todas com 
equipamentos fora de Salvador. Os casos mais notórios 
são os do manejo do lixo e os novos projetos de trans-
porte rodoviário interurbano e de transporte aéreo. O 
mapa de novas localizações de grandes centros de 
serviços acompanha o tecido do sistema rodoviário, 
levando a um novo modo de articulação regional com 
Camaçari e sua área de influência. O mapa dos serviços 
educativos também converge nessa direção, com maior 
número de instituições de ensino superior privado em 
localizações fora de Salvador.

Nesse sentido se coloca a questão da localização da 
atividade produtiva em geral e especificamente a indús-
tria. A visão de localização industrial identificada com 
as políticas geradoras de complexos industriais, tipica-
mente de grandes capitais, justificou localizações fora 
das cidades e a emigração de fábricas de Salvador. 
Com esse fundamento e com o esgotamento do modo 
operacional de indústrias de bens de consumo – têxteis, 
chocolates, vidros, bebidas, móveis – com um perfil 
tecnologicamente limitado e com sucessivas perdas 
materializadas em emigração de empresas. A reprodução 
do setor industrial tradicional foi um desafio enfrentado 
pelo planejamento estadual até praticamente a década 
de 1960, mas sucumbiu perante as novas condições de 

competitividade enfrentadas pelos pequenos e médios 
capitais. A distribuição de novas indústrias expandiu-
-se gradualmente pela região de influência de Salvador, 
coincidindo basicamente com a definição de região 
metropolitana, mas criando espaços diferenciados em 
Simões Filho, Candeias e Camaçari. 

A formação de um mercado metropolitano tornou-se 
um fator de atração de certo número de empresas de 
bens de consumo de baixa tecnologia e de indústrias de 
serviços que operam sobre o mercado de Salvador e dos 
municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho e mesmo de 
Camaçari. Em campos tais como no de ensino superior e 
profisionalizante essa integração do mercado já é um fato 
consumado. Essa tendência foi reforçada desde a década 
de 1990 com um novo movimento de entrada de capitais 
externos. Encontram-se aí os elementos de uma concor-
rência em extensão – para atender ao mercado imediato 
– que apenas responde a uma demanda inatendida em 
relação com um mercado qualitativamente limitado, mas 
que não investe em elevação qualitativa. O sistema tende 
a um imediatismo que marca a frustração do serviço que 
oferece. Basicamente, a proliferação do componente que 
oferece serviços baratos de baixa qualidade.

O início de um novo século encontra um contexto econô-
mico diferente, em que se destaca um retorno dos inves-
timentos encabeçados pela economia do petróleo e 
pela entrada de empresas internacionais, revalorizando 
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o espaço da Baía de Todos-os-Santos: a economia da 
petroquímica. Os novos investimentos que se instalam no 
lado sul da baía respondem a outra lógica de localização, 
claramente integrada com um projeto internacional. O 
setor industrial reflete os efeitos de maior concentração 
de capital, na prática em uma única empresa, em que o 
perfil monopolístico indica uma estratégia internacional 
de investimentos. O contorno industrial do estado mostra 
essa concentração, em que seis empresas respondem 
por metade do produto industrial do estado. Os efeitos 
progressivos da influência da Petrobras na gestão do 
território tornaram-se referências das políticas urbanas 
e das metropolitanas (BRITO, 2008).

Nesta região metropolitana em seu conjunto, a criação de 
novos postos de trabalho se concentra em torno da Baía 
de Todos-os-Santos, deslocando-se cada vez mais para 
o sul e contrariando a regra de concentração do emprego 
na região de Camaçari. Em Salvador, acentua-se a espe-
culação imobiliária sobre a base de um mercado alimen-
tado pelos efeitos indiretos dos investimentos realizados 
na região metropolitana. Este aspecto torna-se patente 
quando se observa que em uma população de aproxima-
damente 2,5 milhões de pessoas, cerca da metade está 
na linha de pobreza para baixo. Além disso, os grupos 
com capacidade para adquirir imóveis de alto e médio 
padrão não passam de 20%, significando que Salvador é 
um mercado de cerca de 500 mil pessoas para imóveis e 
de 1,5 milhão para consumo básico. Nesse ambiente, o 
acesso a financiamento tornou o mercado imobiliário uma 
opção para reprodução de capital em baixo risco, gerando 
uma oferta muito superior à capacidade de absorção do 
mercado, o que resultou em pressão de endividamento sem 
solução aparente. O sistema recebe o alento das transfe-
rências de renda dos grupos de baixo poder aquisitivo, mas 
funciona com riscos latentes de insolvência, na prática uma 
dívida flutuante crescente. Logicamente, a sobrevivência da 
economia metropolitana depende de uma sustentação de 
financiamento nos aspectos de planejamento de energia 
e de transportes, que demarcam um campo de tecnolo-
gias urbanas com seu próprio fundamento em ciência e 
tecnologia. O campo das tecnologias urbanas torna-se 
um aspecto obrigatório do planejamento 11.

11 Desde a incorporação da teoria dos umbrais de infraestrutura (threshold 
analysis) pelas Nações Unidas, na década de 1970.

A geração de projetos de tecnologia urbana constitui 
um meio de enfrentar problemas de custos crescentes 
em atividades em que a privatização termina por ser um 
mecanismo de transferência de custos e riscos privados 
para o governo. Esta é uma razão prática para que o 
planejamento urbano integre os aspectos de tecnologia, 
energia e transportes em termos de metas de eficiência 
sistêmica, cuja definição aparecerá na consistência das 
esferas públicas de intervenção (PEDRÃO, 1978).  

Nesses departamentos em que a realidade urbana é a 
da mancha metropolitana, há, portanto, razões concretas 
de custos para que as soluções institucionais precisem 
acompanhar restrições econômicas de custos constantes 
crescentes. Município algum tem condições técnicas 
e financeiras para enfrentar sozinho esta escalada de 
problemas que estão fora da alçada estadual. Por sua 
vez, a burocracia estadual não tem a capilaridade nem a 
operacionalidade suficientes para cobrir a brecha da falta 
de planejamento da esfera municipal. O espaço próprio 
do planejamento municipal encontra limites externos em 
falta de recursos e limites internos na perda de uma opção 
de planejamento socialmente significativo. A alternativa do 
escopo metropolitano pode ser um modo de mobilização 
da esfera municipal por cima das pressões do cotidiano 
e das demandas dos serviços comercializados. Por isso, 
a cooperação intermunicipal é insubstituível como ferra-
menta de uma cultura de planejamento criativo. Nesse 
sentido, observa-se que o ponto de interesse comum 
mais sensível para todos os municípios é a educação 
básica, que, por isso mesmo, é o campo sobre o qual 
podem desenvolver projetos concretos de cooperação. 

Observa-se que o ponto de 
interesse comum mais sensível 
para todos os municípios é a 
educação básica, que, por isso 
mesmo, é o campo sobre o qual 
podem desenvolver projetos 
concretos de cooperação
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Logicamente é inevitável que o planejamento urbano 
opere sobre uma cooperação metropolitana e contemple 
diferentes graus de detalhamento para a visão geral 
regional e para soluções locais, com escalas de tempo 
diferenciadas. A prática de um planejamento socialmente 
aberto, não apenas com consultas populares esporá-
dicas, mas com conselhos interativos por grandes áreas 
temáticas, é o modo de reverter a cultura da perda de 
memória 12 que alimenta as burocracias repetitivas e os 
planos urbanos de gabinete, que não registram as contra-
dições e tensões sociais do campo urbano desigual.

A INÉRCIA DA SUSTENTAÇÃO 
DO SISTEMA URBANO

Assim como o sistema urbano é uma síntese de processos 
complexos de urbanização que estão sob contínua reno-
vação, a sustentação de sistemas produtivos também 
requer mudanças que envolvem maiores custos em equi-
pamentos e em qualificação. O progresso é uma linha 
irregular constituída de altos e baixos, com retrocessos e 
perda de investimentos importantes. Desse modo, há um 
efeito acelerador da sustentação do sistema, representado 
por uma inércia de substituição tecnológica cujo efeito 
dinâmico deve ser aproveitado pelo planejamento urbano. 
Isso faz com que em cada momento o planejamento 
trabalhe com um quadro de referências historicamente 
definidas e jamais seja apenas um jogo de projeções ou 
um painel de intenções. O quadro estratégico do plane-
jamento muda em função de eventos com efeitos indi-
retos significativos e pela acumulação de problemas não 
resolvidos. Neste caso, especificamente, em relação a 
Salvador, é inevitável acompanhar os efeitos indiretos do 
congestionamento do tráfego, em que a falta de opções 
de escoamento da capital se torna um fator regulador da 
modulação da região metropolitana.

A inércia do processo urbano tem um peso cumula-
tivo sobre a concentração de moradias segundo limites 

12 A perda de memória institucional tem sido um dos principais aspectos nega-
tivos no Nordeste em geral, na Bahia de modo especial, que permite reapre-
sentar como novas ideias que já foram discutidas no passado e perder 
documentos de planejamento. Uma iniciativa necessária será recuperar os 
estudos já realizados sobre a questão metropolitana durante a década de 
1980 na Bahia.

dados pela imobilização de capital. Assim, está claro 
que a concentração de moradores nas grandes áreas de 
favelização, como na BR-324, tem um limite na vertica-
lização, pela qualidade das construções e pela falta de 
elevadores, enquanto a construção empresarial salta do 
limite aproximado de 15 andares para o de 30 andares, 
se apropria de áreas verdes e substitui casas por edifí-
cios. A destruição sistemática da reserva ecológica de 
Salvador, a impermeabilização do solo urbano – apresen-
tada como modernização – e a construção de conjuntos 
de edifícios sem garantia prévia de saneamento estão 
entre as práticas socialmente nocivas e ambientalmente 
irreversíveis. O verdadeiro limite das construções vertica-
lizadas é a renda dos compradores, em última análise a 
capacidade de endividamento do sistema. A pressão do 
capital imobiliário tende a acompanhar a disponibilidade 
de capital social básico em infraestrutura e em serviços. 
Portanto, depende de quanto o capital privado pode se 
beneficiar de investimentos públicos.

OPÇÕES PROGRESSIVAS EM 
PLANEJAMENTO URBANO

As opções de política estão dadas pelo que é necessário  
a todos e inadiável. Nessa qualidade, o planejamento 
comum do trabalho dos municípios da região em 

A destruição sistemática da 
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ambientalmente irreversíveis
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educação básica e profissional é o caminho mais evidente 
para ligar o planejamento de Salvador ao da região metro-
politana. Em planejamento, as opções se ampliam ou 
se estreitam continuamente, dando conta das possibili-
dades de intervenção. A visão em longo prazo é essen-
cial para estabelecer o significado das ações em curto 
prazo13. O planejamento depende essencialmente de 
continuidade e não de planos periódicos, que têm maior 
dificuldade para acompanhar os movimentos do capital 
imobiliário. O planejamento necessita de uma referência 
que permita combinar uma avaliação atualizada das 
condições ambiente da política urbana com o impacto 
de novos eventos de grande porte ou de novos projetos 
representando novas tendências. À luz do exposto nas 
seções anteriores, está claro que o planejamento urbano 
em Salvador não pode ignorar o processo metropolitano, 
que os municípios da região metropolitana dependem de 
Salvador para suas políticas urbanas e que Salvador realiza 
uma parte significativa da moradia de seus trabalhadores 
nos demais municípios. Dados como a localização dos 
serviços sociais de utilidade pública constituem restri-
ções de localização. A composição do tráfego urbano e 
interurbano mostra uma intensificação progressiva das 
inter-relações entre Salvador e a região metropolitana. 
Esse é um dado prático concreto da realidade territorial 
que torna necessárias iniciativas no plano institucional 
para resolver problemas técnicos do processo regional.

13 Nesse particular é de especial interesse a tese de doutoramento de Lidia 
Santana intitulada Teorias do Planejamento Urbano e o Fim das Certezas 
(SANTANA, 2010), único trabalho que enfrenta as contradições dos planos 
de desenvolvimento urbano de Salvador.

Os aspectos mais evidentes para o planejamento urbano 
são, justamente, os de transportes, que compreendem os 
dois planos de obras de grande porte, e o de um plane-
jamento operacional em curto prazo para fazer frente 
aos problemas de tráfego que já obstruem o funciona-
mento de Salvador 14. O aumento exponencial da frota 
de veículos encontrou um sistema viário precário e que 
não foi adaptado para enfrentar esta nova situação, 
gerando situações de quase paralisia nos movimentos 
de tráfego. Uma hipótese que não pode ser descartada 
é que o aumento do tráfego não é homogêneo e que 
seu volume crescente torna a acessibilidade entrópica, 
anulando a própria função do transporte15. Nesse quadro, 
se o aumento do componente metropolitano for maior 
que a inércia do transporte urbano em seu conjunto, 
este tende a se tornar indeterminado. 

Uma solução logicamente indicada é considerar faixas 
de densidade de tráfego por vias principais, em busca 
de contrastar os dados de movimentos de veículos com 
capacidade de escoamento. A elaboração de índices 
de saturação das vias públicas é uma prática que pode 
sustentar políticas de controle da autorização de novos 
edifícios, cujos custos sociais indiretos devem ser rever-
tidos aos construtores, já que a construção incontrolada 
é um modo de passar custos privados à esfera pública. 
Custos tais como os de sobrecarga sobre os sistemas 
de água potável e de saneamento tecnicamente devem 
ser repassados aos seus beneficiários. Essa é a verda-
deira medida de diferenciação entre esfera pública e 
privada no movimento da urbanização (PEDRÃO, 1987).

É esse argumento da importância do cotidiano que 
impõe um novo modo de práticas institucionais para 
situar a questão técnica do planejamento urbano. Na 
verdade, para desmistificar a possibilidade de um plane-
jamento técnico isolado de interdependências ideo-
lógicas, que não destoe do ambiente de pensamento 

14 A medição do tráfego nas duas únicas duas avenidas que levam ao litoral 
norte e na rodovia de entrada e saída da cidade, a BR-324, principais 
responsáveis pelo engarrafamento do trânsito na cidade, compreende todo 
o tráfego metropolitano. A consequente formação de um arco de comuni-
cações em torno da cidade, que surge como alternativa da concepção de 
comunicações pelos vales de Salvador, é uma tendência a ser examinada 
no contexto metropolitano.

15 Temos aqui uma variante da análise do acelerador, que em vez de trabalhar 
com uma dada frota de veículos considera a frota como uma variável.
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único (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2013). A equação 
geral de transportes se articula com o mapa da especu-
lação urbana e se completa com a de um planejamento 
de energia. Não há tecnologias socialmente neutras. A 
cultura política da cooperação entre municípios terá que 
ser reconhecida como fundamento para um planejamento 
socialmente significativo, capaz de escolher prioridades 
socialmente adequadas.

Hoje o principal evento é a substituição progressiva da 
influência da região de Camaçari sobre Salvador, cujo 
efeito emprego diminui de modo aparentemente irre-
versível, pelo impacto da nova concentração de investi-
mentos no sul da Baía de Todos-os-Santos. Ali se loca-
lizam um novo estaleiro, terminais de transporte e outras 
empresas de exploração de recursos aquáticos. Esta 
nova influência tende a se consolidar pelo mercado de 
trabalho e pela ponte de Salvador a Itaparica, que repre-
senta uma extensão do mercado imobiliário de Salvador 
e funciona como atrativo de capitais formados no sul 
desta região.  No entanto, essa é apenas a aparência de 
um problema mais profundo de cooperação dos compo-
nentes do Estado como meio de superar as tendências 
ao bloqueio da urbanização.

Outros componentes da urbanização metropolitana 
ganham espaço em dois sentidos. Primeiro, com o 

aumento do peso relativo de outros municípios, espe-
cialmente Mata de São João, e com a fragmentação 
dos municípios que têm ocupado a visibilidade, como 
é o caso de Camaçari, que passa a conter diferentes 
espaços socialmente diferenciados (OLIVEIRA, 2005). 
As diferenciações de território são projeções de grupos 
de renda e não têm a ver com a nova burocracia dos 
territórios de identidade. A fratura dos municípios reflete a 
projeção da influência de Salvador sobre o espaço metro-
politano, assim como registra a inclusão de espaços de 
alta renda, cada vez mais articulados com o sistema de 
turismo internacional dos resorts. A falta de unificação do 
mercado de terras ainda é um dado das limitações dos 
sistemas de transportes, mas tende a ser contornada 
pelas linhas regionais de comunicação. Paralelamente 
são bolsões de isolamento que contrastam com as 
linhas preferenciais de transporte. Na prática, Salvador 
hoje está mais perto dos conjuntos da Praia do Forte 
que de Simões Filho. 

As perspectivas de saturação e crise do mercado imobi-
liário em Salvador, de transferência de equipamentos 
básicos a outros municípios e a necessidade de novas 
alternativas de localização para indústrias são argu-
mentos que convergem nessa direção. É a crise do 
mercado imobiliário que define as oportunidades para 
um planejamento metropolitano socialmente consistente. 
Não se pode ignorar que o ritmo dos investimentos 
nesta região depende de expectativas de capacidade 
de pagamento em função de financiamento. Em última 
análise, trabalha com uma gestão de endividamento que 
admite os riscos necessários para reproduzir o capital 
imobiliário. Admitindo que há um efeito em cadeia entre 
a especulação imobiliária, a construção civil e o emprego 

Hoje o principal evento é 
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urbano, uma desaceleração causada por queda de expec-
tativas de venda tende a gerar um efeito de desemprego 
na própria construção civil e na contratação de trabalha-
dores em serviços a famílias. Tal contração constituiria 
um ambiente sumamente desfavorável para Salvador, que 
teria que arcar com os efeitos negativos do desemprego 
crescente, tal como já sucede hoje com a acumulação 
da urbanização precária. Nesse quadro de redução de 
expectativas, cria-se um mercado de venda que obrigaria 
o setor público a mais cautela em relação à infraestrutura. 
A possibilidade – cada vez mais provável – de um cenário 
desse tipo torna necessária uma estratégia defensiva para 
o planejamento urbano, que só pode ser construída com 
ajustes entre longo e curto prazo.
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Segundo a União Brasileira de Avicultura (2014), em 2012, 
a produção de frango de corte brasileira chegou a 12,650 
milhões de toneladas, com um crescimento de 111,5% 
em relação ao ano de 2000. O frango de corte ocupa o 
primeiro lugar nas exportações de proteína animal brasi-
leira, conferindo ao Brasil a posição de maior exportador 
e terceiro maior produtor no cenário mundial, perdendo 
somente para a China e Estados Unidos. No mesmo 
período, o consumo per capita teve um crescimento de 
50,4% entre os brasileiros, alcançando 45 kg por ano. 

Devido à importância do setor avícola brasileiro, observa-
-se uma vasta literatura sobre o tema. Porém, existem 
poucos trabalhos recentes relacionados à relação de 
subordinação do produtor integrado à agroindústria. 

Este trabalho tem como problema de pesquisa a avaliação 
de percepção da qualidade dos serviços prestados pela 
agroindústria em uma rede de negócios de produtores 
de frangos de corte. 

Quanto aos objetivos, buscou-se avaliar se há correlação 
entre a percepção da qualidade dos serviços prestados 
pela agroindústria e (1) o volume de produção atual do 
integrador; (2) a intenção dos produtores de continuar 
com a mesma indústria integradora; e (3) a intenção dos 
produtores de aumentar o volume de produção.

Para auferir a percepção que os produtores têm da quali-
dade dos serviços prestados pela agroindústria foram 
consideradas as seguintes hipóteses:

•	 h1: há qualidade nos serviços prestados pela agroin-
dústria, segundo a percepção dos produtores rurais, 
no processo de cria e engorda de frango; 

•	 h2: há correlação entre a percepção da qualidade dos 
serviços prestados pela agroindústria e o volume de 
produção atual do integrado;

•	 h3: há correlação entre a percepção da qualidade dos 
serviços prestados pela agroindústria e a intenção 
dos produtores de continuar com a mesma indús-
tria integradora;

•	 h4: há correlação entre a percepção da qualidade 
dos serviços prestados pela agroindústria e a 
intenção dos produtores de aumentar o volume de 
produção. 

REFERENCIAL TEÓRICO

A participação da agroindústria no sistema de inte-
gração que forma a rede de negócios de criadores 
de frango atende a uma demanda de mercado que 
busca a homogeneidade da matéria-prima, maximi-
zação da capacidade de produção e de abate, garantia 
da melhora da comercialização e redução de investi-
mentos e despesas envolvidas em todo o processo 
(RICHETTI; SANTOS, 2000).

Miles e Snow (1986) conceituam rede de negócios como 
a convergência de estratégia, estrutura e processo de 
gestão entre diversos atores que possuem relaciona-
mento. Cook e Whitmeyer (1992) caracterizam rede de 
negócios como grupos de atores ligados por relaciona-
mentos que formam uma organização social. Grandori e 
Soda (1995) definem rede como um conjunto de atores 
com capacidade de regulamentação de transações e de 
cooperação em que existe uma influência direta entre 
funcionamento e diminuição de custos provocada por 
ganhos de escala e de escopo. Oliver e Ebers (1988) 
definem a complementaridade de recursos como o fator 
principal ao se analisar um processo de redução nos 
custos de transação em uma rede.

Uma rede tem seu comportamento estratégico estimu-
lado por demandas de determinado cenário econômico 
(GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000). Nesse contexto, ela 
se apresenta como uma resposta ou solução para o 
problema que o cenário impôs. Rede também é definida 
como acordos de longo prazo, realizados com clareza 
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de propósito, que permitem estabelecer e sustentar 
benefícios e vantagens frente aos atores que estão fora 
dela (EBERS; JARILLO, 1998). 

Balestrin e Vargas (2004) formularam uma classificação 
para rede de acordo com o relacionamento entre seus 
atores. (1) Redes verticais são estruturas hierárquicas 
nas quais um ator define, comanda e controla os outros 
participantes. Nesse modelo há a centralização do 
poder em um participante e cabe aos outros atores 
seguirem e cumprirem as determinações sem auto-
nomia operacional e administrativa. (2) Redes horizontais 
são aquelas em que cada ator possui independência 
ou individualidade, mas todos realizam atividades em 
conjunto mediante colaboração e cooperação, inclusive 
atividades complementares com o objetivo de realizar 
ganhos coletivos e individuais. (3) Redes informais 
ocorrem quando os atores trocam informações de inte-
resse comum. Nelas, os atores podem ser de natureza 
diversa (associações, empresas, universidades), as 
informações e experiências são trocadas sem a exis-
tência de formalidade constituída por contratos, e as 
experiências são trocadas por cooperação. (4) Redes 
formais ocorrem quando existe a troca de informações, 
conhecimento e atividades por meio de formalização 
contratual, estabelecendo responsabilidades e ativi-
dades entre os atores.

As redes de criadores de frango são sistemas formais de 
quase integração vertical. Nelas, verifica-se a existência 
de contratos complexos prevendo o compartilhamento 
de ativos entre os atores (PINOTTI; PAULILO, 2006).

A remuneração efetuada ao integrado, nesse sistema de 
contrato, tem origem nos resultados individuais de cada 
criador, considerando o peso e a idade final dos animais, 
o índice de conversão alimentar e a mortalidade durante 
a cria (JANK, 1996).

MÉTODOS

Nesse estudo, adotou-se o instrumento Servperf, que 
utiliza uma escala Likert de sete pontos para avaliar 
a qualidade a partir da percepção do usuário dos 
serviços (CRONIN; TAYLOR, 1992) e (MIGUEL; SALOMI, 
2004) (Tabela 2).

O objeto de estudo foi a rede de produtores de frango 
dos municípios de Conchas, Pereiras e Porangaba, loca-
lizados no estado de São Paulo. Esses municípios estão 
entre os 10 maiores produtores e juntos representam 
10% da produção estadual, conforme informação do 
Levantamento Censitário de Unidades de Produção 
Agrícola do Estado de São Paulo - Projeto LUPA, 2007-
2008 ( SÃO PAULO, 2008).

A abordagem utilizada para este estudo foi considerada 
como não probabilística. A amostra de 49 produtores 
rurais foi obtida de maneira intencional, e a pesquisa 
realizada durante o mês de julho de 2012.

Para garantir maior confiabilidade às respostas, foi infor-
mado aos criadores que os integradores não serão iden-
tificados na divulgação da pesquisa.

Foi desenvolvido um conjunto de dados contendo 24 
itens (tabelas 2 e 4), os quais foram aplicados aos 49 
produtores integrados que participaram da pesquisa. 
Os dados foram importados pelo procedimento Import 
do pacote estatístico SAS (SAS INSTITUTE, 2008). 
Também foram criados e incorporados ao conjunto de 
dados os índices de dimensão de qualidade confia-
bilidade (Eq. 1) Confiabilidade = (P1+P2+P3+P4+P5) 
÷ 5, (Eq. 2) Presteza = (P6+P7+P8+P9) ÷ 4, (Eq. 
3) Segurança  = (P10+P11+P12+P13) ÷ 4 e (Eq. 4) 
Empatia = (P14+P15+P16+17+P18) ÷ 5, em função 
do valor médio obtido dos itens (P) utilizados no 
cálculo (Tabela 3).

A remuneração efetuada ao 
integrado, nesse sistema de 
contrato, tem origem nos 
resultados individuais de cada 
criador, considerando o peso e 
a idade final dos animais

67Conj. & Planej., Salvador, n.182, p.64-71, jan.-mar. 2014

ArtigosValdemir da silva Ferreira, Djair Picchiai, Tiago Zanetti Albertini



RESULTADOS ENCONTRADOS

Os produtores pesquisados trabalham em média há 20 
anos na cria e engorda de frangos, possuem idade média 
de 50 anos, e 59,2% não concluíram o ensino funda-
mental. A elevada idade e o percentual de produtores que 
não completaram o ensino fundamental podem explicar 
certa resistência quanto à implantação de novas tecno-
logias, já que em 67% das granjas não existem sistemas 
automatizados de produção.

Nas propriedades pesquisadas constatou-se que é baixa 
a contratação de empregados fixos ou temporários, 
que 75,5% dos produtores pesquisados desenvolvem 
atividades paralelas à criação dos frangos, e que 57% 
citaram a produção de leite bovino como a atividade 
mais rentável. Isso sugere que a lucratividade obtida 
com a cria e engorda dos frangos não é suficiente para 
a manutenção dos produtores.

Utilizando o valor de P < 0,05, não foi verificado efeito 
de município sobre os índices de dimensão de quali-
dade. Isso demonstra que não existe diferença signi-
ficativa de percepção de qualidade do integrado em 
relação à agroindústria quando estratificados por muni-
cípio (Tabela 1). 

Segundo Pinotti e Paulilo (2006), o produtor integrado 
possui insignificante poder de negociação de sua produção, 
mesmo quando não está satisfeito com o contrato imposto 
pela indústria processadora. Entretanto, a pesquisa reali-
zada sugere que os produtores avaliam de forma positiva 
os serviços realizados pela agroindústria (Tabela 2).

A dimensão da qualidade “Confiabilidade” obteve a 
menor média entre as demais: 5,7 pontos (Tabela 3). 
Os itens que apresentaram menor desempenho nessa 
dimensão foram: 

•	 P1(Tabela 2): o principal motivo alegado pelos produ-
tores foram os constantes atrasos no pagamento da 
produção provocados pela agroindústria.

•	 P2 (Tabela 2): a agroindústria não oferece suporte 
adequado para problemas eventuais, como doença 
das matrizes, catástrofes provocadas por variações 
climáticas ou outros semelhantes.

•	 P4 (Tabela 2): os produtores alegaram a demora 
na entrega das matrizes para início da cria ou na 
retirada ao final do processo de engorda.

A pesquisa identificou que os produtores conferem avalia-
ções positivas à agroindústria quando analisam seus 
empregados, pois nos itens P7, P8 e P9 (Tabela 2) os 
produtores pesquisados concentraram suas respostas 
nas escalas 6 e 7. Dessa forma, o índice médio de 6,4 
da dimensão “Presteza” (Tabela 3) foi o mais expressivo 
na percepção dos produtores.

A eficácia na realização dos serviços por parte dos 
empregados da agroindústria também se verifica na 
dimensão “Segurança” (Tabela 3), pois os itens P10, P11 
e P12 (Tabela 2) tiveram concentração de frequência das 
respostas entre as escalas 6 e 7.

Quanto à dimensão “Empatia” (Tabela 3), a média obtida 
foi 6 e novamente foi constatado que a agroindústria é 
bem avaliada quando se trata de seus funcionários, pois 
os itens P15 e P16 (Tabela 2) obtiveram concentração 
de frequência de resposta entre as escalas 6 e 7. Ainda 

Tabela 1
Teste de múltiplas amostras entre os municípios (KrusKall 
Wallis), para os índices de dimensão de qualidade percebida 

Índices de 
dimensão da 

qualidade

Score médio por município

Conchas Pereiras Porangaba P

Confiabilidade 23,3 26,0 29,8 0,42

Presteza 26,5 16,7 23,3 0,37

Segurança 28,1 16,8 18,3 0,06

Empatia 23,7 21,9 30,0 0,39

Fonte: Elaboração própria.
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com relação à dimensão “Empatia”, os itens que tiveram 
menor desempenho foram:

P17 (Tabela2): o motivo alegado foi que, enquanto o 
produtor está preocupado com o processo de cria e 
engorda, a agroindústria está focada em maximizar 
seu lucro por meio da negociação do lote criado, o que 
provoca, em alguns casos, o atraso da retirada dos 
frangos ao final do processo de engorda.

P18 (Tabela2): 20,4% dos pesquisados indicaram a escala 
5, e a principal justificativa foi que a retirada dos frangos, 
ao final do processo de engorda, é realizada após o 
horário acertado com os produtores. 

Considerando que as médias atribuídas às dimensões 
da qualidade pelos produtores estão situadas entre 5,7 
e 6,4 (Tabela 3), confirma-se a hipótese h1: os produ-
tores de frango estão satisfeitos com a percepção da 
qualidade dos serviços prestados pela agroindústria no 
processo de cria e engorda de frango.

Verifica-se também que, segundo a percepção dos produ-
tores integrados, a qualidade do serviço prestado pelo 
integrador não prejudica seu desempenho de produção, 
pois 73,5% das frequências de respostas concentraram-
-se nas escalas 6 e 7, conforme item P22 (Tabela 4).

Ao se testar as hipóteses h2 (há correlação entre a 
percepção da qualidade dos serviços prestados pela 
agroindústria e o volume de produção atual do inte-
grado (Tabela5)) e h3 (há correlação entre a percepção 

Tabela 2
Análise de frequência por nível da escala das perguntas respondidas pelos integrados verificadas pelo instrumento Servperf

Item (P)
% Nível  da escala

1 2 3 4 5 6 7

1- Quando o integrador promete fazer algo em certo tempo, ele realmente o faz. 4,08 2,04 2,04 8,16 24,49 42,86 16,33

2- Quando você tem algum problema com o integrador, ele é solidário e o deixa seguro. 6,12 4,08 6,12 6,12 22,45 30,61 24,49

3- O integrador é de confiança. 0 2,04 10,20 4,08 18,37 32,65 32,65

4- O integrador fornece o serviço no tempo prometido. 0 0 6,08 4,08 22,45 22,49 44,90

5- O integrador mantém seus registros de forma correta. 0 0 4,08 0 8,16 26,53 61,22

6- O integrador informa exatamente quando os serviços serão executados. 0 0 0 4,08 12,24 40,82 42,86

7- Você recebe serviço imediato dos empregados do integrador. 0 0 0 0 4,08 38,78 57,14

8- Os empregados do integrador estão sempre dispostos a ajudar o integrado. 0 0 0 0 6,12 40,82 53,06

9- Empregados do integrador estão disponíveis para responder aos pedidos dos integrados. 0 0 0 0 8,16 42,86 48,98

10- Você acredita nos empregados do entregador. 0 0 0 2,04 6,12 40,82 51,02

11- Você tem segurança em negociar com os empregados do integrador. 0 0 0 2,04 8,16 40,82 48,98

12- Os empregados do integrador são educados. 0 0 0 0 8,16 34,69 57,14

13- Existe suporte adequado do integrador para que você cumpra adequadamente suas tarefas. 2,04 0 0 4,08 6,12 46,94 40,82

14- O integrador lhe dá atenção individual. 2,04 0 0 6,12 12,24 40,82 38,78

15- Os empregados do integrador lhe dão atenção pessoal. 2,04 0 0 0 4,08 42,86 51,02

16- Os empregados do integrador conhecem suas necessidades. 2,04 0 0 0 6,12 46,94 44,90

17- O integrador tem objetivos idênticos aos seus. 2,04 6,12 2,04 4,08 26,53 36,73 22,45

18- O integrador tem horários de funcionamento convenientes. 0 0 0 4,08 20,41 46,94 28,57

Fonte: Dados da pesquisa, adaptado de Cronin e Taylos (1992),  Miguel e Salomi (2004).

Tabela 3
Média (± DP), valor mínimo e máximo dos índices de 
dimensão da qualidade

Dimensão da 
qualidade Média ± DP Mínimo Máximo

Confiabilidade 5,7 ± 0,99 2,2 7

Presteza 6,4 ± 0,53 5,0 7

Segurança 6,3 ± 0,67 4,5 7

Empatia 6,0 ± 0,61 4,2 7

Fonte: Elaboração própria.
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da qualidade dos serviços prestados pela agroindús-
tria e a intenção dos produtores de continuar com a 
mesma indústria integradora, P19 (Tabela 5)), constatou-
-se correlação positiva dessas hipóteses, com a variável 
“Confiabilidade”.

Quanto à hipótese h4 (há correlação entre a percepção 
da qualidade dos serviços prestados pela agroindústria 
e a intenção dos produtores de aumentar o volume de 
produção, item P24 (Tabela 5)), apurou-se que existe 
correlação positiva e significativa com as variáveis 
“Confiabilidade”, “Presteza” e “Empatia”.

CONCLUSÕES

O estudo apontou que os produtores rurais avaliaram de 
forma positiva os serviços executados pela agroindús-
tria. Entretanto, identificou aspectos que podem contri-
buir para o aprimoramento metodológico e instrumental, 
como apontado em “Resultados encontrados”.

A pesquisa considerou a percepção que o produtor tem 
da qualidade em relação aos serviços prestados pela 
agroindústria, sem avaliar outros indicadores de quali-
dade ou outras variáveis que podem afetar a produção, 
a exemplo de preços da energia elétrica e da mão de 
obra contratada. Outros estudos podem ser desenvol-
vidos para elucidar o impacto dessas variáveis.
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O papel dos tributos 
na sociedade

Paulo Dantas
Economista, especialização em Administração Financeira 

Governamental e em Direito Tributário. Consultor de empresas. 
Atual presidente do Conselho Federal de Economia.

A questão tributária é muito mal discutida no Brasil. No 
geral, o tema é conduzido pelos meios de comunicação, 
que acolhem os mais deformados opinativos. Às vezes 
mencionam comparativos entre a atual carga tributária, 
da ordem de 36% do Produto Interno Bruto (PIB), com 
o que ocorria no século XVIII, quando da Inconfidência 
Mineira. Na época, havia a incidência de um quinto, ou 
20%, sobre a produção nacional, em especial sobre o 
ouro, sendo o produto da arrecadação tributária desti-
nada a residentes no exterior, a Coroa portuguesa.

Noutros momentos, as avaliações são feitas com base 
em comparações entre a arrecadação e a quantidade de 
dias trabalhados, calculados linearmente. Nessa base, se 
a carga tributária é de 35% do PIB, então cada indivíduo 
trabalha 127 dias para o pagamento dos seus tributos, 
considerando que essa quantidade de dias corresponde 
a 35% dos 365 dias anuais. As comparações resultam 
inconsistentes porque se denota muito mais uma estra-
tégia para cooptação da classe trabalhadora para o 
movimento de rejeição social ao papel que todo Estado 
tem de arrecadador de tributos. Também são imprecisas 
porque, a bem da verdade, os que vivem do trabalho 
aplicam muito mais tempo do que aqueles 127 dias do 
seu labor no pagamento de tributos, quando comparado 
com os mais privilegiados, que muito menos fazem para 
o mesmo fim.

Um índice apurado com base nos dados da carga tribu-
tária e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi 
divulgado recentemente (Folha de São Paulo, 3/4/2014), 
colocando o Brasil em último lugar num conjunto de 30 

países integrantes da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Humano (OCDE). Trata-se de mais 
uma avaliação cercada de imprecisões do ponto de 
vista acadêmico. Admitida a inclusão no modelo de 
apenas uma variável, a exemplo da arrecadação tribu-
tária per capita (sendo a brasileira a menor entre os  
30 países analisados), o resultado seria completa-
mente diferente.

Tudo isso resulta absolutamente inconsequente, na medida 
em que não se discute o que há de essencial na matéria. 
O fato é que o modelo tributário brasileiro é marcado por 
evidente regressividade, na medida em que tributa mais 
intensamente os mais pobres em detrimento dos mais ricos.

Do ponto de vista jurídico, essa constatação parece 
inconsistente, considerando a clara intenção do legis-
lador constitucional de oferecer à sociedade um modelo 
tributário mais justo no tocante aos aspectos sociais, 
conforme se depreende da leitura do comando escul-
pido no § 1º do Artigo 145 da CF: “Sempre que possível, 
os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econô-
micas do contribuinte”.

Além do § 1º do Artigo 145, outro “enfeite” também foi incluído 
no texto constitucional, o Inciso VII do Artigo 153, que trata do 
imposto sobre grandes fortunas. Este tem remotas chances 
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de um dia vir a ter eficácia jurídica, com irradiação no mundo 
econômico, em razão da falta de “autorização” dos poten-
ciais contribuintes para a sua aplicação, cuja consecução 
depende da aprovação de uma lei complementar.

Os destaques para os dois dispositivos constitucio-
nais são essenciais no que diz respeito ao exame da 
opção brasileira por uma maior incidência na tribu-
tação indireta, em evidente contraste com o que consta 
nos citados dispositivos. Na prática, toda a avaliação 
realizada por não iniciados no campo da tributação 
está sempre focada na carga tributária que integra os 
produtos; qualquer produto, mesmo os de insignifi-
cante essencialidade. A incidência tributária sobre os 
produtos resulta numa prática marcadamente injusta, 
na medida em que atinge, indistintamente, todos os 
indivíduos, sem a necessária identificação das classes 
sociais a que pertencem. 

No Brasil é assim; sempre foi assim. A arrecadação 
tributária brasileira em 1995 era composta de 51,48% 
de tributos sobre produtos; 20% de tributos sobre a 
renda, propriedade e capital; e 28,52% de contribuições 
previdenciárias. Em 2008, era a seguinte composição, 
na mesma sequência: 46,59%; 25,85%; 27,56%. Vale a 
comparação com o que ocorre em termos médios nos 
países que integram a mesma OCDE. Os dados apre-
sentam uma pequena variação do ano de 1995 para o de 
2005, sendo 31,9% a carga de tributos sobre produtos; 
40,5% os tributos sobre a renda, patrimônio e capital; e 
26,4% as contribuições previdenciárias (os dados são 
de Cláudio Hamilton dos Santos. Um panorama das 
finanças públicas brasileiras 1995/2009, in Tributação e 
Equidade no Brasil. Brasília: Ipea, 2010, p. 39).

Como visto, a mais evidente deformação do modelo tribu-
tário brasileiro, configurado formalmente sob a denomi-
nação de Sistema Tributário Nacional, diz respeito à opção 
adotada pela forte incidência  de tributos indiretos, de um 
lado, contra uma baixa incidência dos tributos diretos, que 
deveriam atingir mais intensamente os elevados ganhos 
e o patrimônio. Essa circunstância se agrava, por outro 
lado, em razão do acelerado crescimento na arrecadação 
das contribuições sociais destinadas ao financiamento da 
seguridade social, objeto do Artigo 195 da Constituição 
Federal, que já atinge um nível equiparado com o volume 

de arrecadação com impostos de competência da União, 
configurando uma deformada dualidade tributária.

Os mecanismos tributários, quando bem manejados, 
são valiosos instrumentos de gestão econômica, com 
desdobramentos sociais, na medida em que têm a 
possibilidade de contribuir nos avanços dos ajustes 
sociais, tão necessários numa sociedade marcada por 
graves deformações como a nossa. Nesse contexto, 
é essencial considerar que os mais bem aquinhoados 
o são por força de práticas sociais, notadamente as 
práticas econômicas que possibilitam as mais vultosas 
acumulações de riquezas, o que significa afirmar que a 
própria sociedade favorece uns poucos em detrimento 
de muitos. Em vista disso, é natural que os mais bem 
sucedidos se disponham a devolver à mesma socie-
dade parte da acumulação econômica sob a forma 
de tributos.

O papel da tributação  na sociedade decorre da neces-
sidade da formação de fundos destinados ao finan-
ciamento das atividades públicas. Esse papel tem um 
enfoque econômico, com desdobramento essencial-
mente social, na medida em que os  tributos devem ter 
a incidência voltada para o estoque de riquezas e as 
altas rendas. Quando aplicados de forma indireta sobre 
os produtos, devem ter a incidência norteada pelo prin-
cípio da seletividade em função da essencialidade dos 
bens (artigos 153, § 3º, I, para o IPI, e 155, § 2º, III, para 
o ICMS, ambos da Constituição Federal).

No caso brasileiro, não é demais citar o insignificante 
desempenho fiscal dos tributos que incidem sobre a 
riqueza, a exemplo do imposto sobre a propriedade terri-
torial rural (ITR), do imposto sobre a transmissão causa 
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), 
do imposto sobre a propriedade de veículos automotores 
(IPVA) e do imposto sobre a propriedade predial e territo-
rial urbana (IPTU). Além disso, o imposto de renda brasi-
leiro é de reduzida produtividade fiscal, na medida em 
que não consegue alcançar as altas rendas, além de ser 
contaminado por uma vasta coleção de dispositivos de 
caráter desonerativo, em favor dos integrantes das classes 
sociais mais privilegiadas. O contrário ocorre nos países 
sempre tomados como modelos: EUA, Japão, Alemanha, 
Reino Unido, França e Itália. Neles, as alíquotas máximas 
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do imposto sobre a renda são, na mesma sequência, de 
39,6%, 37%, 53%, 40%, 57% e 45% (Price Waterhouse 
& Coopers, apud Fenafisco, 2010), ressaltando que no 
Brasil teve vigência uma alíquota de 35% para o imposto 
de renda, nos anos de 1994 e de 1995, revogada pela 
Lei nº 9.250/1995.

Especificamente no que diz respeito ao imposto sobre 
a renda, cabe registrar a necessidade de uma completa 
reformulação na sua própria concepção, buscando rever 
a mencionada coleção de dispositivos de caráter deso-
nerativo, que ocorre em razão das possibilidades da 
interferência nas atividades do Estado brasileiro, marca-
damente nos poderes Executivo e Legislativo, pelos 
próprios beneficiários das benesses.

Cabe ainda a revisão para:

•	 o baixíssimo teto para isenção, incidindo o imposto 
para ganhos acima dos inexpressivos R$ 1.787,77, 
conforme consta na atual tabela de aplicação do 
imposto, que ainda é marcada por faixas de renda 
bem estreitas;

•	 uma branda incidência sobre os ganhos de capital, 
que também não são alcançados pelo sistema de 
progressividade, como ocorre, por exemplo, com 
os rendimentos do trabalho assalariado;

•	 as inexpressivas possibilidades de deduções, o que 
resulta no comprometimento do princípio da equidade 
horizontal, na medida em que os contribuintes que 
têm ganhos equiparados estão sujeitos à mesma 
taxação, desconsiderando-se, nesse particular, as 
condições pessoais e familiares de cada contribuinte. 

Considerando a forma e o conteúdo das pobres discus-
sões sobre o tema no Brasil, parece muito pouco provável 
que o modelo tributário seja modificado, na busca de 
práticas socialmente mais justas. 

Entende-se, enfim, que tudo é muito difícil. Pretender que 
os privilegiados se disponham a devolver à sociedade 
parte do que ela lhes deu sob a forma de excedente 
econômico, a ser retornado por meio da tributação, 
com a intermediação do Estado, parece utópico. O que 
conforta é a certeza de que a humanidade não avança 
sem o concurso dos utopistas.
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O estado da Bahia deverá atrair 
515 empreendimentos até 2015

Fabiana Karine Santos de Andrade*

Os investimentos industriais que estão previstos para 
o estado da Bahia devem, até o ano de 2015, totalizar 
R$ 55,5 bilhões. Espera-se que sejam implantadas e/ou 
ampliadas 518 empresas de diversos setores que deverão 
gerar cerca de 61.380 empregos diretos até 2015. 

O maior volume de investimentos previstos será alocado 
no território Metropolitana de Salvador com inversões que 
chegam a R$ 18,5 bilhões e a implantação/ampliação de 
208 empresas. Destacam-se também os territórios Sertão 
Produtivo, com um volume esperado de aproximadamente 
R$ 14,5 bilhões alocados em 13 projetos, e Recôncavo, com 
investimentos previstos de aproximadamente R$ 5,1 bilhões. 

Por atividade, ainda se destaca o complexo Outros, no 
qual os investimentos somam R$ 15,3 bilhões, totalizando 
50 projetos de empresas com a intenção de investir no 
estado. Estão inseridas inversões para a área de energia 
eólica, com diversos projetos de grande porte que farão 
parte do parque eólico do estado. No complexo Atividade 
Mineral e Beneficiamento, o volume previsto também é 
expressivo e deve chegar a aproximadamente R$ 21,5 
bilhões, a partir de 13 projetos de empresas que deverão 
investir na extração de minerais metálicos e não metálicos.

No complexo Químico-petroquímico está previsto um 
volume de R$ 9,1 bilhões, o que envolve a intenção de 147 
empreendimentos de se implantarem no estado até 2015. 

No complexo Metal-mecânico, os investimentos devem 
alcançar um volume de R$ 5,0 bilhões a partir de 52 

projetos. Neste complexo destaca-se a pedra funda-
mental da fábrica da JAC Motors, com a execução 
das obras de terraplanagem, que terá capacidade para 
produzir cerca de 100 mil veículos/ano, com investimentos 
de cerca de R$ 1,4 bilhão e a previsão de gerar 3.500 
empregos diretos. 

Cabe destacar ainda o plano de ampliação da Ford 
Motors do Brasil, que elevará a capacidade produtiva de 
Camaçari, de 250 mil para 300 mil veículos/ano, contando 
ainda com uma fábrica de motores com capacidade para 
210 mil unidades/ano, prevista para inaugurar em 2014.

Outro investimento aguardado é o da Foton Motors do 
Brasil. O projeto na Bahia prevê a montagem de 30 mil 
veículos/ano, com um investimento de R$ 209 milhões 
no município de Camaçari. Espera-se que, com esses 
investimentos, se configure um cenário promissor para 
o setor automotivo na Bahia.

O Governo do Estado da Bahia, através do Programa 
Desenvolve, vem implementando uma política de atração 
de investimentos industriais via concessão de incentivos 
fiscais que possibilita a vinda de empresas de diversos 
segmentos. Essa política traz uma nova dinâmica para 
o setor industrial baiano, com a diversificação da sua 
matriz industrial e, consequentemente, benefícios para a 
sua economia. Esta ação governamental com o objetivo 
de desenvolver a indústria baiana vem ocorrendo desde 
2002, com a implementação de programas de incen-
tivos especiais. 
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Tabela 2
Investimentos industriais previstos para a Bahia 
Volume de investimento e número de empresas por território de 
identidade – Bahia – 2013-2015

Território Volume 
(R$ 1,00)

Nº. 
projetos

Volume 
(%)

Projeto 
(%)

A definir  316.000.000  8  0,6  1,5 
Bacia do Rio Grande  744.400.000  26  1,3  5,0 
Baixo Sul  484.100.000  4  0,9  0,8 
Chapada Diamantina  970.000.000  1  1,7  0,2 
Costa do Descobrimento  618.820.000  19  1,1  3,7 
Extremo Sul  85.150.000  12  0,2  2,3 
Irecê  15.000.000  1  0,0  0,2 
Litoral Norte e Agreste Baiano  2.176.950.000  14  3,9  2,7 
Litoral sul  204.470.000  14  0,4  2,7 
Médio Rio de Contas  184.950.000  9  0,3  1,7 
Médio Sudoeste da Bahia  72.200.000  3  0,1  0,6 
Metropolitana de Salvador  18.529.570.000  208  33,4  40,2 
Piemonte do Paraguaçú  457.800.000  4  0,8  0,8 
Piemonte Norte do Itapicuru  700.530.000  2  1,3  0,4 
Portal do Sertão  641.370.000  73  1,2  14,1 
Recôncavo  5.059.940.000  26  9,1  5,0 
Semiárido Nordeste II  875.000.000  2  1,6  0,4 
Sertão do São Francisco  960.370.000  34  1,7  6,6 
Sertão Produtivo  14.469.900.000  13  26,1  2,5 
Sisal  292.000.000  3  0,5  0,6 
Vale do Jiquiriça  5.076.600.000  4  9,1  0,8 
Velho Chico  810.000.000  5  1,5  1,0 
Vitória da Conquista  1.769.939.000  33  3,2  6,4 
Total  55.515.059.000  518 100,0 100,0

Fonte: SICM.
Elaboração: SICM/Coinc.
Nota: Dados preliminares, sujeito a alterações. Coletados até 31/12/2013.

Tabela 1 
Investimentos industriais previstos para a Bahia 
Volume de investimento e número de empresas por complexo de 
atividade – Bahia – 2013-2015

Complexo Volume 
(R$ 1,00)

Nº. 
projetos

Volume 
(%)

Projeto 
(%)

Agroalimentar  3.677.197.049  137 6,6 26,4
Atividade mineral e beneficiamento  21.493.298.544  13 38,7 2,5
Calçados/têxtil/confecções  139.161.896  35 0,3 6,8
Complexo madeireiro  92.482.800  16 0,2 3,1
Eletroeletrônico  224.093.955  34 0,4 6,6
Metal-mecânico  5.033.610.000  52 9,1 10,0
Químico-petroquímico  9.057.851.456  147 16,3 28,4
Reciclagem  7.826.000  8 0,0 1,5
Transformação petroquímica  527.000.000  26 0,9 5,0

Outros  15.262.537.300  50 27,5 9,7
Total  55.515.059.000  518  100,0  100,0 

Fonte: SICM.
Elaboração: SICM/Coinc.
Nota: Dados preliminares, sujeito a alterações. Coletados até 31/12/2013.
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O estado da Bahia deverá atrair 515 empreendimentos até 2015InvestImentos 
na BahIa

METODOLOGIA DA PESQUISA DE INVESTIMENTOS 
INDUSTRIAIS PREVISTOS

A política de atração de investimentos industriais vem ocorrendo desde 1991, com a implantação 
de programas de incentivos fiscais, como o Probahia. Estes programas se intensificaram, a partir 
de meados da década de 1995, com os incentivos especiais para o setor de informática; em 1997, 
com o Procomex, para o setor de calçados e seus componentes; em 1998, com o Bahiaplast, 
para o setor de transformação plástica; além do Procobre e Profibra. A partir de 2002, o Programa 
Desenvolve substituiu os anteriores. Assim, a metodologia utilizada pela Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração (SICM), desenvolvida inicialmente pela Secretaria do Planejamento do 
Estado da Bahia (Seplan), consiste em coletar informações primárias sobre os investimentos 
industriais previstos para os próximos três anos na Bahia a partir da listagem dos protocolos 
de intenções assinados com o governo do estado e dos projetos econômico-financeiros entre-
gues à secretaria para o requerimento de incentivos fiscais através do Programa Desenvolve. 
Após a verificação dos dados coletados e a confirmação das empresas a serem implantadas 
no estado, identifica-se a existência de dupla contagem dos dados. Depois de consistidas, as 
principais informações são apresentadas sob a forma de tabelas e gráficos.

Grá�co 1
Investimentos industriais previstos por complexo de atividade – Bahia – 2013-2015

Fonte: SICM.
Elaboração: SICM/Coinc.
Nota: Dados preliminares, sujeito a alterações. Coletados até 31/12/2013.

Agroalimentar  6,6% Atividade mineral e bene�ciamento  38,7%

Calçados/têxtil/confecções  0,3% Complexo madeireiro  0,2%

Eletroeletrônico  0,4% Metal-mecânico  9,1%

Químico-petroquímico  16,3% Reciclagem  0,0%

Transformação petroquímica  0,9% Outros  27,5%
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Conjuntura & Planejamento 
Publicação trimestral colorida e ilustrada 
que traz artigos assinados e entrevistas 
sobre a conjuntura econômica da Bahia. 
A publicação compila estatísticas e 
indicadores que revelam o desempenho 
do estado no período.      

Série Estudos e Pesquisas 
Divulga os resultados de pesquisas e trabalhos 
desenvolvidos, na sua maioria, por técnicos da 
SEI nas áreas de demografia, indústria, energia, 
agropecuária, saúde, educação, agricultura e 
geoambiental.   

Estatísticas dos Municípios Baianos 
Retrata a evolução socioeconômica dos 417 
municípios da Bahia nos anos mais recentes, 
agrupados em fascículos por território de identidade. 
A publicação apresenta também informações 
geográficas e ambientais.   

Bahia Análise & Dados
Revista temática trimestral que aborda
temas atuais através de artigos e entrevistas
elaborados por colaboradores externos e
especialistas da SEI.   

Bahia Análise & Dados
Revista temática trimestral que aborda
temas atuais através de artigos e entrevistas
elaborados por colaboradores externos e
especialistas da SEI.

Conjuntura & Planejamento
Publicação trimestral colorida e ilustrada
que traz artigos assinados e entrevistas
sobre a conjuntura econômica da Bahia.
A publicação compila estatísticas e
indicadores que revelam o desempenho
do estado no período.

Série Estudos e Pesquisas
Divulga os resultados de pesquisas e trabalhos
desenvolvidos, na sua maioria, por técnicos da
SEI nas áreas de demografia, indústria, energia,
agropecuária, saúde, educação, agricultura e
geoambiental.

Estudos e Relatórios
Também faz parte da linha editorial da SEI, estudos e 
relatórios que retratam a realidade socioeconômica e 
cultural do estado. Entre estes estudos, indicamos para 
leitura a revista eletrônica CAS Centro Antigo de 
Salvador: Território de Referência; a TRU: Tabela de 
Recursos e Usos do Estado da Bahia, instrumento que 
permite uma análise da dinâmica econômica do estado; 
e a série de Textos para Discussão. 
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Livros

A IDADE MÉDIA E O 
DINHEIRO: ENSAIO 
DE ANTROPOLOGIA 
HISTÓRICA

Idade Média e o Dinheiro, de Jacques 
Le Goff e tradução de Marcos de 
Castro, é um estudo singular sobre a 
função do dinheiro na época. Nesse 
trabalho, o autor constrói a narra-
tiva a partir do século IV, quando 
a cunhagem descentralizada e 
esparsa levou à regressão da circu-
lação de moeda na Europa. É sobre a 
identificação dessa guinada histórica 
que Le Goff estrutura a obra, com 
ênfase na retomada da monetização 
da sociedade a partir do século XIII. 
Nessa fase, ainda não desligada do 
modelo feudal, o dinheiro começa a 
reaparecer e surgem os ricos e os 
pobres, coincidindo com a expansão 
do comércio e a construção do 
Estado. Sua leitura será útil para os 
cursos sobre Economia Monetária.

A INDúSTRIA BRASILEIRA 
E AS CADEIAS GLOBAIS DE 
VALOR: UMA ANáLISE COM 
BASE NAS INDúSTRIAS 
AERONáUTICA, DE 
ELETRôNICOS E DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS

O livro A Indústria Brasileira e as 
Cadeias Globais de Valor, lançado pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), busca despertar e aperfeiçoar 
o debate sobre a relação da indús-
tria brasileira com as cadeias globais 
de valor. O estudo, encomendado a 
pesquisadores da Universidade de 
Duke e do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), dos Estados 
Unidos, investiga a inserção de três 
setores da indústria brasileira nas 
cadeias globais de valor – aeronáu-
tico, eletrônicos e de dispositivos 
médicos – e analisa o impacto da 
atual política industrial na atração de 
investimentos e no fortalecimento 
desses setores industriais. Tema 
atual e relevante para se compreender 
os novos rumos da indústria local e 
mundial, num cenário de mudanças 
radicais no processo produtivo global.

CAPITALISMO 
CONSCIENTE – COMO 
LIBERTAR O ESPÍRITO 
HEROICO DOS NEGÓCIOS

No livro Capitalismo Consciente – 
como libertar o espírito heroico dos 
negócios, os autores John Mackey 
e Raj Sisodia oferecem uma defesa 
ardorosa e uma redefinição consis-
tente do capitalismo de livre-inicia-
tiva. Lançado em português, o livro 
discorre sobre empresas que criam 
valor não só para si mesmas, mas 
também para seus clientes. 

Nesse trabalho, os autores abordam 
um ponto de vista muito diferenciado 
sobre a função do capitalismo na 
história da sociedade moderna. Além 
disso, discursam sobre as reco-
nhecidas mazelas do modelo atual, 
sugerindo transformações viáveis no 
sistema para resolver as questões 
mais prementes do nosso planeta. 
Nessa nova narrativa sobre o capita-
lismo, o lucro continua a ser funda-
mental, mas se choca de frente com 
o mito-clichê de que as empresas só 
existem para maximizar os ganhos 
dos investidores.
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COMENTáRIOS à LEI 
DA FICHA LIMPA

Em Comentários à Lei da Ficha Limpa, 
Djalma Pinto e Elke Braid Petersen 
discutem a Lei Complementar nº 
135/2010. A obra, além de analisar 
cada dispositivo da referida lei, apre-
senta sugestões e soluções para o apri-
moramento do exercício do poder na 
República, com destaque à educação 
para a cidadania. Dada a importância 
do tema no atual momento político 
brasileiro, somada à capacidade 
especializada dos autores, a leitura 
desta obra certamente vai estimular 
uma ampla reflexão sobre os meca-
nismos de formação dos indivíduos 
para serem gestores da coisa pública. 
Destinado a professores, juízes, 
promotores, advogados, estudantes 
e a todas as pessoas que sonham em 
ver o exercício do poder político sendo 
praticado por cidadãos efetivamente 
comprometidos com a realização 
do bem-estar coletivo, esse trabalho 
também pode ser utilizado como leitura 
complementar para as disciplinas 
Direito Eleitoral, Direito Constitucional 
e Ciência Política dos cursos de gradu-
ação e de pós-graduação em Direito.

FINANÇAS 
INTERNACIONAIS: 
MACROECONOMIA 
ABERTA

Em Finanças Internacionais: macro-
economia aberta, Cristina Terra se 
propõe a fornecer um arcabouço 
analítico que permita ao leitor entender 
como lidar com questões relacio-
nadas à economia internacional do 
ponto de vista macroeconômico. Os 
tópicos abordados têm como objetivo 
oferecer uma estrutura lógica para 
entender e analisar questões refe-
rentes à taxa de câmbio e ao balanço 
de pagamentos. Em cada capítulo, 
são apresentadas situações econô-
micas que motivam o desenvolvi-
mento de modelos matemáticos 
criados para ilustrar a essência do 
problema, entender como as variáveis 
econômicas interagem e as forças 
que estão em jogo. 

VIVÊNCIAS SOBRE 
LIDERANÇA

O trabalho de Artur Coutinho, com, 
prefácio de Mário Sérgio Cortella, 
Vivências sobre Liderança tem como 
objetivo mostrar ao leitor uma visão 
sintética das novas tecnologias 
de informação disponíveis para as 
empresas. Desta forma, ele encon-
trará elementos para escolher as 
soluções que mais lhe convêm. 
Resultado de uma reunião de contos 
sobre liderança, vivenciados pelo 
autor durante 36 anos atuando como 
líder, essa obra, voltada tanto para 
estudantes como para profissionais, 
é relevante por permitir compreender, 
dentre o enorme leque de ferra-
mentas tecnológicas, quais seriam 
mais bem aplicadas em cada caso. 
Com isso, torna-se desnecessário 
recorrer a dezenas de outras publi-
cações especializadas em descrever 
ferramentas de modo particular, sem 
oferecer a visão geral para o enten-
dimento do problema.
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Conjuntura 
econômica 
baiana

Em 2013, todas as atividades econômicas tiveram 
expansão em relação ao ano anterior, exceto o 
emprego industrial, que continuou apresentando 
retração. Vale destacar que, apesar de os princi-
pais indicadores mostrarem resultado favorável, esse 
comportamento está bem abaixo daquele observado 
em 2012, ou seja, nota-se desaceleração na atividade 
econômica da Bahia.

Com base na Pesquisa Industrial Mensal (PIM-IBGE), 
comparada com o mesmo período do ano anterior, a 
produção industrial baiana acumulou acréscimo de 
3,8%. Dos oito segmentos da indústria de transfor-
mação, seis apresentaram aumento no período, com 
destaque para Refino de petróleo e produção de álcool 
(13,2%) e Metalurgia básica (21,9%), impulsionados 
pela maior produção de óleo diesel, óleo combus-
tível e gasolina, no primeiro ramo, e de barras, perfis e 
vergalhões de cobre e ligas de cobre, no segundo. Os 
segmentos Veículos automotores (19,5%), Borracha e 
plástico (4,9%), Celulose e papel (1,2%) e Minerais não 
metálicos (1,9%) também influenciaram positivamente 
o indicador. Por outro lado, as contribuições nega-
tivas vieram de Alimentos e bebidas (-8,1%) e Produtos 

químicos (-0,4%). Nessa mesma análise, a indústria 
extrativa mineral retraiu-se 3,3% no período.

O comportamento da atividade industrial foi totalmente 
oposto ao observado no indicador do nível de pessoal 
ocupado da indústria baiana, que teve retração em 2013. 
Indústria geral (-5,6%), transformação (-5,6%) e extrativa 
mineral (-1,1%) seguiram a mesma trajetória, conforme 
dados divulgados na Pesquisa Industrial Mensal de 
Emprego e Salários (PIMES) do IBGE. As principais 
contribuições negativas vieram dos segmentos Calçados 
e couro (-21,8%), Madeira (-14,3%) e Máquinas e equi-
pamentos (-13,9%). Entre os que apresentaram contri-
buição positiva no número de pessoas ocupadas nesse 
indicador, sobressaem-se Fumo (16,8%), Fabricação de 
meios de transporte (11,2%) e Produtos químicos (3,6%).

A balança comercial baiana fechou o ano com superávit. 
As exportações retraíram-se (-10,3%) e as importações 
se expandiram (14,4%). As exportações somaram US$ 
10,1 bilhões, e as importações, US$ 8,9 bilhões, propor-
cionando superávit de US$ 1,2 bilhão, de acordo com os 
dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O desempenho das 
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exportações em 2013 decorreu principalmente do cresci-
mento nas vendas de alguns segmentos, tais como Papel 
e celulose (0,5%), Metalúrgicos (59,6%) e Automotivos 
(72,3%). Juntos, esses setores foram responsáveis por 
33,6% das receitas de exportação no período. Além disso, 
os segmentos que apresentaram as maiores valoriza-
ções foram Móveis e semelhantes e Metalúrgicos, com 
expansão de 42,7% e 41,0%, respectivamente. Entre os 
setores que tiveram desempenho negativo estão Químicos 
e petroquímicos (-12,6%), Petróleo e derivados (-29,0%) 
e Soja e derivados (-14,9%).

Os dados observados na Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC-IBGE) demonstraram que o comércio varejista 
acumulou, no ano de 2013, crescimento de 2,7% em 
relação ao mesmo período de 2012. Todos os segmentos 
apresentaram expansão, exceto Combustíveis e lubrifi-
cantes (-8,4%) e Equipamentos e materiais para escri-
tório, informática e comunicação (-15,3%). As maiores 
contribuições positivas no período em análise vieram 
de Móveis e eletrodomésticos (10,0%), Outros artigos 
de uso pessoal e doméstico (18,8%), Artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (15,0%) e 
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 

bebidas e fumo (1,3%). As vendas de Veículos, motos 
e peças apontaram retração, com variação de -1,8%, 
enquanto o segmento Material para construção cresceu 
1,8% no período em análise.

Em relação à inflação em Salvador, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), calculado pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), acumulou, 
no ano de 2013, variação de 5,08%, revelando-se inferior 
aos 6,56% registrados em 2012. O índice foi impulsionado 
pelos grupos Alimentos e bebidas (7,61%) e Despesas 
pessoais (8,2%). 

Conforme dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED-SEI/Dieese/Seade), a taxa média de desemprego 
em dezembro de 2013 fechou em 16,9% da população 
economicamente ativa. Com base na mesma pesquisa, 
o rendimento médio real dos trabalhadores ocupados 
expandiu-se 5,8% no ano.

Nesse cenário é que se inicia a seção com os principais 
resultados da conjuntura baiana nas análises dos indi-
cadores mensais e no acumulado dos últimos 12 meses 
referentes ao fechamento do ano de 2013.  
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O Índice de Movimentação Econômica 
(Imec), que mede a atividade econô-
mica no município de Salvador, apre-
sentou, em dezembro de 2013, acrés-
cimo de 12,6% na comparação com 
o mesmo mês de 2012. Ao longo do 
ano de 2013, o índice registrou varia-
ções tanto positivas quanto negativas, 
culminando em crescimento de 2,9% 
no ano.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela SEI, registrou inflação de 1,0% em dezembro de 2013. 
Ressalte-se que, dos 375 produtos/serviços pesquisados mensalmente, 192 registraram alta nos preços, 85 
não sofreram alterações e 98 apresentaram queda. Dentre aqueles que demonstraram as maiores influências 
positivas para a formação do índice destacam-se eEm sentido oposto, os produtos que deram as maiores contri-
buições negativas foram No acumulado dos últimos 12 meses, o índice apresentou variação positiva de 5,1%. 

Mensal Acumulado 12 meses

Grá�co 1
Índice de Movimentação Econômica (Imec)
Salvador – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 1
Índice de Movimentação Econômica (Imec)
Salvador – dez. 2012-dez. 2013
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Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/CAC.

No mês Acumulado 12 meses

Grá�co 2
Taxa de variação do IPC-SEI – Salvador – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 2
Taxa de variação do IPC-SEI – Salvador – dez. 2012-dez. 2013
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Transporte e comunicação(2,4%) e Despesas pessoais (1,3%) foram os grupos 
que apresentaram, no mês de dezembro, as maiores influências para a inflação 
em Salvador. Os subgrupos que evidenciaram as maiores pressões nos preços 
no período foram  (3,0%) e  (2,8%). 

Segundo informações do Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) do IBGE, em dezembro de 2013, a colheita de cana-
-de-açúcar em andamento no estado decresceu -2,0%, e a produção 
de mandioca, -15,8%. O baixo desempenho registrado na cultura de 
mandioca foi oriundo da retração observada na área plantada (-26,3%) 
e na área colhida (-20,4%). Porém, houve ampliação de 5,8% nos rendi-
mentos físicos em relação à safra de 2012. 

Dez. 2012 Dez. 2013

Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 3
Taxa de variação do IPC–SEI: grupos selecionados – Salvador – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 3
Taxa de variação do IPC–SEI: grupos selecionados – Salvador – dez. 2012-dez. 2013
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Grá�co 4
Estimativa da produção agrícola: mandioca 
e cana-de-açúcar – Bahia – 2012/2013

Grá�co 4
Estimativa da produção agrícola: mandioca 
e cana-de-açúcar – Bahia – 2012/2013
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O LSPA apresentou estimativas de elevação da produção 
das culturas de feijão e milho em relação à safra de 2012, 
com taxas de 133,2% e 12,3%, respectivamente. Em sentido 
oposto, têm-se estimativas de retração para as culturas 
de soja (-13,9%) e algodão (-26,4%). As projeções de área 
plantada e área colhida para o feijão cresceram 44,1% e 
78,7%, respectivamente, culminando em rendimento de 
30,5%. A cultura de milho apontou acréscimo na área 
plantada (15,0%) e na área colhida (41,3%), porém com 
retração no rendimento médio de 20,5%. A soja indicou a 
mesma variação positiva para as áreas plantada e colhida 
(8,9%), com rendimento médio negativo de 20,9%. Já para o 
algodão estima-se arrefecimento na área cultivada (-31,7%), 
área colhida (-25,7%) e rendimento médio (-0,9%).

As estimativas de produção das tradicionais da agricultura baiana – cacau 
e café – apresentaram comportamentos opostos em 2013. Em relação ao 
cacau, em fase de colheita, constatou-se decréscimo da produção de 0,8%. 
Estimam-se expansão na área plantada (1,9%) e na área colhida (0,2%), com 
retração no rendimento médio de 1,0%. Já para o café, também em fase 
de colheita, as estimativas apontaram crescimento na produção (13,5%) 
em 2013, expansão na área plantada (5,0%), na área colhida (0,3%) e no 
rendimento médio (13,2%).

Safra 2012 Safra 2013

Fonte: IBGE–LSPA. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 5
Estimativa da produção agrícola: feijão, milho, soja e 
algodão – Bahia – 2012/2013

Grá�co 5
Estimativa da produção agrícola: feijão, milho, soja e 
algodão – Bahia – 2012/2013
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Fonte: IBGE–LSPA. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 6
Estimativa da produção agrícola: cacau 
e café – Bahia – 2012/2013

Grá�co 6
Estimativa da produção agrícola: cacau 
e café – Bahia – 2012/2013
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Os dados da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM/IBGE) referentes à 
indústria de transformação baiana 
apontaram, em dezembro de 2013, 
decréscimo de 4,1% na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior. O 
resultado negativo no indicador é atri-
buído ao recuo, principalmente, dos 
segmentos de . Outros segmentos 
que apresentaram resultados nega-
tivos foram . Em sentido oposto, as 
contribuições positivas vieram dos 
segmentos  e No ano 2013, o indi-
cador acumulou alta de 4,0%.

A análise da indústria de trans-
formação indicou, em dezembro 
de 2013 – eliminando influências 
sazonais –, variação negativa de 
0,7% na comparação com o mês 
de novembro do mesmo ano. Esse 
resultado foi determinado, sobretudo, 
pela redução de 16,9% registrada 
no segmento de . Cabe destacar, 
também, as contribuições negativas 
observadas em  (-7,4%) e  (-6,9%). A 
indústria geral e a extrativa mineral 
apontaram as seguintes variações: 
-0,6% e 1,1%, respectivamente.

Mesmo mês do ano anterior Acumulado 12 meses

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 7
Taxa de variação da produção física da indústria de transformação
Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 7
Taxa de variação da produção física da indústria de transformação
Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 8
Índice dessazonalizado de produção física da indústria 
de transformação e extrativa mineral – Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 8
Índice dessazonalizado de produção física da indústria 
de transformação e extrativa mineral – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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O consumo total de eletricidade no 
estado da Bahia registrou, no mês 
de dezembro de 2013, crescimento 
de 6,8% em relação ao mesmo mês 
de 2012, totalizando o consumo 
de 1,736 GWh (gigawatt/hora). Em 
2013, entre as classes , notou-se, no 
acumulado do ano, o consumo de 
6,131 MWh e 3,018 MWh, respecti-
vamente, representando, para o 
consumo l, acréscimo de 11,6%, e 
para o consumo  aumento de 6,8%. 
Apenas o setor industrial (-2,3%), ao 
longo de 2013, apresentou acentu-
adas retrações em suas variações.

A indústria baiana de transformação 
apresentou retração de 4,1% no nível 
de emprego no mês de dezembro de 
2013, quando comparado ao mesmo 
mês de 2012. Os segmentos que exer-
ceram pressões significativas para o 
resultado do indicador mensal foram 
Por sua vez, entre os segmentos que 
apresentaram contribuições positivas 
no número de pessoas ocupadas 
nesse período destacam-se eNo 
acumulado dos últimos 12 meses, o 
índice apresentou variação negativa 
de 5,8%.

Mesmo mês do ano anterior Acumulado 12 meses

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 9
Taxa de variação do pessoal ocupado – indústria de transformação
Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 9
Taxa de variação do pessoal ocupado – indústria de transformação
Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Elaboração: SEI/CAC.
(1) Acumulado 12 meses.
(2) Total = Rural + Irrigação + Resid. + Indust. + Comercial + Util. pública + S. público + Concessionária.
O consumo industrial corresponde a Coelba e Chesf.

Grá�co 10
Taxa de variação do consumo de energia elétrica (1) – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 10
Taxa de variação do consumo de energia elétrica (1) – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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De acordo com a Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC/IBGE), no mês 
de dezembro de 2013, o comércio 
varejista baiano teve crescimento das 
vendas com taxa de 4,7%, conside-
rando igual mês do ano anterior. O 
comportamento, verificado em todos 
os meses do ano, resultou em uma 
taxa acumulada de 2,7% nos últimos 
12 meses. Na mesma análise, o 
segmento de apontou retração de 
1,8% nos últimos 12 meses.

No acumulado dos últimos 12 
meses, os segmentos de maior 
destaque nas variações positivas 
no comércio varejista foram: outros 
artigos de uso pessoal e domés-
tico (18,6%); livros, jornais, revistas 
e papelaria (16,1%); artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (15,0%); 
móveis e eletrodomésticos (10,0%); e 
tecidos, vestuário e calçados (4,3%). 
Apenas os segmentos de combus-
tíveis e lubrificantes (-8,4%) e equi-
pamentos e materiais para escritório 
(-15,9%) apresentaram arrefecimento.

Comércio varejista Veículos, motos, partes e peças

Fonte: IBGE–PMC. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Acumulado nos últimos 12 meses.

Grá�co 11
Taxa de variação de volume de vendas no varejo (1)
Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 11
Taxa de variação de volume de vendas no varejo (1)
Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Fonte: IBGE–PMC. 
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(1) Acumulado nos últimos 12 meses.

Grá�co 12
Taxa de variação de volume de vendas no varejo (1) 
principais segmentos – Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 12
Taxa de variação de volume de vendas no varejo (1) 
principais segmentos – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Segundo o Bacen, em dezembro 
de 2013 foram emitidos 185,5 mil 
cheques sem fundos na Bahia. Esse 
saldo resultou no avanço de 5,3% 
nas emissões de cheques sem fundo, 
em comparação com o mesmo mês 
de 2012. Seguindo uma trajetória 
decrescente, o indicador dos últimos 
12 meses apontou variação negativa 
de 5,9%. 

Conforme dispõem os dados divul-
gados pelo Bacen, em dezembro de 
2013, a taxa de inadimplência 
das operações de crédito do 
Sistema Financeiro Nacional 
para as pessoas físicas na 
Bahia apresentou expansão de 
5,2%, ante os 6,1% em dezembro de 
2012, seguindo uma trajetória média 
em torno de 5,7% ao longo do ano. 

Mesmo mês do ano anterior Acumulado 12 meses

Fonte: Bacen. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 13
Quantidade de cheques sem fundos – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 13
Quantidade de cheques sem fundos – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Elaboração: SEI/CAC.
(1) Pessoas Físicas.

Grá�co 14
Taxa de inadimplência (1) – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 14
Taxa de inadimplência (1) – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em dezembro de 2013, 
as exportações baianas somaram US$ 760 milhões, e as importações, US$ 849 milhões, resultando em um 
déficit de US$ 90 milhões. Confrontando dezembro de 2013 com o mesmo mês do ano anterior, as exporta-
ções apontaram retração, com variação de 22,2%, e as importações, no referido mês, registraram crescimento 
de 16,1% na mesma análise. 

As exportações por fator agregado, 
na comparação entre dezembro de 
2013 e dezembro de 2012, regis-
traram decréscimo nas vendas de 
produtos básicos (-9,5%) e elevação 
nas de produtos industrializados 
(7,0%). No acumulado dos 12 meses, 
as exportações dos básicos e indus-
trializados registraram queda de 
27,7% e 4,7%, respectivamente. 

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 15
Balança comercial – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 15
Balança comercial – Bahia – dez. 2012-dez. 2013

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

-200

-400

(U
S$

 m
ilh

õe
s)

Exportação Importação Saldo

 dez. 12 jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 13 

Básicos Industrializados

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Acumulado 12 meses.

Grá�co 16
Taxa de variação das exportações baianas, por fator agregado (1)
Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 16
Taxa de variação das exportações baianas, por fator agregado (1)
Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Segundo a Secretaria da Fazenda 
do Estado da Bahia (Sefaz), a arreca-
dação de ICMS no estado da Bahia, 
em dezembro de 2013, caiu 2,7% na 
comparação com o mesmo mês de 
2012, acumulando, nos últimos 12 
meses, expansão real de 9,5%, ou 
seja, 4,8 p.p. ante o registrado no 
mesmo período de 2012.

Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em dezembro 
de 2013, o saldo total de empregos com carteira de trabalho assinada na Bahia apresentou retração de 10.237 
postos de trabalho. Esse resultado emanou da redução de postos em todos os setores de atividade econômica, 
tais como (-3.432), (-3.392),(-2.361) e(-1.674). Em 2013, ocorreu a criação de 51.270 postos de trabalho, o que 
correspondeu ao acréscimo de 2,9% em relação ao estoque anterior.

Mesmo mês do ano anterior Acumulado 12 meses

Fonte: Sefaz/SAF/Dicop. 
Elaboração: SEI/CAC.
De�ator IGP-DI.

Grá�co 17
Taxa de variação real da arrecadação de ICMS a preços constantes
Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 17
Taxa de variação real da arrecadação de ICMS a preços constantes
Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Fonte: Caged. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Incluem todos os setores. Dados preliminares.
Sem ajustes.

Grá�co 18
Geração de empregos celetistas (1) – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 18
Geração de empregos celetistas (1) – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Com base nos dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego (PED) 
para a Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), em dezembro de 
2013, 315 mil pessoas estavam 
desempregadas, ou seja, 16,6% 
da População Economicamente 
Ativa (PEA). Cotejando-se com 
novembro de 2013, houve acrés-
cimo de 0,2%, e com relação a 
dezembro de 2012, acréscimo 
de 1,8%. Tomando-se o total de 
ocupados, ocorreu queda de 0,4% 
na comparação entre dezembro de 
2013 e o mesmo mês de 2012. Entre 
os ocupados por setor de atividade 
econômica, em termos relativos, 
ocorreram as seguintes retrações:  
(-1,9%) e  (-0,7%). Destaque positivo 
para  (4,7%) e  e  (2,0%).

O rendimento médio real dos 
ocupados no mês de dezembro de 
2013 (R$ 1.208,00), em comparação 
com o mês de novembro de 2013 
(R$ 1.185,00), apresentou acréscimo 
de 2,0%, conforme a Pesquisa de 
Emprego e Desemprego para a 
Região Metropolitana de Salvador 
(PEDRMS). Já em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, houve acrés-
cimo de 5,8%. 

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, UFBA).
Elaboração: SEI/CAC.

Grá�co 19
Taxa de desemprego total – RMS – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
Grá�co 19
Taxa de desemprego total – RMS – Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Mesmo mês do ano anterior Acumulado 12 meses

Grá�co 20
Taxa de variação do rendimento médio real (1) – RMS
Bahia – dez. 2012-dez. 2013

Grá�co 20
Taxa de variação do rendimento médio real (1) – RMS
Bahia – dez. 2012-dez. 2013
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Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, UFBA).
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Ocupados no trabalho principal.
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INDICADOrEs ECONôMICOs

Índice de preços

Tabela 1
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (1) –  Salvador –  dez. 2013

Grandes grupos
Variações do mês   (%) Variações 

acumuladas  (%) Índice acumulado

Dez. 2012 Dez. 2013 No ano (2) Jun. 2007 = 100 Jun. 1994=100

 Alimentos e bebidas 0,81 0,42 7,61 162,62 398,18
 Habitação e encargos 0,13 0,66 -1,44 137,73 944,40
 Artigos de residência 0,53 -0,56 3,36 94,39 217,22
 Vestuário 0,04 0,71 3,52 112,07 200,94
 Transporte e comunicação 0,34 2,36 2,65 115,82 830,58
 Saúde e cuidados pessoais 0,22 0,16 8,73 143,97 482,56
 Despesas pessoais 0,62 1,27 8,17 153,30 604,71
 Geral 0,45 1,03 5,08 135,86 456,73

Fonte: SEI.
(1) O IPC de Salvador representa a média de 15.000 cotações de uma cesta de consumo de 375 bens e serviços pesquisados em  634 estabelecimentos e domicílios, para famílias com 
    rendimentos de 1 - 40 salários mínimos.
(2) Variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 2
Pesquisa Nacional da Cesta Básica
Custo e variação da cesta básica – capitais brasileiras – dez. 2013

Capitais Valor da cesta (R$) Variação no mês (1) (%) Variação acumulada (%) 
no ano (2)

Porcentagem do salário 
mínimo

 Aracaju  216,78 -0,88 6,23 34,75
 Belém  296,34 0,10 9,12 47,51
 Belo Horizonte  312,25 0,45 7,35 50,06
 Brasília  289,72 1,18 4,99 46,45
 Curitiba  301,32 1,21 11,06 48,31
 Florianópolis  319,33 7,86 10,09 51,19
 Fortaleza 273,47 1,56 8,18 43,84
 Goiânia  274,67 7,95 4,37 44,03
 João Pessoa  258,81 0,64 8,81 41,09
 Manaus  307,71 0,10 6,01 49,33
 Natal  273,36 0,53 14,07 43,82
 Porto Alegre  315,52 -0,43 11,95 50,58
 Recife 274,69 2,37 10,34 44,04
 Salvador  265,13 2,00 16,74 42,51
 São Paulo  327,24 0,52 7,33 52,46
 Rio de Janeiro  315,52 -0,43 11,95 50,58
 Vitória  321,39 0,00 10,48 51,52

Fonte: Dieese.
(1)  Variação observada no mês em relação ao mês imediatamente anterior.
(2)  Variação acumulada observada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Agricultura

Tabela 3
Produção física e área plantada dos principais produtos – Bahia – 2012/2013

Lavouras
Produção física (t) Área plantada (ha)

2011 2012 (2)  Variação (%) 2011 (1) 2012 (2) Variação (%)

Temporárias
Abacaxi (3) 117.090 104.841 -10,5 8.402 7.576 -9,8
Algodão herbáceo 1.256.090 924.981 -26,4 432.562 295.535 -31,7
Alho 7.959 6.740 -15,3 635 640 0,8
Amendoim 6.295 3.613 -42,6 6.154 3.338 -45,8
Arroz total 24.455 16.027 -34,5 14.970 10.658 -28,8
Batata-inglesa 50.010 81.160 62,3 1.446 2.088 44,4
Cana-de-açúcar 6.894.350 6.759.779 -2,0 120.940 124.694 3,1
Cebola 217.352 120.623 -44,5 7.494 4.888 -34,8
Feijão total  106.653  248.662 133,2  319.456  460.239 44,1
  Feijão 1ª safra 38.812 39.987 3,0 199.928 202.255 1,2
  Feijão 2ª safra 67.841 208.675 207,6 119.528 257.984 115,8
Fumo 3.000 3.203 6,8 3.494 3.341 -4,4
Mamona 20.329 9.645 -52,6 74.627 75.979 1,8
Mandioca 2.202.156 1.854.486 -15,8 386.818 285.195 -26,3
Milho total  1.882.938  2.115.479 12,3  589.945  678.182 15,0
  Milho 1ª safra 1.747.927 1.422.939 -18,6 424.038 379.221 -10,6
  Milho 2ª safra 135.011 692.540 413,0 165.907 298.961 80,2
Soja 3.212.789 2.765.533 -13,9 1.112.627 1.211.267 8,9
Sorgo granífero 31.981 47.369 48,1 88.350 99.445 12,6
Tomate 179.707 192.982 7,4 4.447 3.880 -12,8
Pernamentes
Banana (4) 1.081.126 1.113.304 3,0 75.122 76.856 2,3
Cacau 159.432 158.109 -0,8 540.383 550.712 1,9
Café total 143.107 162.464 13,5 170.774 179.316 5,0
  Café arábica 94955  111.026 16,9 129435 138115 6,7
  Café cenephora 48.152 51.438 6,8 41.339 41.201 -0,3
Castanha-de-cajú 1.410 4.269 202,8 27.764 23.257 -16,2
Coco-da-baía (3) 589.759 566.214 -4,0 81.181 82.083 1,1
Guaraná 2.682 2.672 -0,4 6.922 6.669 -3,7
Laranja (4) 1.036.796 994.841 -4,0 77.559 72.926 -6,0
Pimenta-do-reino 4.008 4.049 1,0 1.872 1.907 1,9
Sisal 77.978 143.122 83,5 283.378 255.074 -10,0
Uva 62.292 52.808 -15,2 2.624 2.395 -8,7

Fonte: IBGE.
Elaboração:SEI/CAC.
(1) Produção Agrícola Municipal 2012.
(2) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), Dezembro de 2013 (dados sujeitos a retificação).
(3) Produção física em mil frutos.
(4) Produção física em tonelada.
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Tabela 4
Área colhida e rendimento médio dos principais produtos – Bahia – 2012/2013

Lavouras
Área colhida (ha) Rendimento médio (kg/ha)

2011 (1) 2012 (2) Variação (%) 2011 (1) 2012 (2)  Variação (%) 

Temporárias
Abacaxi (3) 5.417 5.280 -2,5 21.615 19.856 -8,1
Algodão herbáceo 396.146 294.471 -25,7 3.171 3.141 -0,9
Alho 635 640 0,8 12.534 10.531 -16,0
Amendoim 6.154 3.316 -46,1 1.023 1.090 6,5
Arroz total 14.418 10.658 -26,1 1.696 1.504 -11,3
Batata-inglesa 1.446 2.088 44,4 34.585 38.870 12,4
Cana-de-açúcar 117.910 117.655 -0,2 58.471 57.454 -1,7
Cebola 7.474 4.888 -34,6 29.081 24.677 -15,1
Feijão total  209.400  374.240 78,7 509 664 30,5
  Feijão 1ª safra 119.980 142.269 18,6 323 281 -13,1
  Feijão 2ª safra 89.420 231.971 159,4 759 900 18,6
Fumo 3.464 3.243 -6,4 866 988 14,0
Mamona 50.981 30.280 -40,6 399 319 -20,1
Mandioca 221.989 176.732 -20,4 9.920 10.493 5,8
Milho total  403.926  570.569 41,3 4.662 3.708 -20,5
  Milho 1ª safra 314.710 290.665 -7,6 5.554 4.895 -11,9
  Milho 2ª safra 89.216 279.904 213,7 1.513 2.474 63,5
Soja 1.112.627 1.211.267 8,9 2.888 2.283 -20,9
Sorgo granífero 54.115 93.052 72,0 591 509 -13,9
Tomate 4.405 3.880 -11,9 40.796 49.738 21,9
Pernamentes
Banana  (4) 72.080 73.797 2,4 14.999 15.086 0,6
Cacau 532.074 533.249 0,2 300 297 -1,0
Café total 159.616 160.110 0,3 897 1.015 13,2
  Café arábica 124.418 124.573 0,1 763 891 16,8
  Café cenephora 35.198 35.537 1,0 1.368 1.447 5,8
Castanha-de-cajú 27.180 22.959 -15,5 52 186 258,4
Coco-da-baía (3) 76.422 75.322 -1,4 7.717 7.517 -2,6
Guaraná 6.669 6.669 0,0 402 401 -0,4
Laranja (4) 65.124 63.202 -3,0 15.920 15.741 -1,1
Pimenta-do-reino 1.732 1.762 1,7 2.314 2.298 -0,7
Sisal 233.752 168.775 -27,8 334 848 154,2
Uva 2.484 2.357 -5,1 25.077 22.405 -10,7

Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Produção Agrícola Municipal 2012.
(2) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), Dezembro de 2013 (dados sujeitos a retificação).
(3) Rendimento médio em frutos por hectare.
(4) Rendimento médio em quilo por hectare.
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Tabela 5
Produção física da indústria e dos principais gêneros – Bahia – dez. 2013

(%)

Classes e gêneros Mensal (1) Acumulado no ano (2)

Indústria Geral -4,1 3,8
  Extrativa Mineral -3,3 -0,5
  Indústria de Transformação -4,1 4,0
   Alimentos e bebidas -13,9 -8,1
   Celulose, papel e produtos de papel -11,8 1,2
   Refino de petróleo e álcool -1,5 13,2
   Produtos químicos 4,0 -0,4
   Borracha e plástico -8,0 4,9
   Minerais não metálicos 7,6 1,9
   Metalurgia básica -14,2 21,9
   Veículos automotores -1,8 19,5

Fonte: IBGE. 
Elaboração:SEI/CAC.
(1) Variação observada no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior.
(2) Variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 6
Variação mensal do índice da indústria de transformação – Bahia – dez. 2012-dez. 2013

 (%)

Períodos Mensal (1) Acumulado no ano (2)

Dezembro 20,7 4,5
Janeiro 7,8 7,8
Fevereiro -2,3 2,8
Março 1,3 2,3
Abril 14,1 5,1
Maio 6,6 5,4
Junho 10,4 6,3
Julho 12,9 7,3
Agosto -0,2 6,3
Setembro 4,4 6,1
Outubro -2,5 5,2
Novembro 1,0 4,8
Dezembro -4,1 4,0

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Variação observada no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior.
(2) Variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Energia

serviços

Tabela 7
Variação percentual do consumo de energia elétrica por classe – Bahia – dez. 2013

 (%)

Classes No mês (3) Mensal (4) Acumulado no ano (5)

Rural/Irrigação 0,6 -1,3 8,9
Residencial 0,3 14,1 11,6
Industrial1 2,0 0,6 -2,3
Comercial 2,3 9,9 6,8
Utilidades públicas2 0,9 11,8 3,2
Setor público -0,4 9,6 18,0
Concessionária 3,2 12,5 7,8
Total -1,6 6,8 4,8

Fonte: Chesf, Coelba/GMCH.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Consumo industrial corresponde à COELBA e CHESF.
(2) Corresponde a Iluminação Pública, Água, Esgoto e Saneamento e Tração elétrica.
(3) Variação observada no mês em relação ao mês imediatamente anterior.
(4) Variação observada no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior.
(5) Variação acumulada observada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

Tabela 8
Variação no volume de vendas no varejo (1) – Bahia – dez. 2013

 (%)

Classes e gêneros Mensal (2) No ano (3)

Comércio Varejista 4,4 2,7
  Combustíveis e lubrificantes 8,850366496
  Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
  Hipermercados e supermercados 860512,0
  Tecidos, vestuário e calçados 828525,0
  Móveis e eletrodomésticos 914050,0
  Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 950926,0
  Livros, jornais, revistas e papelaria 922164,0
  Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 938865,0
  Outros artigos de uso pessoal e doméstico 10,8 18,6
Veículos, motos e peças -6,3 -1,8
Material de construção 11,1 8,1

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Dados deflacionados pelo IPCA.
(2) Variação observada no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior.
(3) Variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Tabela 9
Total de cheques compensados – Bahia – dez. 2012-dez. 2013

(%)

Períodos
Quantidade Valor (R$)

No mês (1) Mensal (2) Acum. ano (3) Mensal (2) Acum. ano (3)

Dezembro -1,3 -20,1 -16,6 -14,1 -10,5

Janeiro 10,9 -14,5 -14,5 -6,8 -6,8

Fevereiro -20,2 -21,5 -17,7 -15,3 -10,7

Março 7,2 -21,4 -18,9 -14,6 -12,1

Abril 11,4 -8,3 -16,4 0,0 -9,1

Maio -5,5 -8,6 -14,9 -1,9 -7,8

Junho -9,2 -8,8 -14,0 -1,8 -6,9

Julho 17,3 -5,5 -12,8 2,9 -5,5

Agosto -8,3 -10,4 -12,6 -4,4 -5,4

Setembro -3,0 0,3 -11,3 5,6 -4,3

Outubro 10,5 -8,9 -11,1 0,6 -3,8

Novembro -12,0 -9,2 -10,9 -0,3 -3,5

Dezembro 12,8 3,8 -9,8 10,4 -2,4

Fonte: Banco Central do Brasil.
Elaboração: SE/CAC.
(1) Variação observada no mês em relação ao mês imediatamente anterior.
(2) Variação observada no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior.
(3) Variação acumulada observada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

100



Conj. & Planej., Salvador, n.182, p.95-123, jan.-mar. 2014

IndIcadores 
conjunturaIsIndicadores econômicos

Tabela 10
Exportações, principais segmento – Bahia – jan.-dez. 2012/2013

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. Part. Var. (%)  preço 

médio2012 2013 (%) (%)

Papel e celulose 1.678.618 1.686.912 0,49 16,72 -0,36

Químicos e petroquímicos 1.788.467 1.562.786 -12,62 15,49 2,37

Petróleo e derivados 2.134.776 1.515.787 -29,00 15,02 -7,61

Soja e derivados 1.429.714 1.217.422 -14,85 12,06 -0,19

Metalúrgicos 609.545 973.002 59,63 9,64 40,99

Automotivo 426.071 734.239 72,33 7,28 16,18

Embarcações e est. flutuantes 381.773 380.462 -0,34 3,77 -0,34

Metais preciosos 430.297 349.850 -18,70 3,47 -51,71

Algodão e seus subprodutos 718.045 313.623 -56,32 3,11 -6,66

Borracha e suas obras 340.949 275.893 -19,08 2,73 0,14

Cacau e derivados 242.851 181.613 -25,22 1,80 -16,34

Frutas e suas preparações 132.800 147.497 11,07 1,46 11,77

Couros e peles 133.174 131.726 -1,09 1,31 0,14

Café e especiarias 155.426 99.080 -36,25 0,98 -0,01

Sisal e derivados 85.412 74.788 -12,44 0,74 5,89

Calçados e suas partes 82.841 71.905 -13,20 0,71 -14,59

Máqs., apars. e mat. elétricos 67.657 63.943 -5,49 0,63 -2,66

Minerais 154.703 60.733 -60,74 0,60 -11,29

Milho e derivados 61.179 40.616 -33,61 0,40 -4,60

Fumo e derivados 38.943 25.363 -33,61 0,25 32,11

Móveis e semelhantes 7.829 624 -33,61 0,01 42,74

Demais segmentos 166.700 183.795 10,26 1,82 6,73

Total 11.267.769 10.091.660 -10,44 100,00 4,34
Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 10/01/2014.
Elaboração: SEI.
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Tabela 11
Exportações, princípais países – Bahia – jan.-dez. 2012/2013

Países
Pest (ton) Var.

%

(US$ 1000 FOB) Var.
%

Part.
%2012 2013 2012 2013

China 1.928.799 2.155.387 11,75 1.527.710 1.850.943 21,16 18,34
Países Baixos (Holanda) 1.075.897 1.591.132 47,89 1.245.303 1.432.457 15,03 14,19
Argentina 438.507 674.208 53,75 1.039.974 1.357.841 30,56 13,46
Estados Unidos 1.256.768 869.536 -30,81 1.380.866 1.093.480 -20,81 10,84
Antilhas Holandesas 1.847.263 1.254.457 -32,09 1.216.908 758.822 -37,64 7,52
Alemanha 828.078 558.065 -32,61 536.409 416.062 -22,44 4,12
México 106.782 138.756 29,94 205.724 266.328 29,46 2,64
Bélgica 473.849 396.333 -16,36 306.701 234.539 -23,53 2,32
Colômbia 139.920 112.803 -19,38 155.624 225.832 45,11 2,24
Espanha 273.883 278.638 1,74 161.814 188.805 16,68 1,87
Itália 392.230 211.290 -46,13 280.864 179.864 -35,96 1,78
França 388.948 273.239 -29,75 229.917 161.026 -29,96 1,60
Coreia do Sul 120.572 117.374 -2,65 233.435 158.025 -32,30 1,57
Canadá 10.305 7.238 -29,76 185.604 149.583 -19,41 1,48
Japão 213.283 144.138 -32,42 180.247 119.302 -33,81 1,18
Indonésia 95.073 61.310 -35,51 176.908 118.000 -33,30 1,17
Suíça 1.267 7.419 485,64 138.480 100.733 -27,26 1,00
Chile 62.573 45.701 -26,96 114.991 95.269 -17,15 0,94
Cingapura 430.377 131.395 -69,47 291.017 91.948 -68,40 0,91
Taiwan (Formosa) 71.656 126.152 76,05 78.710 86.062 9,34 0,85
Venezuela 25.789 18.961 -26,47 128.675 73.500 -42,88 0,73
Uruguai 78.026 57.221 -26,66 96.767 67.158 -30,60 0,67
Hong Kong 33.742 50.782 50,50 36.705 57.808 57,49 0,57
Finlândia 80.890 54.671 -32,41 133.376 56.712 -57,48 0,56
Peru 25.407 22.443 -11,67 50.249 55.082 9,62 0,55
Reino Unido 45.178 61.824 36,85 87.627 53.764 -38,64 0,53
Arábia Saudita 1.717 68.690 3.901,70 3.059 43.122 1.309,55 0,43
Índia 13.096 12.885 -1,61 12.794 32.488 153,93 0,32
Costa Rica 10.130 5.363 -47,05 66.734 32.208 -51,74 0,32
Equador 18.743 37.577 100,48 31.112 31.641 1,70 0,31
Demais países 1.173.328 465.202 -60,35 933.464 503.257 -46,09 4,99
Total 11.662.077 10.010.192 -14,16 11.267.769 10.091.660 -10,44 100,00

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 10/01/2014.
Elaboração: SEI.

102



Conj. & Planej., Salvador, n.182, p.95-123, jan.-mar. 2014

IndIcadores 
conjunturaIsIndicadores sociais

INDICADOrEs sOCIAIs 

Emprego

Tabela 12
Estimativa da população total e economicamente ativa e dos inativos maiores de 10 anos, taxas globais de participação e de 
desemprego total – Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-fev. 2014

 (%)

Períodos

População Economicamente Ativa (PEA) Inativos maiores 
de

10 anos

Taxas

População 
total (1)

Total Ocupados Desempregados

Participação
(PEA/PIA)

Desemprego
total

(DES/PEA)
Números
absolutos 

(1)

Índice 
(2)

Números
absolutos 

(1)

Índice 
(2)

Números
absolutos 

(1)

Índice 
(2)

Números
absolutos 

(1)

Índice 
(2)

Janeiro 2012 1.761 117,6 1.497 136,2 264 66,3 1.286 134,2 57,8 15,0 3.509
Fevereiro 1.788 119,4 1.505 136,9 283 71,1 1.263 131,8 58,6 15,8 3.513
Março 1.788 119,4 1.479 134,6 309 77,6 1.268 132,4 58,5 17,3 3.517
Abril 1.778 118,8 1.467 133,5 311 78,1 1.283 133,9 58,1 17,5 3.521
Maio 1.803 120,4 1.486 135,2 317 79,6 1.263 131,8 58,8 17,6 3.525
Junho 1.824 121,8 1.498 136,3 326 81,9 1.247 130,2 59,4 17,9 3.529
Julho 1.842 123,0 1.514 137,8 328 82,4 1.233 128,7 59,9 17,8 3.533
Agosto 1.854 123,8 1.505 136,9 349 87,7 1.226 128,0 60,2 18,8 3.537
Setembro 1.884 125,9 1.526 138,9 358 89,9 1.200 125,3 61,1 19,0 3.541
Outubro 1.887 126,1 1.536 139,8 351 88,2 1.201 125,4 61,1 18,6 3.545
Novembro 1.887 126,1 1.562 142,1 325 81,7 1.206 125,9 61,0 17,2 3.549
Dezembro 1.865 124,6 1.555 141,5 310 77,9 1.233 128,7 60,2 16,6 3.553
Janeiro 2013 1.880 125,6 1.555 141,5 325 81,7 1.222 127,6 60,6 17,3 3.557
Fevereiro 1.864 124,5 1.517 138,0 347 87,2 1.243 129,7 60,0 18,6 3.561
Março 1.873 125,1 1.504 136,9 369 92,7 1.239 129,3 60,2 19,7 3.565
Abril 1.845 123,2 1.472 133,9 373 93,7 1.272 132,8 59,2 20,2 3.569
Maio 1.835 122,6 1.473 134,0 362 91,0 1.286 134,2 58,8 19,7 3.573
Junho 1.822 121,7 1.474 134,1 348 87,4 1.304 136,1 58,3 19,1 3.577
Julho 1.844 123,2 1.499 136,4 345 86,7 1.287 134,3 58,9 18,7 3.581
Agosto 1.872 125,1 1.531 139,3 341 85,7 1.264 131,9 59,7 18,2 3.585
Setembro 1.893 126,5 1.556 141,6 337 84,7 1.247 130,2 60,3 17,8 3.589
Outubro 1.881 125,7 1.559 141,9 322 80,9 1.264 131,9 59,8 17,1 3.593
Novembro 1.877 125,4 1.560 141,9 317 79,6 1.272 132,8 59,6 16,9 3.597
Dezembro 1.864 124,5 1.549 140,9 315 79,1 1.290 134,7 59,1 16,9 3.601
Janeiro 2014 1.886 126,0 1.565 142,4 321 80,7 1.273 132,9 59,7 17,0 3.605
Fevereiro 1.886 126,0 1.552 141,2 334 83,9 1.278 133,4 59,6 17,7 3.609
Variação mensal (%) 
Fev. 2014/jan. 2014 0,0 -0,8 4,0 0,4 -0,2 4,1 0,1
Variação no ano (%) 
Fev. 2014/dez. 2013 1,2 0,2 6,0 -0,9 0,8 4,7 0,2
Variação anual (%) 
Fev. 2014/fev. 2013 1,2 2,3 -3,7 2,8 -0,7 -4,8 1,3

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Em 1.000 pessoas. A partir de janeiro/2007 as projeções da população total e da população em idade ativa foram ajustadas com base nos resultados definitivos do Censo 2000.
(2) Base: média de 2000 = 100.
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Tabela 13
Taxas de desemprego, por tipo de desemprego
Região Metropolitana de Salvador, município de Salvador e demais municípios da Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-fev. 2014

(%)

Trimestres

Taxas de desemprego, por tipo

Região Metropolitana de Salvador – RMS Município de Salvador Demais municípios da 
Região Metropolitana

Total Aberto
Oculto

Total Aberto Oculto Total Aberto Oculto
Total Precário Desalento

Janeiro 2012 15,0 10,3 4,7 3,4 1,3 14,5 9,9 4,7 17,0 12,1 (1)
Fevereiro 15,8 10,9 4,9 3,6 1,3 15,3 10,5 4,9 17,5 12,5 (1)
Março 17,3 11,7 5,6 4,3 1,3 17,2 11,3 5,9 17,6 13,1 (1)
Abril 17,5 11,8 5,7 4,4 1,3 17,1 11,1 6,1 18,7 14,4 (1)
Maio 17,6 12,0 5,6 4,2 1,4 17,1 11,3 5,9 19,1 14,5 (1)
Julho 17,9 12,2 5,7 4,2 1,5 17,1 11,4 5,7 20,5 14,8 5,7
Julho 17,8 12,4 5,5 4,1 1,4 17,1 11,8 5,3 20,4 14,5 6,0
Agosto 18,8 13,0 5,9 4,5 1,4 18,2 12,2 6,0 21,0 15,5 5,5
Setembro 19,0 13,1 5,9 4,6 1,3 17,9 12,2 5,7 22,6 16,3 6,3
Outubro 18,6 12,7 5,9 4,6 1,3 17,6 11,7 5,9 22,0 16,2 5,9
Novembro 17,2 11,7 5,5 4,4 (1) 16,3 11,0 5,3 20,5 14,5 6,0
Dezembro 16,6 11,4 5,2 4,3 (1) 16,0 10,7 5,3 18,8 13,8 (1)
Janeiro 2013 17,3 11,6 5,7 4,8 (1) 16,2 10,7 5,5 21,1 14,4 6,7
Fevereiro 18,6 12,5 6,1 5,0 (1) 17,2 11,3 5,8 23,7 16,8 6,9
Março 19,7 13,4 6,3 5,0 1,3 18,3 12,4 6,0 25,5 17,6 7,9
Abril 20,2 14,5 5,7 4,4 1,3 19,2 13,6 5,6 24,3 18,2 (1)
Maio 19,7 14,6 5,0 3,9 (1) 18,2 13,5 4,7 25,3 19,1 6,3
Junho 19,1 14,1 5,0 3,9 (1) 17,5 12,5 5,0 25,2 20,1 (1)
Julho 18,7 13,4 5,4 4,4 (1) 16,9 11,8 5,2 25,5 19,3 6,1
Agosto 18,2 12,9 5,4 4,4 (1) 17,1 11,8 5,3 22,5 16,9 5,6
Setembro 17,8 12,8 5,0 4,0 (1) 16,6 12,0 4,6 22,2 15,9 6,3
Outubro 17,1 12,5 4,6 3,6 (1) 16,4 11,8 4,6 20,0 15,2 (1)
Novembro 16,9 12,5 4,4 3,5 (1) 16,0 11,8 4,2 20,4 15,1 5,3
Dezembro 16,9 12,4 4,5 3,7 (1) 16,0 11,6 4,4 20,2 15,3 (1)
Janeiro 2014 17,0 12,4 4,6 3,9 (1) 16,0 11,8 4,3 20,6 14,8 5,8
Fevereiro 17,7 12,8 5,0 4,3 (1) 16,4 12,0 4,5 22,2 15,6 6,7
Variação mensal 
Fev. 2014/jan. 2014 4,1 3,2 8,7 10,3 - 2,5 1,7 4,7 7,8 5,4 15,5
Variação no ano 
Fev. 2014/dez. 2013 4,7 3,2 11,1 16,2 - 2,5 3,4 2,3 9,9 2,0 -
Variação anual 
Fev. 2014/fev. 2013 -4,8 2,4 -18,0 -14,0 - -4,7 6,2 -22,4 -6,3 -7,1 -2,9

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.
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Tabela 14
Distribuição dos ocupados, por setor e CNAE 2.0 domiciliar – Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012- fev. 2014

(%)

Períodos Total geral (1)

Distribuição dos ocupados, por setor e CNAE 2.0 domiciliar

Indústria de 
transformação 

(2)

Construção 
(3)

Comércio; 
reparação 
de veículos 

automotores e 
motocicletas 

(4)

Serviços

Total (5)

Administração 
pública, defesa 
e seguridade 

social; 
educação, 

saúde humana 
e serviços 
sociais (6)

Alojamento e 
alimentação; 

outras 
atividades 

de serviços; 
artes, cultura, 

esporte e 
recreação (7)

Serviços 
domésticos 

(8)

Janeiro 2012 103,8 100,0 112,8 106,5 102,8 97,1 106,2 112,7
Fevereiro 104,4 98,5 113,5 106,2 103,6 99,6 105,1 111,9
Março 102,6 94,6 109,8 102,5 102,3 99,6 101,5 109,3
Abril 101,7 98,5 110,5 100,7 100,8 100,0 99,5 105,9
Maio 103,1 100,8 108,3 103,6 102,7 97,4 105,1 105,9
Junho 103,9 103,8 110,5 104,7 102,8 97,1 107,7 107,6
Julho 105,0 101,5 110,5 105,8 104,4 96,3 110,3 110,2
Agosto 104,4 100,8 106,0 105,1 103,9 97,1 108,7 105,9
Setembro 105,8 100,8 100,8 105,8 107,2 100,0 111,3 105,9
Outubro 106,5 101,5 103,0 107,3 107,8 101,1 110,3 104,2
Novembro 108,3 100,8 111,3 107,3 110,0 102,6 114,4 107,6
Dezembro 107,8 105,4 112,0 107,3 108,2 101,5 111,8 104,2
Janeiro 2013 107,8 106,2 109,0 109,8 107,8 99,6 110,8 102,5
Fevereiro 105,2 105,4 105,3 112,0 103,5 95,6 104,1 101,7
Março 104,3 94,6 103,8 112,0 103,0 97,1 103,6 104,2
Abril 102,1 89,2 107,5 106,9 101,5 98,2 102,1 98,3
Maio 102,1 93,8 108,3 104,4 101,4 99,3 96,9 100,8
Junho 102,2 100,8 104,5 99,3 102,9 97,8 96,9 105,1
Julho 104,0 101,5 104,5 98,5 105,7 102,2 95,4 109,3
Agosto 106,2 101,5 106,0 101,8 107,9 103,3 103,1 110,2
Setembro 107,9 99,2 109,8 110,2 108,2 104,8 105,1 104,2
Outubro 108,1 104,6 111,3 112,7 106,8 101,1 107,2 105,9
Novembro 108,2 103,1 112,8 114,2 106,9 105,9 101,5 104,2
Dezembro 107,4 104,6 117,3 109,5 106,1 106,2 98,5 105,1
Janeiro 2014 108,5 102,3 118,0 113,1 107,1 106,2 99,5 103,4
Fevereiro 107,6 101,5 118,8 110,2 106,8 99,6 100,5 107,6

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Inclui agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (Seção A); indústrias extrativas (Seção B); eletricidade e gás (Seção D); água, esgoto, atividades de gestão de  
    resíduos e descontaminação (Seção E); organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais (Seção U); atividades mal definidas (Seção V). As seções mencionadas referem-se 
    à CNAE 2.0 domiciliar. 
(2) Seção C da CNAE 2.0 domiciliar. 
(3) Seção F da CNAE 2.0 domiciliar. 
(4) Seção G da CNAE 2.0 domiciliar. 
(5) Inclui atividades imobiliárias (Seção L da CNAE 2.0 domiciliar), Serviços de Transporte, armazenagem e Correio (Seção H da CNAE 2.0 domiciliar), Informação e  
    comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais científicas e técnicas (Seções J,K,M da CNAE 2.0 domiciliar), 
    Atividades administrativas e serviços complementares (Seção N da CNAE 2.0 domiciliar). 
(6) Seções O,P,Q da CNAE 2.0 domiciliar. 
(7) Seções I,S,R da CNAE 2.0 domiciliar. 
(8) Seção T da CNAE 2.0 domiciliar.
Nota: Vide nota técnica nº 01/2012.
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Tabela 15
Distribuição dos ocupados, por posição na ocupação – Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-dez. 2013 

(%)

Períodos

Posição na ocupação

Assalariados Autônomos

Empregador Domésticos Outros 
(2) Total (1)

Assalariado 
priv.

c/carteira 
assin.

Assalariado 
priv.

s/carteira

Assalariado 
público Total

Autônomo 
trab.

p/ público

Autônomo 
trab.

p/ empresa

Janeiro 2012 65,5 46,8 8,4 10,4 21,4 19,6 1,8 2,6 8,9 1,6 
Fevereiro 65,9 46,8 8,4 10,7 21,2 19,6 1,7 2,5 8,8 1,6 
Março 67,0 48,1 8,3 10,4 20,6 19,1 1,5 2,4 8,7 1,3 
Abril 67,9 49,6 8,2 10,1 20,0 18,4 1,7 2,3 8,5 (3)
Maio 68,3 50,5 8,0 9,7 19,7 18,0 1,7 2,2 8,4 1,4 
Junho 67,7 50,1 8,0 9,5 20,3 18,5 1,9 2,1 8,5 1,4 
Julho 67,3 49,3 8,1 9,9 20,5 18,8 1,7 2,2 8,6 1,4 
Agosto 66,2 48,3 8,0 9,9 21,6 19,6 2,0 2,2 8,3 1,7 
Setembro 66,6 48,0 8,5 10,1 21,3 19,3 1,9 2,3 8,2 1,6 
Outubro 66,9 47,9 8,6 10,4 20,8 19,0 1,8 2,4 8,0 1,9 
Novembro 67,8 48,7 8,6 10,6 20,3 18,7 1,5 2,5 8,1 1,3 
Dezembro 68,4 49,8 8,1 10,6 19,7 18,4 (3) 2,6 7,9 1,4 
Janeiro 2013 68,4 50,6 7,8 9,9 19,9 18,5 1,4 2,7 7,8 (3)
Fevereiro 67,9 50,9 7,6 9,4 20,0 18,5 1,5 2,7 7,9 1,5 
Março 68,0 50,6 7,9 9,4 19,8 18,2 1,6 2,5 8,2 1,5 
Abril 68,7 51,2 7,9 9,6 19,7 18,3 (3) 2,3 7,9 (3)
Maio 68,5 51,4 7,7 9,4 20,0 18,7 (3) 2,2 8,1 (3)
Junho 67,6 50,6 7,7 9,3 20,8 19,4 (3) 2,1 8,4 (3)
Julho 66,3 48,8 8,0 9,5 21,1 19,5 1,7 2,5 8,6 (3)
Agosto 66,8 48,6 8,3 10,0 20,6 18,9 1,7 2,6 8,5 1,5 
Setembro 67,2 49,3 8,3 9,5 20,7 19,1 1,6 2,8 7,9 1,4 
Outubro 67,6 50,4 7,9 9,3 20,6 19,2 1,4 2,5 8,0 1,3 
Novembro 67,5 50,3 7,7 9,5 20,3 19,1 (3) 2,6 7,9 1,7 
Dezembro 68,5 51,3 7,2 10,0 19,1 17,8 (3) 2,7 8,0 1,7 

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Incluem os que não informaram o segmento em que trabalham.
(2) Incluem Trabalhadores familiares e Donos de negócios familiares.
(3) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.
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Tabela 16
Rendimento médio real trimestral dos ocupados, assalariados e autônomos no trabalho principal
Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-jan. 2014

(R$)

Trimestres

Rendimento médio real

Ocupados (1)  Assalariados (2) Autônomos

Valor absoluto 
(3) Índice (4) Valor absoluto 

(3) Índice (4) Valor absoluto 
(3) Índice (4)

Janeiro 2012 1.162 98,4 1.289 98,6 844 105,6 
Fevereiro 1.157 97,9 1.271 97,3 846 105,8 
Março 1.143 96,8 1.256 96,1 819 102,4 
Abril 1.125 95,2 1.236 94,6 827 103,5 
Maio 1.115 94,4 1.232 94,3 822 102,8 
Junho 1.128 95,4 1.232 94,2 880 110,1 
Julho 1.136 96,2 1.241 95,0 887 110,9 
Agosto 1.150 97,4 1.250 95,7 888 111,0 
Setembro 1.144 96,8 1.251 95,7 859 107,4 
Outubro 1.145 96,9 1.253 95,9 843 105,5 
Novembro 1.164 98,5 1.275 97,6 856 107,1 
Dezembro 1.158 98,0 1.263 96,7 859 107,4 
Janeiro 2013 1.157 98 1.257 96 868 109 
Fevereiro 1.148 97 1.249 96 868 109 
Março 1.138 96 1.245 95 830 104 
Abril 1.131 96 1.243 95 841 105 
Maio 1.134 96 1.245 95 883 110 
Junho 1.176 99,5 1.292 98,8 925 115,7 
Julho 1.197 101,3 1.311 100,4 922 115,3 
Agosto 1.202 101,7 1.307 100,0 936 117,0 
Setembro 1.168 98,9 1.271 97,3 918 114,8 
Outubro 1.190 100,7 1.273 97,4 970 121,3 
Novembro 1.201 101,6 1.281 98,0 944 118,1 
Dezembro 1.225 103,7 1.304 99,8 983 123,0 
Janeiro 2014 1.198 101 1.281 98 938 117 
Variação mensal (%) 
Jan. 2014/dez. 2013 -2,2 -1,8 -4,6
Variação no ano (%) 
Jan. 2014/dez. 2013 -2,2 -1,8 -4,6
Variação anual (%) 
Jan. 2014/jan. 2013 3,6 1,9 8,1

Fonte: PEDRMS ( Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT.)
(1) Exclusive os Assalariados e os Empregados domésticos assalariados que não tiveram remuneração no mês, os Trabalhadores familiares sem remuneração salarial e os Trabalhadores
    que ganharam exclusivamente em espécie ou benefício.
(2) Exclusive os Assalariados que não tiveram remuneração no mês.
(3) Inflator utilizado – Índice de Preços ao Consumidor – SEI. Valores em reais de janeiro de 2014.
(4) Base: Média de 2000 = 100
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Tabela 17
Rendimento médio real trimestral dos ocupados, por grau de instrução (1) – Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-nov. 2013

(R$)

Períodos Total (2)

Rendimento médio real trimestral dos ocupados

Analfabetos 1º grau 
incompleto

1º grau 
completo/

2º incompleto

2º grau 
completo/

3º incompleto
3º grau completo

Janeiro 2012 1.147 (3) 720 812 1.162 2.790 
Fevereiro 1.141 (3) 733 831 1.167 2.725 
Março 1.128 (3) 748 838 1.133 2.763 
Abril 1.110 (3) 744 842 1.101 2.658 
Maio 1.100 551 726 817 1.113 2.722 
Junho 1.112 543 733 829 1.142 2.691 
Julho 1.121 543 740 832 1.165 2.778 
Agosto 1.135 586 755 839 1.145 2.750 
Setembro 1.129 (3) 744 825 1.130 2.793 
Outubro 1.129 (3) 729 820 1.130 2.765 
Novembro 1.148 (3) 729 816 1.150 2.802 
Dezembro 1.142 (3) 741 821 1.149 2.749 
Janeiro 2013 1.141 (3) 755 835 1.139 2.783 
Fevereiro 1.132 (3) 736 834 1.141 2.795 
Março 1.123 (3) 719 841 1.129 2.741 
Abril 1.116 (3) 712 835 1.131 2.608 
Maio 1.119 (3) 747 838 1.132 2.530 
Junho 1.160 (3) 771 853 1.159 2.564 
Julho 1.181 (3) 794 864 1.178 2.658 
Agosto 1.185 (3) 780 874 1.173 2.753 
Setembro 1.152 647 786 874 1.155 2.621 
Outubro 1.173 (3) 807 873 1.156 2.654 
Novembro 1.185 (3) 815 897 1.164 2.676 
Dezembro 1.208 (3) 808 884 1.180 2.878 
Variação mensal (%) 
Dez. 2013/nov. 2013 2,0 – -0,9 -1,5 1,4 7,6
Variação no ano (%) 
Dez. 2013/dez. 2012 5,8 9,1 7,6 2,7 4,7
Variação anual (%) 
Dez. 2013/dez. 2012 5,8 9,1 7,6 2,7 4,7

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Inflator utilizado: IPC–SEI; valores em reais de março de 2013.
(2) Excluem os assalariados e os empregados domésticos assalariados que não tiveram remuneração no mês, os trabalhadores familiares sem remuneração salarial e os trabalhadores  
    que ganharam exclusivamente em espécie ou benefício.
(3) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.
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Tabela 18
Rendimento médio real trimestral dos assalariados no setor público e privado, por setor de atividade econômica e carteira de 
trabalho assinada e não-assinada pelo atual empregador (1) – Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-jan. 2014

Trimestres Total geral 
(2)

Assalariados no setor privado 

Assalariados 
do setor 

público (6)Total

Setor de atividade Carteira de trabalho

Indústria de 
transformação 

(3)

Comércio; 
reparação 
de veículos 

automotores e 
motocicletas 

(4)

Serviços 
(5) Assinada Não-assinada

Janeiro 2012 1.289 1.131 1.391 949 1.092 1.205 702 2.164 
Fevereiro 1.271 1.126 1.389 934 1.088 1.198 702 2.133 
Março 1.256 1.128 1.446 933 1.072 1.192 736 2.065 
Abril 1.236 1.121 1.441 943 1.083 1.183 738 2.012 
Maio 1.232 1.114 1.557 941 1.057 1.181 707 2.049 
Junho 1.232 1.109 1.516 960 1.060 1.182 668 2.051 
Julho 1.241 1.119 1.519 971 1.052 1.195 666 2.021 
Agosto 1.250 1.120 1.326 1.003 1.075 1.199 671 2.027 
Setembro 1.251 1.105 1.308 983 1.064 1.183 655 2.100 
Outubro 1.253 1.094 1.332 974 1.052 1.169 648 2.168 
Novembro 1.275 1.119 1.533 939 1.075 1.189 671 2.171 
Dezembro 1.263 1.127 1.581 936 1.083 1.192 700 2.099 
Janeiro 2013 1.257 1.133 1.538 927 1.111 1.196 712 2.100 
Fevereiro 1.249 1.121 1.506 947 1.091 1.182 729 2.208 
Março 1.245 1.112 1.499 947 1.086 1.173 718 2.234 
Abril 1.243 1.111 1.469 978 1.077 1.174 705 2.217 
Maio 1.245 1.108 1.359 948 1.103 1.172 687 2.210 
Junho 1.292 1.142 1.384 950 1.115 1.208 728 2.300 
Julho 1.311 1.153 1.491 920 1.118 1.213 784 2.319 
Agosto 1.307 1.153 1.555 961 1.098 1.219 764 2.331 
Setembro 1.271 1.139 1.551 959 1.091 1.204 718 2.197 
Outubro 1.273 1.143 1.532 977 1.096 1.218 661 2.176 
Novembro 1.281 1.148 1.442 972 1.113 1.218 658 2.179 
Dezembro 1.304 1.158 1.431 1.002 1.117 1.221 746 2.312 
Janeiro 2014 1.281 1.134 1.380 972 1.105 1.194 770 2.329 
Variação mensal (%) 
Jan. 2014/dez. 2013 -1,8 -2,0 -3,6 -2,9 -1,0 -2,2 3,3 0,8
Variação no ano (%) 
Jan. 2014/dez. 2013 -1,8 -2,0 -3,6 -2,9 -1,0 -2,2 3,3 0,8
Variação anual (%) 
Jan. 2014/jan. 2013 1,9 0,1 -10,3 4,9 -0,5 -0,2 8,2 10,9

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Exclusive os assalariados que não tiveram remuneração no mês e os empregados domésticos. Inflator utilizado: IPC–SEI; valores em reais de janeiro de 2014.
(2) Incluem os que não sabem a que setor pertence a empresa em que trabalham.
(3) Seção C da CNAE 2.0 domiciliar. 
(4) Seção G da CNAE 2.0 domiciliar. 
(5) Seções H a S da CNAE 2.0 domiciliar e excluem os serviços domésticos.
(6) Incluem os estatutários e celetistas que trabalham em instituições públicas (governos municipal, estadual, federal, empresa de economia mista, autarquia, fundação, etc.).
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Tabela 19
Rendimento real trimestral máximo e mínimo dos ocupados e dos assalariados no trabalho principal (1)
Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-jan. 2014

(R$)

Períodos

Rendimento médio real trimestral

Ocupados (2) Assalariados (3)

10% mais 
pobres 
ganham 

até

25% mais 
pobres 
ganham 

até

50% mais 
pobres 
ganham 

até

25% mais 
ricos 

ganham 
acima de

10% mais 
ricos 

ganham 
acima de

10% mais 
pobres 
ganham 

até

25% mais 
pobres 
ganham 

até

50% mais 
pobres 
ganham 

até

25% mais 
ricos 

ganham 
acima de

10% mais 
ricos 

ganham 
acima de

Janeiro 2012 340 620 792 1.244 2.269 618 704 887 1.362 2.456 
Fevereiro 339 657 788 1.248 2.262 618 702 878 1.361 2.269 
Março 338 697 788 1.238 2.251 697 702 877 1.357 2.262 
Abril 347 689 788 1.237 2.216 689 700 886 1.344 2.241 
Maio 340 683 784 1.208 2.196 683 696 878 1.329 2.216 
Junho 331 683 790 1.218 2.195 683 688 878 1.317 2.216 
Jullho 329 681 788 1.207 2.195 681 682 877 1.316 2.196 
Agosto 329 678 806 1.308 2.189 678 682 875 1.316 2.189 
Setembro 328 673 799 1.299 2.179 673 681 871 1.313 2.181 
Outubro 326 668 795 1.291 2.165 668 678 866 1.307 2.179 
Novembro 340 666 806 1.290 2.164 666 673 866 1.310 2.354 
Dezembro 342 663 802 1.284 2.151 663 669 860 1.325 2.237 
Janeiro 2013 367 662 805 1278 2139 662 713 856 1309 2246 
Fevereiro 367 662 798 1261 2129 662 712 851 1299 2307 
Março 366 708 798 1254 2102 708 712 840 1303 2288 
Abril 364 704 800 1253 2096 704 711 838 1330 2188 
Maio 363 703 821 1247 2078 703 708 866 1350 2214 
Junho 363 703 829 1247 2280 703 704 888 1350 2487 
Julho 381 699 825 1247 2318 699 704 901 1392 2488 
Agosto 405 699 824 1243 2352 699 702 897 1372 2535 
Setembro 411 699 825 1237 2094 698 699 897 1389 2344 
Outubro 412 699 824 1338 2288 697 699 906 1387 2370 
Novembro 410 697 824 1338 2267 694 698 922 1392 2348 
Dezembro 405 693 822 1337 2359 687 697 921 1394 2461 
Janeiro 2014 400 687 819 1300 2200 679 709 900 1356 2280 
Variação mensal (%) 
Jan. 2014/dez. 2013 -1,4 -0,9 -0,4 -2,8 -6,8 -1,2 1,7 -2,3 -2,7 -7,4
Variação no ano (%) 
Jan. 2014/dez. 2013 -1,4 -0,9 -0,4 -2,8 -6,8 -1,2 1,7 -2,3 -2,7 -7,4
Variação anual (%) 
Jan. 2014/jan. 2013 9,1 3,7 1,7 1,7 2,8 2,5 -0,5 5,2 3,6 1,5

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Inflator utilizado – Índice de Preços ao Consumidor – SEI. Valores em reais de julho de 2013.
(2) Exclusive os Assalariados e os Empregados domésticos assalariados que não tiveram remuneração no mês, os Trabalhadores familiares sem remuneração salarial e os Trabalhadores
    que ganharam exclusivamente em espécie ou benefício.
(3) Exclusive os Assalariados que não tiveram remuneração no mês.
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Emprego formal

Tabela 20
Flutuação mensal do emprego – Região Metropolitana de Salvador – jan. 2012-dez. 2013

Períodos
Saldo líquido (admissões – desligamentos)

Total (1) Ind. tranformação Const. civil Comércio Serviços

2012 (2) 1.586 36 -2.983 2.613 3.120
Declaração fora do prazo 4.153 1.162 2.675 2.972 5.745
Com ajuste (3) 5.739 1.198 -308 5.585 8.865
Janeiro 2.068 255 536 -752 2.172
Fevereiro -1.661 -403 -1.928 -539 1.209
Março 2.622 281 1.705 -1.041 1.500
Abril 2.327 158 748 268 1.161
Maio -2.550 22 -522 412 -2.202
Junho -1.810 174 -704 -172 -1.002
Julho 954 503 713 -151 -54
Agosto -80 -137 -1.234 135 1.229
Setembro 1.308 31 510 505 229
Outubro -1.017 316 -776 978 -1.263
Novembro 5.164 290 771 2.352 1.990
Dezembro -5.739 -1.454 -2.802 618 -1.849
2013 (2) 2.665 1.936 -1.187 -184 1.292
Declaração fora do prazo 14.904 762 5.796 1.733 6.126
Com ajuste (3) 17.569 2.698 4.609 1.549 7.418
Janeiro -678 520 -19 -1.197 141
Fevereiro 140 137 -734 -672 1.138
Março -158 4 972 -1.129 495
Abril 3.164 -63 1.078 -242 1.952
Maio 208 611 106 324 -929
Junho -1.219 -42 -1.214 -643 717
Julho -1.069 402 655 -417 -2.065
Agosto 1.206 335 -150 235 667
Setembro 2.604 550 2.403 1.097 -1.654
Outubro -2.653 249 -2.230 527 -1.576
Novembro 5.436 -188 -298 2.197 4.336
Dezembro -4.316 -579 -1.756 -264 -1.930

Fonte: MTE–Caged – Lei 4.923/65 – Perfil do estabelecimento.
(1) Incluem todos os setores. Dados preliminares.
(2) Este saldo não levou em consideração o ajuste realizado no ano.
(3) Este saldo levou em consideração o ajuste realizado no ano até novembro.
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Tabela 21
Flutuação mensal do emprego – Bahia – jan. 2012-dez. 2013

Períodos

Saldo líquido (admissões – desligamentos)

Total (1) Ind. 
transformação Const. civil Comércio Serviços

2012 (2) 9.310 -5.658 -100 8.184 12.176
Declaração fora do prazo 31.662 2.942 5.974 8.394 12.072
Com ajuste (3) 40.972 -2.716 5.874 16.578 24.248
Janeiro 6.861 1.375 1.477 -546 3.363
Fevereiro -1.619 -908 -1.758 -678 1.457
Março 2.243 -911 2.647 -1.194 2.299
Abril 7.847 1.571 1.153 785 1.843
Maio 3.071 1.111 -174 226 -1.652
Junho 241 597 -952 269 -499
Julho 2.209 1.410 1.213 31 661
Agosto 442 -314 -1.109 1.053 2.757
Setembro 3.479 -251 1.004 1.683 1.793
Outubro -4.886 -1.974 -870 1.482 -1.097
Novembro 5.695 -1.419 1.656 4.056 3.489
Dezembro -16.273 -5.945 -4.387 1.017 -2.238
2013 (2) 23.605 1.329 7.324 7.259 8.253
Declaração fora do prazo 27.665 1.604 8.241 4.828 10.650
Com ajuste (3) 51.270 2.933 15.565 12.087 18.903
Janeiro -628 -11 855 -2.244 399
Fevereiro -1.076 -373 86 -1.088 1.165
Março 375 -554 1.133 -1.235 570
Abril 10.186 564 2.783 456 2.969
Maio 4.568 1.852 1.192 788 -82
Junho 1.436 467 -377 -94 861
Julho 3.280 475 2.051 -341 -815
Agosto 3.955 460 790 1.577 1.242
Setembro 6.203 768 3.445 3.078 -1.170
Outubro -2.419 159 -1.955 1.689 -864
Novembro 7.962 -804 713 4.335 6.339
Dezembro -10.237 -1.674 -3.392 338 -2.361

Fonte: MTE–Caged – Lei 4.923/65 – Perfil do estabelecimento.
(1) Incluem todos os setores. Dados preliminares.
(2) Este saldo não levou em consideração  o ajuste realizado no ano.
(3) Este saldo levou em consideração o ajuste realizado no ano, até novembro

112



Conj. & Planej., Salvador, n.182, p.95-123, jan.-mar. 2014

IndIcadores 
conjunturaIsFinanças públicas

FINANçAs PúBLICAs

União
(Continua)

Tabela 22
Demonstrativo das Receitas da União – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1.000)

Receita realizada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado 
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado 

jan.-dez.

Receita (exceto intraorçamentária) (I) 253.813.471 1.439.327.707 231.311.193 1.554.623.015
Receitas correntes 247.795.348 1.219.645.808 204.766.550 1.134.717.311 
Receita tributária 65.004.671 376.042.390 61.284.399 347.752.023 
Impostos 64.356.935 369.194.804 60.630.335 340.901.477 
Taxas 648 4.005.250 654.064 6.850.547 
Receita de contribuições 129.005.532 642.688.582 107.998.262 590.425.207 
Contribuições sociais 127.516.656 632.493.824 106.660.664 578.861.382 
Contribuições econômicas 1.488.876 10.194.757 1.337.597 11.563.824 
Receita patrimonial 23.244.644 85.183.285 14.612.435 81.046.659 
Receitas imobiliárias 206 1.131.274 175.706 1.214.330 
Receitas de valores mobiliários 4.299.864 25.644.716 10.808.278 41.734.464 
Receita de concessões e permissões 15.030.696 20.824.702 49.618 2.059.631 
Compensações financeiras 3.630.248 36.392.873 3.524.751 35.720.856 
Receita de cessão de direitos 0 0 50.448 276.753 
Outras receitas patrimoniais 75 598.704 3.632 40.623 
Receita agropecuária 2 14.948 3.506 24.734 
Receita da produção vegetal 4 22.556 2.253 14.596 
Receita da produção animal e derivados 2  12.460 1.247  10.121 
Outras receitas agropecuárias 2 10.090 6 16 
Receita industrial 1 5 77.685 756.043 
Receita da indústria de transformação 238 687.313 77.685 756.043
Receita de serviços 238 687.313 6.311.749 47.919.702
Transferências correntes 7.603.447 49.545.001 196.932 844.445 
Transferências intergovernamentais 325 408.083 110 589 
Transferências de instituições privadas 0 0 29.421 68.920 
Transferências do exterior 161 13.576  1.939 9.679 
Transferências de pessoas 4 (715) 98 542 
Transferências de convênios 105 1.611 165.335 764.048 
Transferências para o combate à fome 161 393.627 30 665 
Receitas correntes a classificar 27 117 (3.139) 0 
Outras receitas correntes -3 3.132 14.284.721 65.948.498 
Multas e juros de mora 22.372.845 64.501.822 3.819.032 28.599.776 
Indenizações e restituições 7.842.182 25.962.358 778.014 4.214.059 
Receita da dívida ativa 676 6.408.205 3.066.998 14.647.534 
Receitas diversas 12.159.904 18.717.690 6.620.676 18.487.129 
Receitas de capital 0 11.043.485 26.544.644 419.905.705 
Operações de crédito 1.694.754 215.358.528 (1.778.943) 174.699.179 
Operações de crédito internas 6.018.123 106.152.922 (2.280.990) 169.696.488 
Operações de crédito externas -9.683.913 88.998.452 502.047 5.002.691 
Alienação de bens -10.170.668 (8.718.234) 12.633.157 14.217.901 
Alienação de bens móveis 487 2.109.196 12.612.885 14.006.479 
Alienação de bens imóveis 179 1.956.545 20.272 211.422 
Amortizações de empréstimos 134 152.477 6.269.338 34.287.203 
Transferências de capital 45 30.168.271 120.335 219.864 
Transferências do exterior 5790745 5883071 0 0
Transferências de pessoas 19 19 0 5.103 
Transferência de outras instituições públicas 0 4.646 0 0 
Transferências de convênios 12 77.813 120.335 214.760 
Outras receitas de capital 9.712.704 90.872.420 9.300.757 196.481.557 
Resultado do Banco Central do Brasil 0 44.361.949 0 148.767.263 
Remuneração das disponibilidades 9.711.970 46.506.649 9.300.576 47.645.592 
Proveniente da execução de garantias 347 3.205 155 887 
Receita dívida ativa alienação estoques de café 388 617 26 717 
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Tabela 22
Demonstrativo das Receitas da União – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1.000)

Receita realizada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado 
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado 

jan.-dez.

Receita Títulos Tesouro Nacional Resgatados 0 0 0 58.492 
Receitas de capital diversas 0 2 0 8.605 
Receita (intraorçamentária) (II) 5.763.498 26.695.740 5.652.646 17.929.772 
Subtotal das receitas (III) = (I+II) 259.576.968 1.466.023.445 236.963.839 1.572.552.787 
Operações de crédito - refinanciamento (IV) 63.906.389 418.543.079 80.816.521 376.744.177 
Operações de crédito internas 60.763.827 413.786.247 80.816.521 372.030.365 
Mobiliária 60.763.827 413.786.247 80.816.521 372.030.365 
Operações de crédito externas 3.142.562 4.756.832 0 4.713.813 
Mobiliária  3.142.562 4.756.832 0 4.713.813 
Subtotal com refinanciamento (V) = (III +IV) 323.483.357 1.884.566.525  317.780.361 1.949.296.965 
Déficit (VI) - 0 0 0 
Total (VII) = (V + VI) 323.483.357 1.884.566.525  317.780.361 1.949.296.965 
Saldo de exercícios anteriores (utilizados para 
créditos adicionais)  -  -    -  -   

Receita realizada intraorçamentária

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado 
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado 

jan.-dez.

Receita (intraorçamentária) (II) 5.763.498 26.695.740 5.652.646 17.929.772
Receitas correntes 5.394.660 23.938.369 4.996.614 15.536.153
Receita tributária 133 151 52 446
Impostos 122 -53 10 -1
Taxas 12 208 42 447
Receita de contribuições 3.211.327 14.404.510 3.137.192 13.477.073
Contribuições sociais 3.211.327 14.404.432 3.137.198 13.476.991
Contribuições econômicas 0 77 (7) 80
Receita patrimonial 537 20.740 567 14.491
Receitas imobiliárias 358 2.924 515 2.842
Receitas de valores mobiliários 0 17.449 0 11.359
Receita de concessões e permissões 180 369 52 288
Receita industrial 35 160.351 44.884 161.664
Receita da indústria de transformação 35 160.351 44.884 161.664
Receita de serviços 177 110.985 17.938 55.057
Outras receitas correntes 1.970.376 9.029.555 1.795.981 1.827.424
Multas e juros de mora 209 1.521 71 319
Indenizações e restituições 815 7.709 5.859 36.385
Receitas decorrentes de aportes periódicos p/ comp. 
ao RGPS 1969250 9019720 1790000 1790000 
Receitas diversas 102 608 51 720 
Receitas de capital 369 2.388.903 656.032 2.393.621
Operações de crédito 369 2.388.903 656032 2.383.620
Operações de crédito internas 369 2.388.903 656.032 2.383.620
Alienação de bens  -  -  -  - 
Alienação de bens móveis  -  -  -  - 
Alienação de bens imóveis  -  -  -  - 
Outras receitas de capital  -  -  - 10.000
Resultado do banco central do brasil  -  -  -  - 
Integralização de capital social  -  -  - 10.000
Remuneração das disponibilidades  -  -  -  - 
Proveniente da execução de garantias  -  -  -  - 
Saldo de exercícios anteriores  -  -  -  - 
Receitas de capital diversas  -  -  -  - 

Fonte: STN.
Elaboração: SEI/Coref.
RREO – Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º).
(...) Não disponível até dezembro
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Tabela 23
Demonstrativo das Despesas da União – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

Despesa executada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado 
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado 

jan.-dez.

Despesas (exceto intraorçamentária) (VIII) 265.433.780 1.321.953.070 250.814.100 1.413.340.607
Despesas correntes 203.730.194 1.133.182.089 192.429.841 1.032.074.038
Pessoal e encargos sociais 41.416.750 204.499.621 38.266.819 188.771.336
Juros e encargos da dívida 13.297.912 141.691.426 14.352.018 134.079.856
Outras despesas correntes 149.015.533 786.991.044 139.811.004 709.222.845
Transferência a estados, DF e municípios 50.076.500 246.064.524 52.317.385 234.665.691
Benefícios previdenciários 59.789.758 347.683.076 55.365.914 283.179.936
Demais despesas correntes 39.149.275 193.243.443 32.127.705 191.377.219
Despesas de capital 61.703.585 188.770.978 58.384.259 381.266.570
Investimentos 7.896.868 19.523.912 7.822.942 21.998.436
Inversões financeiras 14.027.882 51.541.433 7.605.269 39.230.650
Amortização da dívida 39.778.836 117.705.634 42.956.048 319.952.229
Reserva de contingência - - - -
Despesas (intra-orçamentárias) (IX) 6.561.855 27.469.298 6.139.351 18.886.825
Despesas correntes 6.189.536 26.483.010 5.490.556 17.413.015
Pessoal e encargos sociais 3.860.616 16.558.794 3.500.148 14.971.467
Outras despesas correntes 2.328.920 9.924.218 1.990.409 2.441.549
Demais despesas correntes 2.328.920 9.924.218 1.990.409 2.441.549
Despesas de capital 372 526.495 648.794 1.473.808
Investimentos 3 17.393 8.711 32.317
Inversões financeiras 369 596.947 640.084 1.441.494
Subtotal das despesas (X) = (VIII + IX) 271.995.635 1.349.422.367 256.953.450 1.432.227.431
Amortização da dívida - refinanciamento (XI) -30.013.996 459.032.943 -13.217.660 298.989.692
Amortização da dívida interna -35.202.082 444.240.265 -12.333.777 292.886.262
Dívida mobiliária -35.202.082 444.231.665 -12.333.777 292.875.235
Outras dívidas 0 8.599 0 11.027
Amortização da dívida externa 5.188.086 14.792.676 -883.883 6.103.430
Dívida mobiliária 4.605.292 8.021.371 -1.415.399 4.289.763
Outras dívidas 583 6.189.095 531.516 1.813.667
Subtotal com refinanciamento (XII) = (X + XI) 241.981.639 1.808.455.309 243.735.791 1.731.217.124
Superávit (XIII) - - - -
Total (XIV) = (XII + XIII) 241.981.639 1.808.455.309 243.735.791 1.731.217.124

Fonte: STN.
Elaboração: SEI/Coref.
RREO – Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º).
(...) Não disponível até dezembro.
Nota: Durante o exercício, as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados 
são também consideradas executadas. As despesas liquidadas são consideradas.
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Estado

(Continua)

Tabela 24
Balanço Orçamentário – receita – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1,00)

Receita realizada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado 
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado 

jan.-dez.

Receitas (exceto intraorçamentárias) (I)  8.302.314.646  32.986.942.517  6.838.646.133  29.944.971.811 
Receitas correntes  6.595.504.715  29.632.145.253  5.111.258.115  27.279.457.509 
Receita tributária  4.075.703.121  18.476.905.636  2.835.477.775  15.864.323.802 
Impostos  3.919.730.612  17.683.078.232  2.709.007.935  15.199.307.124 
Taxas  155.972.509  793.827.404  126.469.840  665.016.679 
Contribuição de melhoria  -  -  -  - 
Receita de contribuições  416.516.634  2.107.308.638  377.802.053  1.809.252.132 
Contribuições sociais  416.516.634  2.107.308.638  377.802.053  1.809.252.132 
Contribuições econômicas  -  -  -  - 
Receita patrimonial  161.567.159  447.585.800  78.145.555  909.100.576 
Receitas imobiliárias  7.931.540  33.804.333  11.057.707  38.952.302 
Receitas de valores mobiliários  104.185.092  264.115.071  42.597.718  309.804.366 
Receitas de concessões e permissões  358.019  10.300.793  4.691.883  7.325.856 
Compensações Financeiras  -  -  -  - 
Receita de Cessão de Direitos  6.554.211  34.117.509  - 
Outras receitas patrimoniais  42.538.296  105.248.094  19.798.247  553.018.052 
Receita agropecuária  176.451  569.105  24.808  221.485 
Receita da produção vegetal  76.641  76.641  812  4.299 
Receita da produção animal e derivados  167.772  491.784  18.866  192.187 
Outras receitas agropecuárias  (67.963)  680  5.130  25.000 
Receita industrial  -  8.820  21.798  91.145 
Receita da indústria de transformação  -  8.820  21.798  91.145 
Receita da indústria de construção  -  -  -  - 
Outras receitas industriais  -  -  -  - 
Receita de serviços  79.995.975  172.097.210  36.721.765  114.855.660 
Transferências correntes  2.105.645.494  11.251.056.790  2.215.840.731  11.028.725.653 
Transferências intergovernamentais  2.079.537.396  11.058.546.687  2.178.534.265  10.845.662.623 
Transferências de instituições privadas  -  -  8.000  32.560 
Transferências do exterior  -  -  84  895.333 
Transferências de pessoas  -  -  -  - 
Transferências de convênios  26.108.098  192.510.103  37.298.382  182.135.136 
Transferências para o combate à fome  -  -  -  - 
Outras receitas correntes  509.713.647  941.680.800  165.152.472  830.701.342 
Multas e juros de mora  86.403.337  196.117.202  39.151.806  215.690.836 
Indenizações e restituições  4.294.594  27.464.860  8.825.222  44.413.050 
Receita da dívida ativa  261.446.776  281.172.400  7.878.250  41.460.690 
Receitas diversas  157.568.939  436.926.338  109.297.196  529.136.767 
Conta retificadora da receita orçamentária -753.813.766 -3.765.067.546 -597.928.841 -3.277.814.285
Receitas de capital  1.706.809.930  3.354.797.264  1.727.388.018  2.665.514.302 
Operações de crédito  1.461.253.308  2.657.101.135  1.569.971.633  1.854.663.547 
Operações de crédito internas  637.740.000  1.341.035.434  16.146.052  245.613.194 
Operações de crédito externas  823.513.308  1.316.065.701  1.553.825.581  1.609.050.353 
Alienação de bens  8.899.626  20.175.835  5.500.043  14.435.070 
Alienação de bens móveis  7.097.736  9.132.888  3.607.943  7.623.713 
Alienação de bens imóveis  1.801.891  11.042.947  1.892.100  6.811.357 
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Tabela 24
Balanço Orçamentário – receita – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1,00)

Receita realizada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado 
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado 

jan.-dez.

Amortização de empréstimos  162.008.223  170.998.915  18.034.327  99.204.607 
Amortização de empréstimos  162.008.223  170.998.915  18.034.327  99.204.607 
Transferências de capital  74.648.772  506.521.379  133.518.611  696.847.675 
Transferências intergovernamentais  25.176.760  52.788.680  6.122.464  79.947.072 
Transferências de instituições privadas  -  -  -  - 
Transferências do exterior  -  -  -  - 
Transferências de pessoas  -  -  -  - 
Transferências de outras instituições públicas  -  -  -  - 
Transferências de convênios  49.472.012  453.732.699  127.396.147  616.900.603 
Transferências para o combate à fome  -  -  -  - 
Outras receitas de capital  -  -  363.404  363.404 
Integralização do capital social  -  -  -  - 
Dív. Atv. Prov. Da amortiz. De emp. E financ.  -  -  -  - 
Restituições  -  -  - 
Outras receitas  -  -  363.404  363.404 
Receitas (intraorçamentárias) (II)  453.939.972  2.237.224.593  466.179.196  2.041.200.936 
Subtotal das receitas (III) = (I+II)  8.756.254.617  35.224.167.110  7.304.825.330  31.986.172.747 
Operações de crédito - refinanciamento (IV)  -  -  -  - 
Operações de crédito internas  -  -  -  - 
Para refinanciamento da dívida mobiliária  -  -  -  - 
Para refinanciamento da dívida contratual  -  -  -  - 
Operações de crédito externas  -  -  -  - 
Para refinanciamento da dívida mobiliária  -  -  -  - 
Para refinanciamento da dívida contratual  -  -  -  - 
Subtotal com refinanciamentos (V) = (III + IV)  8.756.254.617  35.224.167.110  7.304.825.330  31.986.172.747 
Déficit (VI)  -  -  -  - 
Total (VII) = (V + VI)  8.756.254.617  35.224.167.110  7.304.825.330  31.986.172.747 
Saldos de exercícios anteriores

Receita realizada intraorçamentária

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.

Receitas correntes 453.939.972 2.237.224.593 466.179.196 2.041.200.936 
Receita de contribuições 447.872.701 2.215.367.079 444.524.607 1.991.193.034 
Contribuições sociais 447.872.701 2.215.367.079 444.524.607 1.991.193.034 
Receita de serviços 6.067.270 21.857.514 21.654.590 50.007.902 
Total 453.939.972 2.237.224.593 466.179.196 1.747.820.069 

Fonte: Sefaz-BA.
Elaboração: SEI/Coref.
RREO – Anexo I (LRF Art. 52, inciso I, alínea “a” do inciso II e §1º).
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Tabela 25
Balanço Orçamentário – despesa – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1,00)

Despesa executada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.

Despesas (exceto intraorçamentárias) (I) 6.222.573.024,47  29.556.329.082  6.699.883.458 27.921.301.654 
Despesas correntes 2.796.081.984,13 23.565.391.712 5.707.299.256 24.700.936.780 
Pessoal e encargos sociais 811.836.469,79 11.599.291.919 2.737.912.957 12.829.374.975 
Juros e encargos da dívida 62.818.364,00 424.964.793 106.806.831 515.961.268 
Outras despesas correntes 1.921.427.150,34 11.541.135.000 2.862.579.468 11.355.600.536 
Transferências a municípios 390.437.023,00 3.978.715.674 646.060.396 3.850.325.071 
Demais despesas correntes 1.530.990.127,34 7.562.419.326 2.216.519.072 7.505.275.465 
Despesas de capital 3.441.974.523,34 6.006.420.853 992.584.202 3.220.364.875 
Investimentos 1.851.672.207,34 2.938.044.342 687.313.684 1.751.748.967 
Inversões financeiras 581.461.680,00 638.440.512 105.370.605 436.520.697 
Amortização da dívida 1.008.840.636,00 2.429.935.999 199.899.912 1.032.095.211 
Reserva de contingência (15.483.483) (15.483.483) - -
Reserva do rpps - - - -
Despesas (intraorçamentárias) (II) 278.337.792,53 1.702.912.235 488.425.864 2.052.814.743 
Subtotal  das despesas (III)=(I + II) 6.500.910.817,00  31.259.241.317  7.188.309.322  29.974.116.397 
Amortização da dívida / refinanciamento(IV) - - - -
Amortização da dívida interna - - - -
Dívida mobiliária - - - -
Outras dívidas - - - -
Amortização da dívida externa - - - -
Dívida mobiliária - - - -
Outras dívidas - - - -
Subtotal com refinanciamento (V) = (III + IV) 6.500.910.817,00  31.259.241.317  7.188.309.322  29.974.116.397 
Superávit (VI) - 0 0 
Total (VII) = (V + VI) 6.500.910.817,00  31.259.241.317  7.188.309.322  29.974.116.397 

Despesa intraorçamentária

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.

Despesas correntes 2.386.299.086,53 3.934.178.646 488.425.464 2.052.814.343 
Pessoal e encargos sociais 1.752.787.208,54 3.093.463.350 389.563.443 1.639.138.089 
Outras despesas correntes 633.511.877,99 840.715.295 98.862.021 413.676.254 
Despesas de capital - - 400 400 
Investimentos - - 400 400 
Total 2.386.299.086,53 3.934.178.646 488.425.864 2.052.814.743 

Fonte: Sefaz-BA.
Elaboração: SEI/Coref.
Nota: Durante o exercício, as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados 
são também consideradas executadas. As Despesas liquidadas são consideradas.
RREO – Anexo I (LRF Art. 52, inciso I, alínea “b” do inciso II e §1º ) – LEI 9.394/96, Art. 72 – Anexo X.
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Tabela 26
Receita tributária mensal – Bahia – jan. 2012-dez. 2013

(R$ 1 000)

Meses
ICMS Outras Total

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Janeiro 1.183.096.821 1.505.775.889 125.184.502 56.025.700 1.308.281.323 1.561.801.589
Fevereiro 1.099.973.808 1.239.789.328 167.877.483 72.418.888 1.267.851.291 1.312.208.217
Março 1.033.766.974 1.247.896.776 172.859.622 183.792.389 1.206.626.597 1.431.689.165
Abril 1.153.973.735 992.624.244 192.994.993 179.178.095 1.346.968.728 1.171.802.339
Maio 1.050.663.513 1.317.776.644 204.764.846 25.352.117 1.255.428.360 1.343.128.761
Junho 1.108.464.624 1.276.094.741 232.549.821 67.034.020 1.341.014.446 1.343.128.761
Julho 1.041.560.210 1.213.454.517 240.070.969 129.674.244 1.281.631.179 1.343.128.761
Agosto 1.038.936.964 1.267.210.202 238.745.517 75.918.559 1.277.682.482 1.343.128.761
Setembro 1.183.824.035 1.285.573.432 205.697.846 57.555.329 1.389.521.881 1.343.128.761
Outubro 1.180.653.380 1.343.128.761 173.186.361 133.531.331 1.353.839.741 1.476.660.093
Novembro 1.254.966.120 1.796.519.146 155.165.522 821.084.780 1.410.131.642 2.617.603.926
Dezembro 1.165.413.298 1.196.214.076 259.932.835 261.885.119 1.425.346.133 1.458.099.195
Total 13.495.293.484 15.682.057.758 2.369.030.318 2.063.450.572 15.864.323.802 17.745.508.331

Fonte: Sefaz-BA – Relatórios Bimestrais.
Elaboração: SEI.
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Município

Tabela 28
Balanço Orçamentário – receita – orçamentos fiscal e da seguridade social – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1,00)

Receita realizada
2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.
Receitas (exceto intraorçamentárias) (I) 798.837.894 4.180.200.847 673.671.262 4.323.025.918
Receitas correntes 797.132.998 4.174.793.362 705.106.960 4.562.374.750
Receita tributária 285.772.795 1.625.844.372 248.853.514 1.759.257.377
Impostos 264.710.012 1.423.296.308 220.762.488 1.489.418.999
Taxas 21.062.783 201.497.691 27.754.065 268.174.440
Outras receitas tributárias - 1.050.373 336.961 1.665.938
Receita de contribuições 37.562.650 182.493.645 30.670.612 194.589.614
Contribuições sociais 27.817.978 115.256.211 18.757.476 108.293.648
Contribuições econômicas 9.744.671 67.237.434 11.913.136 86.295.966
Receita patrimonial 26.610.188 212.205.986 5.988.010 48.973.924
Receitas imobiliárias 240.627 1.325.674 606.402 2.243.730
Receitas de valores mobiliários 13.808.401 58.990.804 3.227.938 26.190.704
Receitas de concessões e permissões 12.561.160 25.856.143 2.153.533 17.074.522
Outras receitas patrimoniais - 126.033.365 137 8.968
Receita industrial 25.332 228.575 178.888 983.152
Receita da indústria de construção 25.332 228.575 178.888 983.152
Receita de serviços 161.804 1.663.094 0 0
Outras Receitas Industriais 461.876 3.746.431
Transferências correntes 418.312.838 1.996.404.976 393.626.171 2.394.103.858
Transferências intergovernamentais 408.152.287 1.968.648.318 384.830.737 2.366.128.910
Transferências de instituições privadas 4.601.754 9.280.659 5.095.164 9.473.751
Transferências do exterior - 0 0 5.615
Transferências de pessoas 41.179 57.853 76.187 141.575
Transferências de convênios 5.517.618 18.418.146 3.624.083 18.354.007
Outras receitas correntes 28.687.393 155.952.713 25.327.889 160.720.394
Multas e juros de mora 17.066.491 70.679.922 10.291.273 68.009.810
Indenizações e restituições 796.201 10.139.857 587.075 2.652.929
Receita da dívida ativa 8.662.420 62.055.477 14.099.014 80.201.507
Receitas diversas 2.162.281 13.077.458 350.526 9.806.418
Receitas de capital 1.704.896 5.407.484 9.843.429 40.696.709
Operações de crédito - 0 0 6.027.970
Operações de crédito internas 0 6.027.970
Alienação de bens 481.163 553.577 16.502 48.102
Alienação de bens móveis 481.163 553.577 16.502 48.102
Transferências de capital 1.223.734 4.853.908 9.826.927 34.620.637
Transferências intergovernamentais 173.333 2.526.100 80.000 3.908.336
Transferências de convênios 1.050.400 2.327.808 9.746.927 30.712.301
Outras receitas de capital - - -11.352 -377.219
Receitas diversas - 0 0
Dedução da COSIP - 0 0
Dedução da receita corrente - 0 -41.267.775 -4.355.716.510
Receitas (intraorçamentárias) (II) 48.160.694 193.938.207 42.910.747 234.779.552
Subtotal das receitas (III) = (I+II)  846.998.589 4.374.139.054 716.582.008,59 4.557.725.470 
Déficit (IV)  -  -  -  - 
Total (V) = (III + IV)  846.998.589 4.374.139.054 716.582.008,59 4.557.805.470 

Receita intraorçamentária
2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.
Receitas correntes 48.160.694,20 193.938.207,42 42.910.747 199.077.195
Receita de contribuições 48.157.694,20 193.931.707,42 42.910.747 196.833.427
Contribuições Sociais 48.157.694,20 193.931.707,42  -    -   
Receita de serviços 3.000,00 6.500,00  -    2.243.768,12 
Receita de capital  -    -   
Outras receitas de capital intraorçamentária  -    -   
Total 48.160.694,20  193.938.207 42.910.747 199.077.195 

Fonte: Sefaz-BA.
Elaboração: SEI/Coref.
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Tabela 29
Balanço Orçamentário – despesa – orçamentos fiscal e da seguridade social – Salvador – jan.-dez. 2012/2013

(R$ 1,00)

Despesa executada

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.

Despesas (exceto intraorçamentárias) (I) 906.391.702,27 3.443.942.001 741.945.001,71 3.503.846.257
Despesas correntes 789.829.885,28 3.144.967.615 678.322.517,27 3.204.261.651
Pessoal e encargos sociais 423.479.304,83 1.608.349.997 327.363.455,60 1.499.808.400
Juros e encargos da dívida 11.654.351,49 73.116.189 11.634.585,74 68.832.224
Outras despesas correntes 354.696.228,96 1.463.501.429 339.324.475,93 1.635.421.027
Despesas de capital 116.561.816,99 298.974.386 63.622.484,44 299.584.607
Investimentos 53.292.495,58 115.245.332 45.410.213,70 156.106.953
Inversões financeiras  - 4.790.000 1.578.000,00 6.600.000
Amortização da dívida 63.269.321,41 178.939.054 16.634.270,74 136.877.654
Reserva de contingência
Despesas (intraorçamentárias) (II) 47.184.709,96 172.223.948 41.782.753,45 161.929.281
Subtotal  das despesas (III)=(I+II) 953.576.412,23 3.616.165.949 783.727.755,16 3.665.775.539
Superávit(IV)
Total (V) = (III + IV) 953.576.412,23 3.616.165.949 783.727.755,16 3.665.775.539

Despesa intraorçamentária

2013 2012

Nov.-dez. Acumulado
jan.-dez. Nov.-dez. Acumulado

jan.-dez.

Despesas correntes 47.184.709,96 172.223.948 41.782.753,45 161.921.419
Pessoal e encargos sociais 47.176.930,67 172.189.978 41.782.753,45 161.916.122
Outras despesas correntes  7.779  33.970  -    5.297 
Despesas de capital  -  -    -    7.863 
Investimentos  -    -    7.863 
Total 47.184.709,96 172.223.948 41.782.753,45 161.929.281

Fonte: Sefaz-BA.
Elaboração: SEI/Coref.
Nota: Durante o exercício, as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados 
são também consideradas executadas. As Despesas liquidadas são consideradas.
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