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CARTA DO EDITOR
A revista Conjuntura & Planejamento, edição 192, retrata a economia brasileira em uma conjuntura adversa. 
No ano de 2016, o país vivenciou uma retração da atividade econômica, colocando no centro das discus-
sões a condução da política macroeconômica. De acordo com a equipe de conjuntura, importantes setores 
da economia brasileira apresentaram forte desaceleração, o que afetou, de forma significativa, o mercado de 
trabalho e, consequentemente, o nível de renda, o consumo e o investimento das famílias. Ainda segundo 
a equipe, contribuíram para esse resultado a elevada taxa de juros, a contração do crédito, o aumento dos 
preços, a queda no valor das commodities, a desvalorização do Real e o reduzido crescimento dos principais 
parceiros comerciais externos, especialmente a China.

Esta edição apresenta, na seção Ponto de Vista, a colaboração da articulista Ana Georgina Dias, supervisora 
técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na Bahia, acerca 
da minimização da Previdência Pública. Segundo ela, a Proposta de Emenda Constitucional nº 287 (PEC 287), 
enviada pelo governo ao Congresso Nacional no início de dezembro de 2016, altera diversas regras referentes 
aos benefícios da Previdência e da Assistência Social. As mudanças propostas para a Previdência apro-
fundam a convergência das regras entre os regimes previdenciários vigentes – Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS) e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) –, embora estes se mantenham distintos. 
Na sua avaliação, a justificativa do governo para apresentar essa proposta baseia-se na concepção de que a 
Previdência Social brasileira tornou-se insustentável financeiramente.

Na seção Entrevista, tem-se a contribuição de Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, juiz do trabalho, que 
explana sobre a reforma trabalhista, ressaltando o que pode mudar nas relações de trabalho. Na sua avaliação, 
a reforma em curso no Congresso Nacional, sancionada em agosto de 2017, muda as regras da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados. 
Segundo ele, a reforma propõe “uma derrocada do sistema de proteção das relações de trabalho”. 

Na seção Artigos, é apresentado, dentre outros, o trabalho do professor Fernando Pedrão, intitulado O plane-
jamento metropolitano necessário à Bahia, que traz para o centro da discussão a formação de metrópoles. 
Para o autor, trata-se de uma mutação da urbanização que assume diferentes características nas economias 
centrais e periféricas, assim como muda de feição em sucessivas situações de acumulação de capital e de 
tecnologia. No caso do Brasil, em razão das diferentes condições de metropolização, é preciso estabelecer 
uma abordagem de política urbana para metrópoles regionais.

Na seção Especial, tem-se o artigo do professor Jackson Ornelas com a temática Seca na Bahia: prejuízos 
para o setor agrícola (2012-2016). Nesse trabalho, o autor realiza um exercício de estimativa para dimensionar 
as consequências mais visíveis dos seis anos de seca sobre a agricultura baiana. Com base nos dados da 
Produção Agrícola Municipal e da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, ele traça uma estimativa dos prejuízos 
anuais em relação a um “ano normal”.

Assim, a edição 192 da C&P, além de oferecer discussões de caráter estruturante sobre o planejamento e os 
desafios para as economias brasileira e baiana em uma conjuntura adversa, aborda alternativas que viabilizem 
o crescimento econômico em longo prazo. Nesse aspecto, a SEI, não tendo pretensões de esgotar o assunto 
e emitir juízo de valor sobre as questões aqui discutidas, convida o leitor a fazer uma reflexão sobre as variáveis 
que determinam o comportamento da economia nos âmbitos nacional e estadual em curto e longo prazo.

Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
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Nesse contexto, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou retração 
de 3,6% em 2016, com taxas negativas em todos os setores de ativi-
dade – Agropecuária (-6,6%), Indústria (-3,8%) e Serviços (-2,7%) (CONTAS 
NACIONAIS TRIMESTRAIS, 2016). Para a economia baiana, o PIB também 
retraiu em 2016, com taxa de 4,9% em relação ao ano anterior. Houve 
queda na Agropecuária (-20,6%), na Indústria (-7,7%) e nos Serviços (-2,5%) 
(INFORMATIVO PIB TRIMESTRAL, 2016).

O ano de 2017 iniciou-se com uma conjuntura econômica nacional mais 
adversa do que anteriormente prevista. O nível de atividade da economia 
brasileira ainda apresenta desempenho negativo em muitos setores. Entre 
os elementos que pesaram na redução do nível de atividade nesse período 
estão: o alto endividamento das empresas e das famílias, a política fiscal 
contracionista e o elevado nível de capacidade ociosa que dificulta as 
decisões de investimentos das empresas.

Diante desse cenário, o PIB do Brasil, no primeiro trimestre de 2017, regis-
trou uma pequena retração de 0,4% em relação a igual período do ano 
anterior, com taxas negativas para Indústria (-1,1%) e Serviços (-1,7%). O 
setor de Agropecuária cresceu 15,2%, resultado explicado principalmente 
pelo desempenho de alguns produtos da lavoura, que apresentaram safra 
relevante no primeiro trimestre e registraram crescimento nas estima-
tivas de produção anual e ganho de produtividade (CONTAS NACIONAIS 
TRIMESTRAIS, 2017). 

Para a economia baiana, o PIB também retraiu no primeiro trimestre de 
2017, com taxa de 1,1%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Da 
mesma forma que no produto nacional, houve queda no valor adicionado na 
Indústria (-6,6%) e nos Serviços (-0,4%), enquanto a Agropecuária registrou 
expansão de 30,0% no período (INFORMATIVO PIB TRIMESTRAL, 2017). 
Essa expansão foi resultado do bom desempenho de culturas tradicionais 
que têm grande peso na atividade agrícola baiana.

A economia nacional e, consequentemente, a economia baiana conti-
nuam a sentir os efeitos da crise econômica e da instabilidade política do 
país desde fins de 2014, que culminou com o impeachment da Presidente 
Dilma Rousseff em agosto 2016. A crise econômica foi consequência do 
aumento da inflação, das elevadas taxas de juros, da alta do desemprego 
e do desequilíbrio fiscal. 

Em dezembro de 2016, a inflação alcançou taxa de 6,29% no acumulado 
dos últimos 12 meses (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 
AMPLO, 2017). A inflação recente, após as medidas de política monetária, 
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desacelerou em todos os grupos de preços, especialmente os preços dos 
alimentos, o que reflete a boa safra do setor agrícola. No acumulado de 
janeiro a março de 2017, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) situou-se em 0,96%, bem abaixo dos 2,62% de igual período do ano 
anterior. No acumulado dos últimos 12 meses até o mês de março, a taxa 
foi de 4,57%, próxima da meta de inflação (4,5%) e bem abaixo dos 9,39% 
relativos ao acumulado de 12 meses até março de 2016 (ÍNDICE NACIONAL 
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, 2017).

Nesse contexto, com a inflação recuando a taxas mais próximas da meta, 
o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, a partir 
de outubro de 20161, flexibilizar a política monetária e reduzir a taxa básica 
de juros (Selic) para 14,0% a.a. Em maio de 20172, essa taxa era de 10,25% 
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017).

No mercado de trabalho, o país encerrou 2016 com taxa de desocu-
pação de 1,1 p.p. acima daquela observada no início do ano, que já havia 
sido 3,0 p.p. maior do que a do início de 2015. Esse comportamento 
se manteve no primeiro trimestre de 2017 (PESQUISA NACIONAL POR 
AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA, 2017), como será abordado nas 
próximas seções.

No tocante à questão fiscal, diante da reduzida arrecadação provocada pela 
queda do nível de atividade econômica e o aumento dos gastos correntes, 
o déficit primário mantém-se elevado e o teto dos gastos está constante-
mente ameaçado de ser rompido. As contas do setor público acumularam 
um déficit primário de R$ 157,707 bilhões em 12 meses até maio de 2017, o 
equivalente a 2,47% do PIB, segundo dados do Banco Central do Brasil. Este 
percentual é o maior desde dezembro de 2016, quando estava em 2,49%, 
representando um déficit de R$ 159,5 bilhões. A meta fiscal do governo 
central para este ano permite um déficit de até R$ 170 bilhões (GRANER; 
MARCHESINI; SIMÃO, 2017).

O cenário externo é ainda bastante incerto, mas evidencia-se uma recu-
peração gradual da atividade econômica global. No último trimestre de 
2016, o produto dos EUA apresentou desaceleração – passou de 3,6% no 
terceiro trimestre para 1,9% no quarto trimestre –, impactado pela contri-
buição negativa do setor externo, enquanto a demanda doméstica regis-
trou a maior contribuição em cinco trimestres. O Reino Unido registrou o 
ritmo mais forte desde o último trimestre de 2014, quando alcançou taxa 

1 202ª Reunião do Copom em 19/10/2016.
2 207ª Reunião do Copom em 31/05/2017.
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anualizada de 2,0%. Enquanto isso, a Zona do Euro, o Japão e a China 
mantiveram o mesmo ritmo de crescimento do último trimestre de 2016 
(WORLD ECONOMIC OUTLOOK, 2017).

SETOR PRIMÁRIO TEM QUEDA PUXADA 
PELA AGRICULTURA EM 2016 E 

RECUPERAÇÃO DA SAFRA EM 2017

No quarto trimestre de 2016, o Valor Agregado Bruto (VAB) da Agropecuária 
baiana apresentou retração de 12,9%, na comparação com o mesmo 
período de 2015 (INFORMATIVO PIB TRIMESTRAL, 2016). Observa-se 
que o setor sofreu quatro trimestres consecutivos de resultados nega-
tivos (Gráfico 1) e, com isso, o seu valor adicionado acumulou uma 
variação negativa de 20,6% em 2016 na comparação com o acumulado 
de 2015. O resultado foi provocado pela severa e prolongada estiagem, 
atribuída ao fenômeno climático El Niño, que atingiu as regiões do estado 
de forma homogênea. Houve quebra da safra de importantes lavouras 
e perda de rebanhos. 

O impacto da estiagem também provocou prejuízos para a agricultura 
nacional, resultando numa queda de 12,2% da safra brasileira de grãos 
(Gráfico 2). Cumpre recordar que a safra de 2015 foi de 209,7 milhões de 
toneladas, superando em 7,8% a de 2014 e estabelecendo um patamar 
recorde de produção. Em 2016, a produção, porém, declinou, somando 
184 milhões de toneladas.

2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV

6,9 7,6 5,6 5,8 

-6,5 -14,4 -20,7 -12,9 

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

(%)

Gráfico 1
Taxa trimestral de crescimento do VAB agropecuário – Bahia – 2015.I-2016.IV 

Fonte: SEI–Informativo PIB trimestral.
Elaboração: SEI/CAC.
Nota: Trimestre atual em relação ao mesmo trimestre ano anterior. 
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O maior nível de produção na Bahia também foi alcançado em 2015, quando 
foram produzidas 9,1 milhões de toneladas, superando em 14,8% a safra de 
2014. Em 2016, entretanto, houve uma forte queda da produção, capitaneada 
principalmente pela retração significativa de soja, milho, algodão e feijão. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (2016), estimou que a produção de grãos 
havia totalizado 5,9 milhões de toneladas no estado, em 2016, numa área 
plantada de 3,1 milhões de hectares. Dessa forma, houve recuo de 35,0% 
em relação à safra de 2015, além de redução das áreas plantada e colhida, 
respectivamente, em 9,7% e 11,1%. A produtividade média da lavoura, por 
sua vez, apresentou variação negativa de 26,9% (Tabela 1).

As maiores perdas acumuladas ficaram por conta da lavoura de feijão, cuja 
produção totalizou 171 mil toneladas, 58,8% abaixo da que foi apurada 
em 2015. Em relação a esse mesmo ano, os produtores recuaram a área 
plantada em quase 200 mil hectares, indicando perda de estímulo diante da 
estiagem. A primeira safra, de verão, foi a mais afetada, encolhendo 62,1% 
em relação a 2015, com produção de 85,2 mil toneladas. A safra de inverno, 
por sua vez, estimada em de 85,7 mil toneladas, acumulou perdas de 54,8%. 

A segunda maior perda ficou por conta da safra do milho, que somou de 
1,57 milhão de toneladas, plantadas em 697 mil hectares. Em comparação 
com 2015, foram acumuladas perdas de 42,4% na produção do cereal, 
sendo que a safra de verão variou negativamente em 37,2%, totalizando 1,3 
milhão de toneladas. A safra de inverno, por sua vez, atingiu 272 mil tone-
ladas, correspondendo a um recuo de 58,5%. 
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Gráfico 2
Taxa de expansão da produção de grãos – Brasil e Bahia – Dez. 2015-dez. 2016

Fonte: IBGE–Levantamento Sistemático de Produção Agrícola e Pesquisa Agrícola Municipal.
Elaboração: SEI/CAC.
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O algodão e a soja também sofreram perdas significativas. A lavoura algo-
doeira fechou o ano com produção estimada em 795 mil toneladas, reve-
lando retração de 33,6% em relação ao verificado no ano anterior. A soja 
teve 3,2 milhões de toneladas produzidas, o que correspondeu a uma queda 
de 28,8%. As altas temperaturas e a escassez de chuvas no oeste baiano 
comprometeram o desenvolvimento e a qualidade dos grãos, sobretudo na 
área de produção não irrigada (sequeiro). 

Outras lavouras relevantes também foram afetadas pela seca. Os cafezais 
baianos sofreram forte retração de rendimento (35,0%). A não ocorrência de 
chuvas nos períodos adequados à floração e ao desenvolvimento do fruto 
explica o declínio da produção (35,6%), estimada em 135 mil toneladas, 
subdividida nas variedades canephora, com 45,8 mil toneladas, e arábica, 
com 88,7 mil toneladas. 

Não obstante o crescimento da área plantada de mandioca (16,4%), a 
produção estimada alcançou 1,9 milhão de toneladas, um decréscimo de 
10,9% em relação ao ano anterior. Para a cana-de-açúcar, a queda estimada 
foi de 9,7%, totalizando 5,6 milhões de toneladas. Embora a área plantada 
tenha sido acrescida em cerca de 16 mil hectares, não se materializou em 
nível mais elevado de produção. A lavoura do cacau, por sua vez, totalizou 
116 mil toneladas, sofrendo perdas estimadas em 24,2% sobre a safra 
anterior. O rendimento médio estimado de 215 kg/ha foi cerca de 28,0% 
inferior ao de 2015. 

Tabela 1
Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2015/2016

Produtos/safras
Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Área colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha) (3)

2015 (1) 2016 (2) Var. (%) 2015 (1) 2016 (2) Var. (%) 2015 (1) 2016 (2) Var. (%) 2015 (1) 2016 (2) Var. (%)

Mandioca 2.099 1.870 -10,9 195 227 16,4 190 170 -10,4 11.057 11.000 -0,5

Cana-de-açúcar 6.228 5.625 -9,7 105 121 15,4 105 96 -8,3 59.477 58.594 -1,5

Cacau 153 116 -24,2 514 560 9,0 514 540 5,1 298 215 -27,9

Grãos 9.152 5.951 -35,0 3.440 3.107 -9,7 3.263 2.901 -11,1 2.805 2.052 -26,9

Algodão 1.197 795 -33,6 333 257 -22,7 333 257 -22,7 3.599 3.092 -14,1

Café 209 135 -35,6 167 175 4,8 164 162 -1,0 1.276 830 -35,0

Feijão 414 171 -58,8 565 361 -36,0 506 324 -36,0 819 528 -35,5

Milho 2.683 1.546 -42,4 814 697 -14,4 702 546 -22,2 3.824 2.833 -25,9

Soja 4.514 3.213 -28,8 1.440 1.527 6,0 1.440 1.527 6,0 3.134 2.104 -32,9

Sorgo 135 92 -32,3 121 90 -25,7 118 85 -28,3 1.142 1.079 -5,5

Total - - - 4.254 4.015 -5,6 4.071 3.707 -8,9 - - -
Fonte: IBGE–Levantamento Sistemático de Produção Agrícola e Pesquisa Agrícola Municipal.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–PAM safra 2015.
(2) IBGE–LSPA previsão de safra 2016 (dez. 2016).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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O Índice de Commodities Agrícolas da Bahia (ICAB)3 (2016), acompanhado 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
que mede a oscilação de preços das principais commodities agrícolas 
do estado, acumulou alta de 15,8% em 2016. As principais variações de 
preços, no ano, foram de feijão (145,0%), milho (71,3%), mamão (25,8%) e 
algodão (23,25%).

No tocante ao comércio exterior, as exportações de produtos primários 
recuaram 24,5%, em valores nominais (Dólar), no acumulado de janeiro a 
dezembro de 2016 em comparação com o mesmo período do ano anterior 
(Tabela 2). À exceção do cacau e seus derivados, todos os principais produtos 
primários da pauta de exportação baiana apresentaram queda nas receitas 
de exportações. Relativamente às quantidades embarcadas, também houve 
variação média negativa (-22,2%), na mesma base de comparação. Em 
alguns casos, entretanto, como o de sisal, couros e peles, frutas e fumo, 
apesar do crescimento dos embarques, as receitas de exportação variaram 
negativamente, o que permite concluir um efeito preço para esses produtos 
no mercado internacional. 

Apesar de o cenário de estiagem persistir em boa parte do território baiano, 
especialmente no semiárido, espera-se que o regime de chuvas retorne à 

3 O objetivo do índice é observar variações nos preços dos principais produtos agrícolas comercializáveis (trada-
bles) pelo estado da Bahia. Os itens que compõem a cesta de commodities pesquisadas são: algodão, café, 
cacau, feijão, laranja, mamão, manga, milho, soja e uva.

Tabela 2
Exportações – Principais segmentos – Bahia – Jan./dez. 2015/2016

Segmentos

Valores 
(US$ 1000 FOB) Var.

%
Part.

%

Peso (ton) Var.
%

2015 2016 2015 2016

Papel e celulose 1.374.848 1.148.776 -16,4 38,38 3.099.877 2.893.578 -6,7

Soja e derivados 1.365.671 808.171 -40,8 27,00 3.599.358 2.287.247 -36,5

Algodão e seus subprodutos 358.944 243.021 -32,3 8,12 235.035 175.441 -25,4

Cacau e derivados 268.676 289.402 7,7 9,67 138.703 61.091 -56,0

Sisal e derivados 121.357 94.736 -21,9 3,17 65.016 124.831 92,0

Couros e peles 120.794 104.919 -13,1 3,51 62.241 88.802 42,7

Café e especiarias 120.072 95.939 -20,1 3,21 40.562 27.602 -32,0

Frutas e suas preparações 145.180 135.721 -6,5 4,53 16.367 33.418 104,2

Fumo e derivados 28.010 25.280 -9,7 0,84 2.109 2.422 14,8

Carne e miudezas de aves 11.550 6.549 -43,3 0,22 5.945 3.488 -41,3

Demais segmentos 51.218 40.517 -20,9 1,35 128.343 50.628 -60,6

Total 3.966.321 2.993.030 -24,5 100,0 7.393.555 5.748.548 -22,2
Fonte: MDIC/Secex.
Elaboração: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).
Nota: dados coletados em 5/1/2017.
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normalidade em importantes regiões produtoras, como oeste, sul e extremo 
sul do estado. Dessa forma, as lavouras dos principais grãos poderão 
apresentar o bom desempenho observado nos últimos anos, e a pecuária, 
sobretudo a bovina, poderá ter melhores condições de desenvolvimento 
este ano, embora sua plena recuperação deva levar algum tempo, haja 
vista o forte impacto que a seca provocou nesta atividade nos últimos anos.

As primeiras estimativas para a safra baiana de grãos apontam para 8,25 
milhões de toneladas, superando em 38,6% a safra de 2016 (Tabela 3). A 
recuperação prevista para as culturas de soja, milho e feijão é determinante 
para o resultado.

INDÚSTRIA BAIANA REGISTRA FORTE QUEDA 
EM 2016 E NO 1° TRIMESTRE DE 2017

Em 2016, o valor adicionado pela indústria baiana caiu 7,7%, inferior ao 
resultado da indústria nacional (-3,8%), de acordo com as estimativas para 
o PIB da Bahia, divulgadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (INFORMATIVO PIB TRIMESTRAL, 2016). Decompondo-se 
este setor, observou-se queda em todas as atividades naquele ano para o 
estado: Indústria de transformação (-1,7%), Construção civil (-8,7%), Produção 
e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (-7,4%) 
e Extrativa mineral (-18,5%). 

Tabela 3
Estimativas de produção física, áreas plantada e colhida e rendimento dos principais produtos agrícolas – Bahia – 2016/2017

Produtos/safras
Produção física (mil t) Área plantada (mil ha) Área colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha) (3)

2016 (1) 2017 (2) Var. (%) 2016 (1) 2017 (2) Var. (%) 2016 (1) 2017 (2) Var. (%) 2016 (1) 2017 (2) Var. (%)

Mandioca 1.870 1.746 -6,7 227 211 -7,2 170 159 -6,8 11.000 11.013 0,1

Cana-de-açúcar 5.475 3.575 -34,7 121 91 -24,8 96 71 -26,0 57.031 50.352 -11,7

Cacau 116 105 -9,6 560 550 -1,8 540 500 -7,4 215 210 -2,3

Grãos 5.951 8.250 38,6 3.107 3.196 2,9 2.901 3.196 10,2 2.052 2.581 25,8

Algodão 795 785 -1,3 257 222 -13,6 257 222 -13,6 3.092 3.531 14,2

Café 135 201 49,5 175 169 -3,6 162 169 4,1 830 1.192 43,6

Feijão 171 299 75,0 361 454 25,8 324 454 40,4 528 659 24,7

Milho 1.546 2.097 35,7 697 656 -5,8 546 656 20,3 2.833 3.195 12,8

Soja 3.213 4.718 46,8 1.527 1.604 5,0 1.527 1.604 5,0 2.104 2.941 39,8

Sorgo 92 151 64,4 90 91 0,9 85 91 6,9 1.079 1.659 53,8

Total - - - 4.015 4.048 0,8 3.707 3.926 5,9 - - -
Fonte: IBGE–Levantamento Sistemático de Produção Agrícola.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) IBGE–LSPA safra 2016
(2) IBGE–LSPA previsão de safra 2017 (mar. 2017).
(3) Rendimento = produção física/área colhida.
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Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (2017) do IBGE mostraram que a 
produção física da Indústria geral (extrativa e transformação), tanto na Bahia 
como no Brasil, registraram taxas negativas de 5,2% e 6,4%, respectiva-
mente. O Gráfico 3 ilustra as variações acumuladas mensalmente ao longo 
do período.

O fraco desempenho da Indústria de transformação baiana em 2016 decorreu 
da retração na produção do segmento de Derivados de petróleo, que regis-
trou queda de 11,0%, pressionado pela menor produção de óleo diesel, 
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Gráfico 3
Produção física industrial – Brasil e Bahia – 2016

Fonte: IBGE–Pesquisa Industrial Mensal.
Elaboração: SEI/CAC.
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óleos combustíveis, naftas para petroquímica e gás liquefeito de petróleo 
(GLP), e do segmento de Veículos (-8,5%), pressionado pela menor produção 
de automóveis e de painéis para instrumentos dos veículos automotores. 
Vale citar ainda a redução de Produtos de minerais não metálicos (-14,1%) 
e Produtos de borracha e de material plástico (-5,0%), segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal (2017) do IBGE, ilustrada no Gráfico 4.

O declínio na produção de veículos foi resultado principalmente da demanda 
retraída, tanto no mercado interno como no externo. Segundo informações 
da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (2016), 
houve um recuo, em 2016, de 26,1% de veículos vendidos na Bahia em 
relação a 2015.

Em sentido oposto, o setor Produtos químicos teve a maior influência 
positiva no indicador, com aumento de 1,6%, explicado, em grande 
medida, pela maior produção de amoníaco (amônia), ureia e policloreto 
de vinila (PVC). Importante ressaltar também os resultados positivos assi-
nalados pelos setores de Metalurgia (1,6%), Produtos alimentícios (4,4%), 
Celulose, papel e produtos de papel (1,9%) e Couros, artigos para viagem 
e calçados (7,9%).

O aumento das vendas externas e o preço favorável dos petroquímicos contri-
buíram para o bom desempenho, no período, do setor Produtos químicos, 
apesar da concorrência acirrada dos produtos externos e da demanda fraca 
por parte da China, dos Estados Unidos e da Europa. 

Mas as dificuldades do setor para manter as vendas no mercado interno 
permaneceram no início de 2017. Segundo nota da Abiquim, 

Há alguns anos, as inúmeras oportunidades que a elevação 

da demanda interna tem trazido ao País estão sendo 

aproveitadas por fatias cada vez maiores de produtos 

importados. Esse círculo vicioso tem se agravado pela 

diminuição da demanda mundial por produtos químicos, 

que tem gerado excedentes exportáveis para países 

cuja demanda interna ainda está em ascensão, caso do 

Brasil; pela matéria-prima nacional não competitiva em 

relação a outros países; pela tarifa de energia excessi-

vamente alta; e pelo câmbio ainda favorável às impor-

tações. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

QUÍMICA, 2017).
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No setor Metalúrgico, o contínuo crescimento das vendas para o mercado 
externo contribuiu para compensar a desaceleração no mercado interno. No 
entanto, as incertezas estiveram pautadas na continuidade do desempenho 
pífio da Indústria de transformação e na falta de financiamento no mercado 
interno, em função da queda acentuada do PIB industrial e do setor de 
Construção civil, além das tensões político-econômicas que afligiram o país. 

A produção física da Indústria extrativa assinalou retração de 22,5% em 
2016, basicamente influenciada pela queda de 8,0% na extração de petróleo 
e de 10,4% na produção de gás natural, de acordo com dados divulgados 
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2016). 
Contribuíram também para a retração do segmento a redução na produção 
de minérios de cobre e magnésio (PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL, 2017).

A análise mensal, conforme ilustrada no Gráfico 5, indica  a manutenção 
da intensa retração da produção física da indústria baiana em 2016 e no 
primeiro trimestre de 2017. O resultado pode ser parcialmente explicado pela 
manutenção da demanda interna retraída, uma vez que as vendas externas 
mostraram-se favoráveis, como destacado na seção seguinte. 

No primeiro trimestre de 2017, comparando-se com o mesmo período do 
ano anterior, a produção industrial baiana registrou decréscimo de 8,3%. 
Sete dos 12 segmentos da indústria geral influenciaram o resultado, com 
destaque para Coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, 
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Gráfico 5
Variações mensais da produção física industrial (1) – Bahia – Jan. 2016-mar. 2017 

Fonte: IBGE–Pesquisa Industrial Mensal.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Em relação ao mesmo período do ano anterior.
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que teve queda de 17,8%, e Metalurgia, com recuo de 38,3%. Importante 
ressaltar também os resultados negativos assinalados por Indústrias extra-
tivas (-14,1%), Celulose, papel e produtos de papel (-5,0%), Equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-38,3%) e Produtos alimen-
tícios (-3,0%). 

Positivamente, destacou-se o segmento de Veículos (17,9%), impulsionado, 
em grande parte, pela maior fabricação de automóveis. Vale citar ainda o 
crescimento de Couros, artigos para viagem e calçados (14,2%), Produtos 
químicos (2,6%) e Produtos de minerais não metálicos (4,5%).

APÓS RECUO EM 2016, EXPORTAÇÕES 
RECUPERAM-SE EM RITMO LENTO

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC) e analisados no Boletim de Comércio Exterior da Bahia 
(2016), a balança comercial registrou superávit de US$ 625 milhões em 2016 
– no ano anterior foi observado um déficit de US$ 404 milhões. As expor-
tações apresentaram redução de 14,0%, em decorrência da queda nos 
preços das commodities e pela desaceleração das economias de impor-
tantes parceiros comerciais, em especial a China.
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Gráfico 6
Gêneros da indústria –Bahia – Jan.-mar. 2017/jan.-mar. 2016

Fonte: IBGE–Pesquisa Industrial Mensal.
Elaboração: SEI/CAC.
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Vale ressaltar que a participação dos manufaturados na pauta de exportação 
da Bahia aumentou de 69,4%, em 2015, para 75,2%, em 2016, enquanto a 
dos produtos básicos caiu de 6,0 p.p. para 23,7%, no período. Na compa-
ração com 2015, o valor das exportações de básicos recuou 31,3%, e o 
de industrializados diminuiu 6,8%. As vendas de básicos concentraram-
-se em commodities agrícolas – soja, farelo de soja, cacau e algodão. Os 
embarques de produtos industrializados corresponderam a petroquímicos, 
celulose, cobre, automóveis de passageiros e petróleo.

Em relação aos principais parceiros comerciais da Bahia, observou-se retração 
das exportações, em 2016, para a China (-32,7%), enquanto destacou-se 
o aumento de 15,8% para os EUA e de 2,8% para a Argentina. China, EUA 
e Argentina adquiriram, em conjunto, 47,2% das exportações baianas no 
período. As compras da China concentraram-se em celulose, soja e catodos 
de cobre; as dos EUA, em pneumáticos novos de borracha, outras gasolinas, 
manteiga, gordura e óleo de cacau e petroquímicos; e as da Argentina, em 
automóveis, fios de cobre e derivados de cacau.

Refletindo a retração da atividade econômica interna, as importações recuaram 
25,8% em 2016, em relação ao ano anterior. A queda das importações 
baianas reproduziu diminuição nas compras em todas as grandes categorias 
econômicas. As aquisições de bens intermediários corresponderam a 39,5% 
do total no período, destacando-se os recuos em minérios de cobre, trigo, 
motores/geradores. O mesmo comportamento ocorreu com as compras 
de combustíveis e lubrificantes, com participação de 31,1%, ressaltando-se 
a redução acentuada em nafta para petroquímica e gás natural.

As importações provenientes da Argélia, Argentina e China representaram 
33,2% das compras baianas em 2016. As originárias da Argélia concen-
traram-se em naftas para petroquímicas; as da Argentina, em automóveis, 
e as oriundas da China, em células solares e motores/geradores.

No primeiro trimestre de 2017, a balança comercial baiana acumulou saldo 
negativo da ordem US$ 286 milhões. Entretanto, as exportações cresceram 
7,7% e as importações aumentaram 53,5%. Entre os produtos exportados, 
predominaram celulose, petróleo, soja, automóveis e petroquímicos. Os 
principais parceiros comerciais da Bahia no período continuaram sendo 
China, Estados Unidos e Argentina, que concentraram 46,1% das vendas 
externas baianas. As principais importações foram naftas petroquímicas, 
minérios de cobre, trigo e óleo diesel. E os principais países importadores 
foram Argélia, Chile, Estados Unidos e China. 
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Embora a economia mundial tenha começado a crescer a um ritmo mais 
forte, a demanda externa não foi expressiva, e os produtos manufaturados 
enfrentaram problemas de competitividade para ganhar mercados. Assim, 
um dos fatores para o crescimento das exportações estaduais nos primeiros 
meses de 2017 foi a venda de derivados de petróleo (aumento de 319,8%) 
que, com a subida nas cotações externas, deram um grande impulso no 
aumento dos embarques do segmento, como também as exportações de 
produtos agrícolas, já mencionadas na seção anterior.

FORTE QUEDA NO SETOR DE SERVIÇOS 
E NO COMÉRCIO VAREJISTA

O setor de Serviços registrou recuo de 2,5% no valor adicionado em 2016, 
em relação ao ano anterior. Considerando-se os resultados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (2017) do IBGE, houve queda de 8,6% no volume de 
serviços naquele ano. Tal resultado é atribuído à queda em todas as ativi-
dades do setor, em especial nas de Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (-14,4%) e Serviços prestados às famílias (-6,0%). 
Comportamento semelhante foi observado no Comércio, cujo volume de 
negócios registrou, no mesmo período, queda de 12,1%, acompanhado 
por todos os ramos de atividade, de acordo com a Pesquisa Mensal de 
Comércio (2017) do IBGE (Tabela 4). O setor foi fortemente prejudicado 
pela inflação, as elevadas taxas de juros, o crédito seletivo e a redução 
da renda. Em termos de valor adicionado, observou-se queda de 8,1% no 
período em análise.

O comportamento do comércio varejista em 2016 revelou que o setor 
não ficou imune à crise política e econômica que comprometeu, ao longo 
do ano, a atividade no país. Nesse mesmo ano, quando observado o 
volume de negócios realizado no setor, constatou-se queda em todos 
os meses. Essa trajetória decrescente também foi percebida na Bahia, 
sendo o recuo do mês de maio o de maior intensidade, como eviden-
ciado no Gráfico 7.

No mês de maio, com a comemoração do Dia das Mães, as vendas do 
comércio varejista costumam ser aquecidas, assim como durante as come-
morações do Natal e do Dia das Crianças. As expectativas nesses períodos 
costumam ser de aumento no volume de vendas para o setor. Entretanto, o 
cenário de retração da atividade econômica repercutido no elevado desem-
prego atingiu intensamente o volume de negócios do comércio varejista no 
período analisado.
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De acordo com a Tabela 4, para os anos de 2015 e 2016, houve uma 
intensificação no recuo das vendas. Na Bahia, a retração de 12,1% foi 
ainda mais expressiva do que a do Brasil (-6,2%). As condições finan-
ceiras mais rígidas diante das altas taxas de juros, da inflação elevada e 
da restrição ao crédito, além da retração no mercado de trabalho, influen-
ciam o comportamento do consumidor, levando-os à compra de bens de 
menor valor agregado. 

Os dados do comércio varejista do estado da Bahia revelam que, dos oito 
segmentos que compõem o Indicador do Volume de Vendas no período 
entre 2015 e 2016, os que registraram maiores contribuições para o recuo 
nas vendas foram Móveis e eletrodomésticos (-18,0%), Combustíveis e 
lubrificantes (-15,5%) e Hipermercados, supermercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo (-8,5%). No que diz respeito aos subgrupos, os que 
registraram variação negativa no ano de 2016 em relação a 2015 foram 
Hipermercados e supermercados (-4,6%), Móveis (-14,5%) e Eletrodomésticos 
(-19,6%) (Gráfico 8). 
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Gráfico 7
Volume de vendas do comércio varejista (1) – Brasil e Bahia – 2016

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Variação mensal, em relação ao mesmo mês anterior.

Tabela 4
Volume de vendas do comércio varejista (1) – Brasil e Bahia – 2015/2017

Ano Brasil Bahia

2015 -4,3 -8,0

2016 -6,2 -12,1

2017 (2) -0,8 -3,5

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Dados observado para o mês de maio de 2017.
(2) Variação acumulada no ano.
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A persistente queda no volume de vendas em razão de uma crise sem prece-
dentes na história do país torna o mercado cético quanto ao aquecimento 
da atividade econômica em 2017. Na análise dos dados apurados até maio 
deste ano, verificam-se taxas negativas em todos os cincos meses, apesar 
de o segmento Móveis e eletrodomésticos, determinante para o recuo no 
ano anterior, ter registrado crescimento de 14,9% (Gráfico 9). 
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Gráfico 8
Volume de vendas do comércio varejista e segmentos – Bahia – 2015-2016

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/CAC.
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Volume de vendas do comércio varejista e segmentos (1) – Bahia – 2017

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Dados apurados até maio de 2017.
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A manutenção de taxas negativas nos primeiros cinco meses do ano em 
quatro dos oito segmentos que compõem o indicador de volume de vendas 
no Comércio varejista baiano resultou num recuo de 3,5% no acumulado 
do ano. São eles: Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-12,8%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (-6,1%); Combustíveis e lubrificantes (-5,5%); 
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-1,7%). 
No Brasil, a queda na atividade em cinco segmentos resultou em um recuo 
de 0,8%. A razão para uma retração mais intensa na Bahia deve-se ao 
comportamento do segmento de Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo, atividade de maior peso para o setor. No Brasil, 
esse segmento registrou recuo de 0,9% nas vendas.

Assim, apesar do cenário adverso, a melhora no comportamento dos 
segmentos relacionados às vendas a prazo, em razão da tendência de 
queda das taxas de juros e liberação de recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), sinaliza uma expectativa de acomodação da 
retração enfrentada pelo setor nos últimos anos. 

OCUPAÇÃO CAI EM 2016 E DESEMPREGO MANTÉM 
TAXA ELEVADA NOS PRIMEIROS MESES DE 2017

Em 2016, o mercado de trabalho nacional apresentou aumento na taxa de 
desemprego e saldo negativo no total de postos de trabalho formais, conforme 
pode ser observado a partir dos indicadores da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, e do Cadastro 
de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 

O mercado de trabalho nacional, ao longo de 2016 e nos primeiros meses 
de 2017, manteve o baixo desempenho na geração de postos de trabalho 
já observado em 2015. Da mesma forma, para a Bahia, observou-se a 
tendência crescente da taxa de desocupação em ritmo mais forte do que 
a média nacional.

Ao longo de 2016 e primeiros meses de 2017, a taxa de desocupação 
apurada pela PNAD Contínua (2016, 2017) do IBGE para o país registrou 
um acréscimo 3,0 p.p., passando de 9,0% no quarto trimestre de 2015 para 
12,0% no último trimestre de 2016. Para o primeiro trimestre de 2017, ocorreu 
aumento na taxa de 1,7 p.p., em relação ao último trimestre de 2016. Para 
a Bahia, a taxa passou de 12,2% no último trimestre de 2015 para 16,6% 
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no quarto trimestre de 2016, registrando aumento de 4,4 p.p. ao longo de 
2016. E no primeiro trimestre de 2017 ocorreu aumento de desocupação 
de 2,0 p.p., em comparação ao último trimestre de 2016. A trajetória da 
taxa de desocupação a partir de 2015 pode ser observada no Gráfico 10. 
Ao longo dos últimos nove trimestres, a taxa de desocupação cresceu 5,8 
p.p. no país,e 7,3 p.p. na Bahia.

De acordo com análise do mercado de trabalho nacional realizada pelo 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), com base nos dados 
da PNAD Contínua, ocorreu

[...] um forte aumento na taxa de desemprego em 2016, 

seguindo a trajetória ascendente iniciada em 2015, com 

intensidade variada entre alguns recortes da população. 

Os grupos mais atingidos parecem ter sido os mais 

jovens, os moradores da região Norte e os indivíduos 

com nível intermediário de educação (que comple-

taram o ensino fundamental, mas ainda não o médio). 

(ANÁLISE..., 2017).

Com relação à taxa de atividade do país, em 2016 houve oscilação em torno 
de 61,4%, superior à média observada em 2015 (61,3%), representando uma 
variação de 0,1 p.p.. Em sentido contrário, para a Bahia esta taxa registrou 
decréscimo tanto na comparação anual, passando de 62,2% para 60,3%, 
como no primeiro trimestre de 2017 se comparado ao período exatamente 
anterior, quando a taxa passou de 59,7% para 58,9%. 
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Gráfico 10
Taxa de desocupação (1) – Bahia – 1º tri. 2015-1º tri. 2017

Fonte: IBGE–Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência.
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A população ocupada na Bahia reduziu 6,6% no último trimestre de 2016 em 
relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto, na média nacional, 
o recuo foi de 2,1% na mesma comparação. No que diz respeito à distri-
buição setorial da população ocupada na Bahia, os resultados apontam 
desempenho desfavorável no confronto entre valores do último trimestre 
de 2016 e de 2015, com destaque para os segmentos de Comércio e repa-
ração de veículos (-6,0%) e Construção (-15,2%). Enquanto, na comparação 
entre o primeiro trimestre de 2016 e o primeiro de 2017, em que a ocupação 
baiana variou negativamente 4,9%, observou-se forte queda nos setores 
de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-10,2%) e 
Comércio e reparação de veículos (-8,0%). 

Na análise da população ocupada assalariada quanto à posição na 
ocupação, verificou-se que os empregados no estado com carteira 
assinada baiana registraram redução de 7,6% no último trimestre de 2016 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Os empregados sem 
carteira assinada, por sua vez, aumentaram em 1,0%. Na comparação 
entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro de 2016, houve queda tanto 
para os empregados com carteira assinada (-7,1%) como para aqueles 
sem carteira assinada (-4,9%).

Para a média nacional, o rendimento médio real habitual dos ocupados, 
referente ao último trimestre de 2016, apresentou recuo de 1,9% na 
comparação com o quarto trimestre de 2015, segundo dados divulgados 
pela PNAD. Na comparação do primeiro trimestre de 2017 com o primeiro 
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Gráfico 11
Rendimento médio de todos os trabalhos dos ocupados (1) – Bahia – 1º tri. 2015-1º tri. 2017

Fonte: IBGE–Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
Elaboração: SEI/CAC. 
Nota: Usa o deflator do mês do meio do último tri. de coleta divulgado. 
(1) Rendimento médio de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14.
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trimestre de 2016, houve variação positiva de 2,5% no rendimento médio em 
relação ao trimestre anterior. Por sua vez, a massa salarial dos ocupados 
apresentou queda de 1,2% na comparação do último trimestre de 2016 
com o mesmo trimestre de 2015, enquanto, no primeiro trimestre de 
2017, a massa salarial registrou variação de 0,7% em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior.

Na Bahia, o rendimento médio real diminuiu para os ocupados (-1,9%), 
na comparação entre o último trimestre de 2016 e o último de 2015. Na 
comparação do primeiro trimestre de 2017 e o primeiro de 2016, houve 
aumento de 2,9% no rendimento médio real para os ocupados (Gráfico 11). 
Já a massa de rendimentos reais recuou 7,2% na comparação entre o último 
trimestre de 2016 e o último de 2015 e recuou 1,0% na comparação entre 
o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro de 2016 (Gráfico 12).

A desaceleração na queda da massa salarial no primeiro trimestre de 2017 
refletiu principalmente a dinâmica favorável da taxa de inflação. No acumu-
lado dos últimos 12 meses até março, o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do IBGE foi de 4,57%. Nesse mesmo período, em 2016, essa 
taxa era de 9,39%.
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Gráfico 12
Massa de rendimentos real dos ocupados (1) – Bahia – 1º tri. 2015-1º tri. 2017

Fonte: IBGE–Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.
Elaboração: SEI/CAC. 
Nota: Usa o deflator do mês do meio do último tri. de coleta divulgado. 
(1) Massa de rendimento de todos os trabalhos, efetivamente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, 

ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho.
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Quanto ao emprego formal, em 2016, a Bahia perdeu 67.291 postos de 
trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Caged (BRASIL, 
2016) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego4, o que corres-
ponde à variação percentual do estoque de emprego de -3,83%, abaixo da 
média nacional (-3,33%) e nordestina (-3,63%). No país, houve uma perda 
de 1.321.994 postos de trabalho.

Setorialmente, Serviços, com -25.377 vagas, respondeu pelo menor saldo 
de empregos. Construção civil apurou um saldo negativo de 19.783 postos 
de trabalho. Comércio, por sua vez, perdeu 14.518 novos empregos. A 
Indústria de transformação contabilizou menos 5.275 postos de trabalho. 
E Serviços industriais de utilidade pública apurou um resultado de -1.683 
vagas de emprego. Outro setor que apresentou saldo negativo foi Extrativa 
mineral, com -1.139 postos de trabalho perdidos em 2016 (BRASIL, 2016)5.

No primeiro trimestre de 2017, houve a eliminação de 4.672 postos formais 
na Bahia (BRASIL, 2016)6, sendo que apenas o mês de janeiro apresentou 
saldo positivo no período, com 166 postos de trabalho (Gráfico 13). Quatro 
setores de atividade registraram saldos negativos, destes, o pior foi o do 
Comércio (-4.817 postos), seguido por Construção civil (-3.792 postos), 
Serviços (-1.623 postos) e Extrativa mineral (-115 postos).  Os setores que 

4 Dados divulgados em janeiro de 2017.
5 Dados divulgados em janeiro de 2017.
6 Dados divulgados em abril de 2017.
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Gráfico 13 
Emprego formal (1)(2) – Bahia – Jan. 2016-mar. 2017

Fonte: MTE–Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Saldo líquido = admitidos e desligados. Todos os setores inclusos.
(2) Dados ajustados até maio 2017.
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apresentaram saldos positivos foram: Administração pública (2.003 postos), 
Serviços industriais de utilidade pública (1.397 postos), Agropecuária, 
extração vegetal, caça e pesca (1.255 postos) e Indústria de transformação 
(1.020 postos).

Os indicadores analisados apontam os resultados inexpressivos para o 
mercado de trabalho brasileiro e baiano em 2016, e como este desempenho 
e manteve nos primeiros meses de 2017, com exceção da massa de rendi-
mentos que reflete ganhos com a queda da inflação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o Boletim Focus7 do Banco Central do Brasil (2016) 
divulgado em 16 de junho, as expectativas são de que o PIB nacional irá 
crescer 0,4% em 2017. Essa previsão está associada à retomada gradual 
do nível de atividade, do consumo das famílias, das importações e do 
investimento.

O nível de atividade econômica do estado da Bahia também deverá apre-
sentar resultado melhor do que o observado em 2016. Esta recuperação 
reflete principalmente as estimativas positivas para a Agropecuária e a recu-
peração do setor Industrial baiano, que devem contribuir para o aumento 
da demanda do setor de Serviços, mas estes últimos deverão apresentar 
retomada bastante lenta, uma vez que houve elevado endividamento das 
famílias e das empresas, além da ausência de confiança do mercado por 
parte dos agentes econômicos.

A retomada do emprego é o principal termômetro para indicar a estabilidade 
econômica. As elevadas taxas de desemprego só devem recuar quando 
houver confiança do mercado de que a recuperação da estabilidade da 
economia será sustentável.  A queda da inflação está tendo impacto positivo 
sobre a renda, assim como a liberação do crédito do FGTS gerou efeito 
sobre o consumo. E há também o estímulo ao aumento do crédito, como 
consequência da redução da taxa Selic, ainda que a taxa de juros real tenha 
se mantido elevada, uma vez que continuou subindo, passando de 5,68% 
em outubro de 2016 para 6,55% em abril de 2017. 

Portanto, um desempenho mais forte do nível de atividade econômica nos 
próximos meses está atrelado principalmente à estabilização das taxas 
de desemprego, mas outros elementos também são necessários: uma 

7 Relatório de mercado publicado semanalmente com as previsões de cerca de 100 analistas financeiros sobre 
diversos indicadores da economia brasileira.
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inflação próxima do centro da meta que continue beneficiando a recupe-
ração da renda; um maior estímulo ao crédito em decorrência da queda 
da taxa Selic; o Dólar em patamar competitivo; mais estímulo aos setores 
exportadores, e um cenário político menos conturbado que promova o 
reequilíbrio fiscal e a aprovação das reformas necessárias para reduzir o 
endividamento público. Por sua vez, os principais riscos ao cenário econô-
mico nos próximos anos referem-se às incertezas no ambiente político e 
no contexto internacional.

O panorama internacional mostra-se incerto, principalmente, em função 
da orientação política com a entrada da nova administração dos EUA e 
suas implicações para a economia global. A despeito dessas incertezas 
sobre o cenário externo, tanto os EUA quanto outras economias avan-
çadas vêm recuperando-se, principalmente as europeias. As previsões 
são de crescimento do PIB mundial em 2017, com taxa de 3,5%, 0,1 p.p. 
abaixo da projeção do último relatório do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) em janeiro de 2017.
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ENTREVISTA Reforma trabalhista: o que pode mudar nas relações de trabalho



Sancionada em agosto de 2017, a reforma 
trabalhista em curso no Congresso 

Nacional muda as regras da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e prevê 
pontos que poderão ser negociados 
entre empregadores e empregados. 

Em entrevista exclusiva para a Revista 
Conjuntura & Planejamento n° 192, 

Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, juiz 
do Trabalho, prevê que as novas regras 
vão propor “uma derrocada do sistema 
de proteção das relações de trabalho”.

Rodolfo Mário Veiga 
Pamplona Filho

Juiz do Trabalho
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SEI – A ConSolIdAção dAS lEIS do TrAbAlho (ClT) foI dECrETAdA  
Em 1943. TrAnSCorrIdoS mAIS dE 70 AnoS, há rEAlmEnTE  

nECESSIdAdE dE rEformulá-lA, A fIm dE AdEquá-lA  
àS mudAnçAS oCorrIdAS no mundo do TrAbAlho?

Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho – É preciso entender que, embora a 
CLT seja de 1943, ela não ficou com o mesmo texto desde aquela 
época. As leis passaram por diversas atualizações, seja em âmbito 
legislativo, seja na própria construção pelos tribunais, que se chama 
de jurisprudência. É claro que, dentro da evolução das relações tecno-
lógicas, tudo aquilo que é novo pode ser objeto de aperfeiçoamento 
a cada momento, mas o fato é que não havia uma necessidade de 
uma modificação tão radical da CLT, em um tempo tão rápido e sem 
discussão. O que aconteceu na reforma legislativa e tramitou no 
Congresso Nacional não foi uma solenidade, foi pressa para não dar 
tempo de pensar.

SEI – oS ACordoS E ConvEnçõES ColETIvAS 
podErão prEvAlECEr SobrE A lEgISlAção?

RMVPF – Essa pergunta é muito interessante para responder com base 
na reforma trabalhista. Isso estabeleceu um conteúdo mínimo que não 
pode ser negociável, mas que pode ser flexibilizado para algum tipo 
de trabalhador considerado hipereficiente. Há um enfraquecimento 
evidente dos sindicatos e desses sindicatos que agora vão negociar. 
Uma coisa é falar com grandes sindicatos organizados, outra coisa 
é falar com sindicatos que se encontram, neste país, sem nenhum 
tipo de base econômica para poder negociar. Com estes, há a ideia 
de que a legislação prevaleça, mas, pela nova regra legal, aparente-
mente não prevalecerá. Cabe lamentar o eventual esvaziamento dos 
direitos do trabalho no país.

SEI – dEnTrE AS mudAnçAS AprovAdAS, quAIS São fAvo-
rávEIS E quAIS prEjudICArão o TrAbAlhAdor?

RMVPF – Bem, é preciso fazer uma ressalva inicial em relação às 
mudanças. O projeto original frisava modificar sete artigos da CLT e oito 
da lei do trabalho temporário. De repente, na Câmara dos Deputados, 
o projeto passou a tratar de 117 artigos da CLT, mudando mais de 
200 dispositivos. Houve aí uma aprovação ‘a toque de caixa’ sem 
uma efetiva discussão. Há pontos que eu considero favoráveis, prin-
cipalmente na parte processual. Acho que a parte processual que não 
foi discutida foi aperfeiçoada, mas, na parte de direito material foram 
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criadas novas figuras contratuais que não foram objeto de discussão 
na sociedade. Elas são evidentemente um retrocesso e isso será verifi-
cado com o tempo. Nesse momento em que se vive quase uma bipo-
laridade, quase como se a política fosse uma partida, como um jogo 
de futebol, temos uma situação em que as pessoas não conseguem 
sequer entender o que foi modificado, e esta discussão é importante 
para o conhecimento da população.

SEI – ESSE ConjunTo dE rEformAS (TErCEIrIzAção 
E rEformA TrAbAlhISTA) podE rEAlmEnTE AumEnTAr A 

gErAção dE EmprEgo nA ATIvIdAdE EConômICA?
RMVPF – Isso foi o ‘canto da sereia’ para tentar aprovar ou tentar 
amenizar a resistência, mas a observação em outros países em que 
isso aconteceu é que não houve de forma alguma aumento de postos 
de trabalho. Houve troca de postos de trabalho com proteção para 
postos de trabalho sem proteção, ou seja, o que aumenta postos de 
trabalho é a economia, é o fomento da economia, é o fomento do 
capital, e não a diminuição dos direitos trabalhistas.

SEI – o TrAbAlho InTErmITEnTE é um ElEmEnTo dE prECA-
rIzAção ou dE gErAção dE EmprEgoS?  

RMVPF – Em minha opinião é de precarização. Na prática, quem 
contratar a prestação de serviços vai continuar contratando a pres-
tação de serviços e muitas vezes o trabalho termina sendo focado 
apenas como um critério subsidiário em ações judiciais. Em relação ao 
trabalho intermitente é também importante mencionar que se trata de 
uma modalidade nova de contratação, sem precedentes nos direitos 
do brasileiro. E, nesse caso, sem ter tido o devido amadurecimento 
em debate, isso pode gerar mais efeitos maléficos do que supostos 
benefícios.

SEI – Em rElAção à ArrECAdAção dE TrIbuToS, 
oS EfEIToS podEm SEr nEgATIvoS? 

RMVPF – A reforma trabalhista não atacou diretamente a questão da 
tributação. A questão dos ônus da folha de pagamento, que seria o 
maior problema a atacar para se gerar emprego. Na prática, com uma 
factibilidade de reflexibilização e de contratação por pessoas jurídicas 
ou terceirizadas, vamos ter uma diminuição de recolhimentos para o 
INSS nos próximos anos, o que pode, de forma indireta, quebrar mais 
uma vez a Previdência Social brasileira.
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SEI – Em rElAção à juSTIçA do TrAbAlho, o ACESSo 
fICArá mAIS rESTrITo, prEjudICAndo o TrAbAlhAdor?

RMVPF – Essa é uma pergunta muito importante porque nós temos 
aqui uma situação de limitação de acesso ao processo judicial, que 
era muito mais fácil no passado. Isso é algo, por si só, maléfico.Dde 
certa forma, há uma disciplina ética de acesso a processos judiciais.

SEI – quAl A SuA ExpECTATIvA quAnTo àS AçõES doS SIndICAToS?
RMVPF – Percebo um enfraquecimento evidente da atividade sindical 
brasileira. Apenas supostamente prestigiando a autonomia coletiva 
da vontade. Isso vai enfraquecer muito a sua ação.

SEI – Sob o ponTo dE vISTA do TrAbAlhAdor, quAIS AS 
vAnTAgEnS E dESvAnTAgEnS dA TErCEIrIzAção? 

RMVPF – Vantagem não há nenhuma porque é muito melhor estar 
contratado na condição de empregado, especificamente com todo 
o sistema de proteção trabalhista. A desvantagem é justamente não 
ter esse sistema de proteção.

SEI – o SEnhor ACrEdITA quE o ESTAdo TEm CondIçõES dE fISCA-
lIzAr AS rElAçõES dE TrAbAlho AdvIndAS dA TErCEIrIzAção?

RMVPF – A quantidade enorme de reclamações trabalhistas que temos 
no Brasil já mostra como o sistema de fiscalização nas relações de 
trabalho é deficitário. A questão é que pode até ser que os números 
de fiscalização melhorem, mas não porque houve uma melhora no 
sistema, mas sim pelo sistema ter piorado. Aquilo que era ilícito, ter 
se tornado lícito.

SEI – ESSA rEformA, EfETIvAmEnTE, prECArIzA AS rElAçõES EnTrE 
CApITAl E TrAbAlho, Como A TErCEIrIzAção dA ATIvIdAdE-fIm? 

RMVPF – Não tenho dúvida que sim. Nós verificaremos, nos próximos 
cinco anos, uma derrocada do sistema de proteção das relações de 
trabalho e uma postura que evidentemente será contrária a tudo que 
se tenha conquistado nos últimos 10 ou 15 anos. O futuro verá e o 
futuro não é promissor.

SEI – é poSSívEl A TErCEIrIzAção dE ATIvIdAdES-fIm? 
RMVPF – A nova lei não diz especificamente sobre isso, mas como 
ela se remete a uma atividade profissional especializada, há ideias de 
que possa ser feita sim, e os defensores da reforma defendem com 
‘unhas e dentes’ esse posicionamento.
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SEI – ESSE ConjunTo dE rEformAS SInAlIzA quE ESTAmoS AvAn-
çAndo nAS rElAçõES CApITAl x TrAbAlho dEvIdo Ao AvAnço 
CIEnTífICo E TECnológICo ou ESTAmoS Em um rETroCESSo, 

Com rElAçõES TípICAS do IníCIo do SéCulo pASSAdo?
RMVPF – Não tenho a menor dúvida de que é um retrocesso. Estamos 
quase revogando a Lei Áurea.

SEI – o SEnhor é oTImISTA Em rElAção A bEnEfíCIoS pArA o TrAbA-
lhAdor E pArA A gErAção dE EmprEgoS dESSAS rEformAS, ConTrI-

buIndo pArA A InSErção dE mAIS pESSoAS no mErCAdo dE TrAbAlho?
RMVPF – Definitivamente e infelizmente, não. O que veremos no Brasil 
é uma diminuição do sistema de proteção, com a redução de custos 
diretos da mão de obra, mas com uma proletarização das relações 
de trabalho.
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ARTIGOS O planejamento metropolitano necessário à Bahia



Há uma crise de política urbana e regional no Brasil 
como parte da crise política geral do país e como 
resultado de um desgaste do sistema de governo, 
desde seu fundamento econômico até sua opera-

cionalidade. No ambiente de impasse político e 
estagnação econômica a política urbana, tal como 

a política do ambiente sucumbem a um movi-
mento geral defensivo do bloco dominante em 

que esses temas perdem prioridade. No entanto 
os problemas da sociedade se concentram nas 

cidades e a questão metropolitana torna-se essen-
cial, porque a urbanização manifesta-se princi-
palmente na formação de metrópoles desiguais 

praticamente ingovernáveis. Falta uma atualização 
da análise urbana para dar conta dessa reali-

dade. O apelo a uma renovação do planejamento 
metropolitano é essencial para um movimento 

de recuperação do planejamento como modo de 
trabalho e de racionalidade da política econômica. 
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Neste contexto, para serem socialmente relevantes, os modos de política 
urbana devem, por força, ir ao encontro das tendências da urbanização. Na 
pluralidade orgânica do Brasil as peculiaridades regionais são atingidas por 
movimentos de homogeneização do capital, quando atividades primarias 
como a produção de carne e a de café hoje são objeto de políticas inter-
nacionais de empresas associadas com capitais internacionais. Coincidem 
formas de produção modernas com modos de produção pré-capitalistas 
(HINDESS; HIRST, 1976).

Na Bahia, que é o estado com a população rural mais numerosa e com 
um sistema de cidades altamente concentrado, a urbanização passou por 
mudanças significativas iniciadas em 1967, com a reforma urbana de Salvador 
que prosseguiu até a década de 1990. Em seguida ocorreu o aprofunda-
mento de tendências que marcaram a urbanização conduzida pelo capital 
imobiliário e o aumento dos grupos de baixa renda, num contraste entre a 
proliferação de torres e condomínios de alto padrão e a favelização cada 
vez mais extensa e complexa. A favelização tornou-se o principal meca-
nismo de urbanização, que convive com a urbanização segregacionista 
dos conjuntos de alto padrão, resultando em cidades segmentadas, com 
valores e linguagens diferenciadas. 

Essas tendências da forma das cidades corresponderam ao modo de urbani-
zação, alimentado por migrações do meio rural e das cidades pequenas para 
as grandes cidades e a capital. Entre as décadas de 1980 e 2000 surgiram 
bairros novos e acentuaram-se diferenças entre bairros de ocupação mais 
antiga e mais recente, transformando a cidade em um conjunto de grandes 
subespaços desigualmente comunicados. Por trás disso, surgiram novos 
grupos de novos ricos identificando posições de classe com consumismo, 
perpetrando novas formas de alienação que fazem do Brasil um país de 
turistas de ignorância ostensiva. Entre 1990 e 2010 ampliou-se a ocupação 
de territórios rurais, modificando-se as condições de comunicação já clara-
mente precárias. O novo Brasil, em que o Oeste funciona como reserva 
de terras baratas para uma nova expansão do grande capital no campo, 
é incorporado pelo sistema político com partidos formalmente modernos 
sustentados por mecanismos pré-industriais de poder.

Esse mecanismo conduziu à metropolização dependente, implicando subs-
tituição de funções de cidades pequenas e médias por cidades grandes, 
ou simplesmente criou metrópoles como espaços diferentes das cidades 
organicamente integradas. Não há nada em comum entre a metropolização 
dos países ricos e a que acontece no Brasil, no Peru, na Venezuela. A metro-
polização significou a consolidação de um grande espaço, além da mancha 
urbana contínua, articulado pelos grandes sistemas de infraestrutura, mas 
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também submetido a uma variedade de formas de contrapoder urbano 
com a presença de criminalidade de diversos tipos. Paralelamente, essa 
metropolização dependente representa a consolidação de desigualdades, 
ou a instalação de processos de desigualdade que se atualizavam antes 
que se modernizavam (NOBRE, 2013). O desastre da urbanização exem-
plifica a tese de que há em marcha um processo de subdesenvolvimento 
cuja primeira característica é a mercantilização da política com a aceitação 
da corrupção como parte da normalidade.

A URBANIZAÇÃO ACELERADA CONTRADITÓRIA

Entre 1960 e 2000, o Brasil passou de 85% de população rural para 85% de 
população urbana. São cifras gerais que encobrem o fato de que a maior 
parte da população urbana foi morar em favelas e em diversos tipos de 
moradia precária e que os maiores números de favelados concentraram-
-se no Rio de Janeiro e em São Paulo. São Paulo, ao lado de ter a maior 
feira de negócios da América Latina, tem também a maior concentração 
de favelas do continente. A população favelada do Rio de Janeiro e de São 
Paulo é maior que a população total de Salvador, Recife e Fortaleza. Os 
grandes números da urbanização também ocultam a destruição ambiental 
das capitais do Sudeste, que transformaram a Baía de Guanabara em 
imenso lixão, assim como os rios Tietê e Pinheiros. A extensão territorial 
dessas capitais criou novas regiões metropolitanas, independentes das 
decisões políticas da década de 1960. O Rio de Janeiro estendeu-se para 
o sul, criando a Barra da Tijuca e chegando ao Recreio dos Bandeirantes; 
para o norte incorporou a Baixada Fluminense. A cidade de São Paulo incor-
porou os municípios do ABC e avançou a oeste até Jundiaí. Essa expansão 
tentacular modifica e mantém as posições de classe dos moradores dessas 
subcidades, como no caso da Barra da Tijuca, que se sentam separados 
e superiores à cidade mãe1.

Essa metropolização principal no país correspondeu a alguns movimentos 
regionais de menor escala, mas de grande impacto em suas respectivas 
regiões, tal como aconteceu na Bahia e em Minas Gerais. Salvador e Belo 
Horizonte assumiram novas posições de liderança por conta da implan-
tação de indústrias e de um setor moderno de serviços. Outras experiên-
cias regionais, como Recife e Curitiba, alcançaram números expressivos 
de população, mas sua influência territorial foi mais modesta. Curitiba é 
um exemplo de cidade com maior proporção de grupos de classe média, 
enquanto Recife contém situações extremas de favelização.

1 A expressão cidades tentaculares é do Choix de poémes o poeta Jules Supervielle.
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Ao comparar essas experiências de urbanização acelerada verificam-se 
diferenças reveladoras entre cidades pequenas e médias. Enquanto Paraná 
e Minas Gerais desenvolviam redes de cidades médias equilibradas, e 
cidades de menor porte bem dotadas de equipamentos básicos, a Bahia 
e o Ceará aprofundavam os defeitos de uma urbanização concentrada na 
capital. Na Bahia, entretanto, acumularam-se os efeitos indiretos do polo 
industrial que se somaram aos do turismo de alta renda no litoral. Surgiram 
daí as tendências de uma metropolização regional que hoje reúne um terri-
tório com cerca de um milhão de pessoas.

Sob condições prevalecentes de pobreza e desemprego, mas com os 
efeitos locais dominantes dos investimentos em turismo, essa região 
tornou-se excepcionalmente internacional e desenvolveu características 
de metropolização originais no contexto regional. Essa área metropolitana 
regional apoia-se em um componente majoritário de produção artesanal 
e trabalho não qualificado que está incorporado em sua produção rural2, 
e um componente de trabalho não qualificado nos setores modernos. 
Trata-se de uma urbanização primitiva modernizada que afeta as condições 
regionais de absorção de grupos de baixa renda3. É um sistema imper-
meável aos movimentos de modernização que passam pelo componente 
de empresas de alta tecnologia e criam um número restrito de empregos 
para trabalho qualificado.

O IMPERATIVO METROPOLITANO CONTEMPORÂNEO

A metropolização é uma metamorfose da grande urbanização nos dias de 
hoje, com hipertrofia de áreas de moradia de baixa renda, misturadas a 
condomínios de alto padrão4. Há diferentes condições de metropolização em 
países ricos e pobres, em países com crescimento demográfico vegetativo e 
em outros que são pressionados por migrações. No Brasil, em geral, há um 
indiscutível problema metropolitano que torna imperativos alguns questio-
namentos. Trata-se de um processo reversível, inevitável ou incontornável? 
Como se compara o crescimento das aglomerações metropolitanas com o de 
cidades pequenas e médias? Essencialmente são os mesmos acirramentos 
da urbanização que criam metrópoles? Estas são governáveis ou se está 

2 O segmento rural dessa região permaneceu com práticas de baixa tecnologia, comparecendo ao mercado 
local de alimentos. A força transformadora do mercado veio a ser a concentração do capital no comércio, com 
a substituição de pequenos negócios por empresas de grande porte e com a entrada dos supermercados.

3 Os empregos para trabalhadores pouco qualificados estão principalmente no setor público – garis e outros – e 
no setor hoteleiro. Os novos empregos na indústria são ocupados por trabalhadores importados de outras 
regiões e mesmo do exterior. Como efeito negativo, a expansão do turismo deslocou muitos trabalhadores do 
extrativismo, como os notórios catadores de piaçava.

4 É significativo que apareçam projetos de alphaville nos municípios de Lauro de Freitas e de Camaçari, dese-
nhados para uma nova classe média ascendente da região metropolitana, que constituem um mercado imobi-
liário alternativo ao da Região Metropolitana de Salvador.
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diante de um problema sem saída de gestão da urbanização? Entende-se 
que há uma agudização de problemas que ganham corpo há, pelo menos, 20 
anos e que se revestem de características espaciais em cada caso. É preciso 
reconhecer que a localização de favelas pressupõe a existência de terras 
que podem ser invadidas e a lógica da distância entre moradia e trabalho. 
Como só podem ser invadidos terrenos públicos ou abandonados, os mais 
pobres acabam morando mais longe de seus locais de trabalho e gastam 
mais tempo de locomoção. O fator topografia tem um papel especial nesse 
processo. Em conjunto com as relações de poder ensejadas pelas funções 
portuárias e por controle de oportunidades de emprego,  traduziu-se em um 
grande sistema de favelas que cerca o Rio de Janeiro, impondo modos de 
convivência urbana em contraponto com o poder municipal. Em Salvador, 
as favelas funcionam como mecanismo de extensão territorial que está no 
centro da metropolização, instaladas sobre os eixos rodoviários.

Na definição desta proposta parte-se do pressuposto de que há diferentes 
condições de metropolização no Brasil e que o problema que especialmente 
interessa nesta análise é o de Salvador e região metropolitana, áreas que 
precisam de uma definição que capte suas especificidades regionais. As 
metrópoles representam uma mutação do território urbano com diferenças 
de densidade e de integração.

Entende-se que, neste caso, a metropolização está caracterizada por duas 
principais tensões, que são [a] a tensão entre os movimentos de concen-
tração de capital e de dispersão territorial dos investimentos, que corres-
ponde a certo padrão de emprego, e [b] a tensão entre a concentração de 
moradia e a dos sistemas sociais de utilidade pública, às vezes chamados 
de infraestrutura. No conjunto, há um progressivo distanciamento entre as 
necessidades estruturais dessa área metropolitana e as condições institu-
cionais e operacionais para seu planejamento.

Alguns antecedentes devem ser apresentados. A cidade de Salvador esgotou 
seus espaços territoriais, padece de concentração incontrolável, principal-
mente representada pela verticalização dos imóveis, e depende de sistemas 
de infraestrutura instalados em outros municípios. Outras cidades dessa 
região, especialmente Camaçari, concentram os efeitos do polo industrial e 
da pobreza. Outros ainda, como Maragogipe e Candeias, tornam-se focos 
de novos investimentos de alta tecnologia cujos efeitos de emprego são 
externalizados. 

No conjunto, a gestão de grandes cidades torna-se um problema regional, e 
suas interdependências são parte de um cotidiano de sociedades complexas 
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e contraditórias. As principais cidades do Brasil não conseguiram definir 
até hoje políticas de atendimento aos sem-teto nem políticas realistas para 
enfrentar o problema das drogas. Entretanto, esses problemas antecedem 
os de manejo de lixo para reverter a destruição ecológica. A existência de 
problemas urbanos imediatamente insolúveis é o desafio de sobrevivência das 
cidades. Não há como fazer planejamento urbano a partir de dados físicos 
sem reconhecer o fundamento social dos problemas físicos5.  Impõe-se a 
necessidade de uma nova abordagem da questão metropolitana, em que 
se considerem os aspectos de capital fixo, de mobilidade social e espacial 
e de programas de investimento que deveriam ser examinados na perspec-
tiva de uma cooperação entre municípios.

A METROPOLIZAÇÃO NA URBANIZAÇÃO 
DESIGUAL DE HOJE

Não há metrópoles sem diferenciação de territórios de alta e de baixa inten-
sidade de capital e sem regras práticas de articulação entre esses diferentes 
ambientes sociais. A metropolização é o nome genérico de uma variedade 
de fenômenos urbanos que combinam a substituição de funções de cidades 
pequenas e médias por cidades grandes, em que as primeiras tornam-se 
bairros das maiores cuja estrutura muda.

No Brasil há uma clara distinção entre a visão política do autoritarismo que 
criou regiões metropolitanas ex professo e a tendência histórica da urba-
nização concentradora, determinada por mutações do sistema econô-
mico socioprodutivo. Desde a década de 1980 acentuaram-se tendências 
de metropolização em diferentes escalas, entretanto, acompanhadas de 
tendências variadas, de crescimento, mudanças de funções e estagnação. 
Em uma análise comparativa de metrópoles latino-americanas, verificam-
-se movimentos de aceleração até o fim do século XX, seguidos de perda 
relativa de impulso e de crescimento de outras cidades, inclusive de novas 
metrópoles, como foram os casos notórios de Monterrey (México) e de 
Guayaquil (Equador). 

O que hoje se denomina de metropolização abrange fenômenos tão díspares 
como Nova York, México, Londres, Delhi e Tóquio6, mas não inclui cidades 

5 Quando as prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo simplesmente internam drogados sem teto de modo 
compulsório definem uma política tácita de descarte desses grupos sem consulta com a população, o que pode 
ser uma opção social de política urbana. Mas é uma decisão que representa uma forma radical de espoliação 
urbana (KOWARICK, 1978), que indica uma definição autoritária unilateral.

6 Aparentemente, Tóquio é a única metrópole e cidade mundial que conta com um planejamento efetivo de longo 
prazo, que condiciona condições de ocupação à ecologia, no caso, sob a tensão de grande instabilidade 
sísmica. O planejamento de Tóquio é um componente essencial do planejamento da economia japonesa e 
incorpora tecnologias para um futuro distante.
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líderes mundiais como Paris e Berlim. As metrópoles no Brasil são, em 
grande parte, lugares de concentração brutal de riqueza contracenando 
com multidões de pobres desocupados, o que configura uma caracte-
rística especial de multidão que é indistinta, mas que se torna capaz de 
protagonismo político7. No Brasil operam movimentos endêmicos de poder 
alternativo baseados na maioria dos pobres, estendendo sua influência ao 
mundo formal da política. A influência de organizações criminosas, como 
Comando Vermelho e PCC, aparece inclusive no controle de integrantes 
dos poderes Legislativo e Judiciário.

Está claro que as grandes cidades não são apenas lugares onde se exercem 
políticas públicas, mas são espaços sociais que organizam seus interesses 
e que interferem na política, tornando-se poderes de contenção. Por 
exemplo, quanto se gasta de dinheiro público para conter a criminalidade 
em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e 
Recife? Quanto se gasta para manter a população carcerária originária da 
criminalidade desses centros? 

Por isso e considerando-se a variedade das condições de reorganização 
urbana do mundo da pobreza, é preciso reconhecer que a metropolização 
é um movimento conduzido por diferentes forças sociais, convergentes e 
contraditórias, em que o capital especulativo urbano realiza investimentos 
seletivos e o Estado, por sua vez, arca com os custos fixos do processo. 
As especificidades das cidades hoje impõem uma leitura dos processos 
urbanos que registre os conflitos e os mecanismos de ajuste entre os grandes 
segmentos da sociedade urbana.

ORGANICIDADE DAS DIFERENÇAS

As diferenças dos contextos urbanos não somente estão aí, elas se formaram, 
modificaram e continuam gerando novas formas de sobrevivência e novos 
mecanismos de poder. Em relação às experiências brasileiras há diferenças 
substantivas entre metrópoles cuja população se adensa a partir de migrações 
nacionais e internacionais, como São Paulo, e cidades como Salvador, cuja 
população é quase exclusivamente regional. O fenômeno urbano transcende 
o nacional, mas dá novo sentido à nacionalidade. Os efeitos da mídia e da 
internacionalização do mercado de trabalho erodiram o princípio da nacio-
nalidade. Há um problema básico individual de sobrevivência que conduz 

7 É oportuno ver o trabalho precursor de Hardt e Negri (2005) sobre essa nova forma de coletivo constituído de 
circunstâncias da vida urbana. Grandes praças públicas, como a Sintagma de Atenas e a do Cairo, tornam-se 
pontos de referência da vida política de maiorias que não tinham essa tradição de manifestação. A repressão do 
governo da Turquia a esse tipo de expressão é o reconhecimento indireto de seu poder.
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os diversos grupos de migrantes8. Um ideal dos dependentes é aderir a 
alguma outra nacionalidade, tacitamente presumindo que outras são sempre 
melhores que esta. 

As diferenças da urbanização acentuam-se com a capacidade de as 
comunidades urbanas se apropriarem de vantagens e serviços, seja por 
redes de infraestrutura, de serviços sociais, de metrô, de ambulatórios 
e de escolas e creches. Essas diferenças ficam marcadas nos espaços 
metropolitanos pela tendência ao isolamento de bairros, induzida por difi-
culdades de transporte e realimentada pela formação de centros comer-
ciais periféricos. 

Esse aspecto se repete nas diversas experiências de metropolização, ligando 
características regionais com influências internacionais. Bairros que surgem 
derivados de composições sociais, geralmente de imigrantes, como em 
São Paulo, ou em bairros determinados por tipos de atividade, como no Rio 
de Janeiro. Na Bahia, a urbanização surgiu de uma origem mercantile se 
concentrou em Salvador, onde havia empregos públicos e empresas com 
contratos públicos. Nesse sentido, a metropolização antecedeu a decisão 
política da ditadura de criar regiões metropolitanas como instrumento de 
controle das capitais. Há mudanças nas condições de vida e nas opções 
de renda quando se diminui a proporção dos que dependem de empregos 
públicos e quando aparecem redes de contrapoder derivadas de associações 
criminosas, ligando o tráfico de drogas e armas ao aumento da violência 
contra pessoas e instituições. O contrapoder é uma resposta à plutocracia 
no poder político com a presunção de cooptação incontrolada e impune 
de capital9. Esse princípio de poder mancomunado, hoje revelado na crise 
política do país, configura-se como uma rede de interdependências que 
sustentam a formação de megacapitais dependentes de fundos públicos. 
Se a metropolização acontece como efeito indireto de demanda pública, 
tal como aconteceu na Cidade do México e em Delhi, determina situações 
extremas, como em Brasília, onde praticamente toda a vida econômica da 
cidade depende do governo10.

8 Em princípio não há muita diferença entre bolivianos e paraguaios pobres que emigram para o Brasil e brasileiros 
pobres que emigram para os Estados Unidos, ou entre venezuelanos pobres que emigram para regiões pobres 
do Brasil e brasileiros que emigram para a Europa. Todos perdem nacionalidade e todos entram em processos 
de alienação imprevisíveis. Todos eles se expõem a condições radicais de exploração, aceitam que a mudança 
de vida só se alcança aceitando a exploração em seus lugares de destino. É a mesma situação de migrantes 
pobres das zonas rurais para as capitais, onde estarão submetidos a condições extremas de exploração e vão 
ter ocupações inferiores e precárias.

9 A turbulência política em curso no país expõe comportamentos de lideranças políticas que revelam essa 
ideologia da apropriação do bem público por interesses pessoais. Mais que uma política de classe, há uma 
subversão de interesses de classe em função de personalismo e corrupção. 

10 O funcionamento político de Brasília mostra um sucedâneo da antiga corte imperial, em que o poder se reproduz 
por mecanismos palacianos já separados de sua base eleitoral, mediante acordos financeiros e manipulação de 
informações.
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O CASO ESPECÍFICO DA BAHIA

No quadro das desigualdades urbanas do Brasil, a Bahia representa uma 
situação de urbanização com emigração que combina os efeitos de uma 
industrialização concentrada com um desenvolvimento rural dependente, isto 
é, com limitada transformação dos produtos agrícolas e da pecuária. O cres-
cimento de Salvador começou em 1967 com a reforma urbana e foi estimu-
lado pelo aparecimento de projetos de desenvolvimento rural e da irrigação, 
que aceleraram as migrações a Salvador, substituindo em parte as migrações 
para o Sul do país. O crescimento de Salvador na década de 1980 corres-
pondeu ao início da expansão da rede rodoviária, que quebrou o isolamento 
do estado em relação ao Sudeste e iniciou a abertura do oeste do estado a 
novas monoculturas extensivas. Foi quando se iniciou a produção irrigada, 
que teve efeitos urbanos locais e que abriu o interior do estado à exportação. 
Mas foi uma expansão baseada em desemprego, que gerou novas levas de 
imigrantes para cidades em geral e para Salvador especialmente.

O auge da expansão desse movimento ocorreu entre 1976 e 1984, quando 
esmoreceram os investimentos da Petrobras e quando uma reforma do 
complexo petroquímico resultou em queda brusca do emprego concomi-
tante com a reforma bancária, que teve efeitos similares. Os investimentos 
na urbanização foram afetados pelo perfil interrupto do desempenho da 
economia baiana, mas o afluxo de imigrantes continuou, traduzindo-se 
em proliferação de favelas. Assim, em seguida à reforma do polo petroquí-
mico em 1985, definiu-se um novo perfil de urbanização, em que a Região 
Metropolitana de Salvador passaria a conviver com uma metropolização 
regional encabeçada pelo município de Camaçari, englobando os municí-
pios do Litoral Norte do estado11. 

Essas tendências de metropolização passaram a enfrentar o esmoreci-
mento da economia baiana, que não foi compensado por novos grandes 
investimentos privados, quase todos de pequeno efeito sobre o emprego. 
Salvador sofreu as consequências da emigração de empresas, principal-
mente por desvantagens tributárias, enquanto Camaçari abrigou alguns 
poucos grandes empreendimentos e teve os efeitos positivos de tributos 
e emprego do turismo. Como as grandes empresas hoje têm terminais 
marítimos próprios, formou-se nova ligação entre a economia de Camaçari 
e a da Baía de Todos os Santos. Por consequência, os impactos  terri-
toriais na economia regional foram alterados, valorizando-se a ligação de 
Camaçari com o mar.

11 O município de Camaçari passou de 4.600 habitantes em 1960 para os atuais 292 mil. O município de Lauro de 
Freitas chegou a 194 mil e o de Alagoinhas, a 195 mil em estimativas para 2016.

Salvador sofreu 

as consequências 

da emigração 

de empresas, 

principalmente 

por desvantagens 

tributárias, 

enquanto Camaçari 

abrigou alguns 

poucos grandes 

empreendimentos 

e teve os efeitos 

positivos de tributos e 

emprego do turismo

Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
p.39-55, jan.-jun. 2017   47

ARTIGOSFernando Pedrão



DINÂMICA METROPOLITANA E 
METRÓPOLES REGIONAIS

Nos processos de metropolização nas economias periféricas, marcados 
pela escassez de emprego, conjugam-se a construção civil realizada pelo 
grande capital ajudado por financiamento público, com seus impactos indi-
retos em infraestrutura, e a construção civil realizada pelos grupos de baixa 
renda e informais, com suas correspondentes estratégias espaciais. Ambas 
avançam em verticalização, sendo que a produção de grande capital opera, 
cada vez mais, com construções de alto padrão, refletindo mudanças na 
estruturação social das cidades12. Na Cidade do México como em São Paulo 
e agora em Salvador, há uma tendência geral à verticalização, com edifícios 
acima da cota de 20 andares e habitações de baixa renda que passam a 
três andares, que é o limite prático de construções sem elevadores. Nos 
principais centros urbanos no Brasil há em curso uma mudança de padrões 
de construção e de organização do espaço nas aglomerações de baixa 
renda, que se verticalizam e criam seus próprios sistemas de comércio.

Os efeitos diretos dessa verticalização estão na concentração da demanda 
de serviços sociais de utilidade pública; e os indiretos vão desde a reconfi-
guração espacial dos serviços a pessoas e famílias até a reorganização dos 
espaços públicos. Desaparecem espaços de convivência aberta, que são 
substituídos por espaços privatizados. Modifica-se a relação entre a esfera 
pública e a privada, com a privatização de funções tipicamente públicas.

Não se trata de desvios de um padrão geral de metropolização, mas de 
novos estilos de formação de metrópoles periféricas, em que vantagens 
derivadas de acesso ao governo tornam-se diferenças materiais de quali-
dade de vida13. Sem dúvida, somam-se os efeitos da presença de novos 
grupos urbanos de poder; enquanto o grande capital cria condomínios 
cada vez mais caros14, o componente social de menores rendas desenvolve 

12 Na análise social urbana no Brasil de hoje tornou-se necessário considerar estratos nos grupos superiores e 
nos médios de renda. Há um grupo muito rico que não se confunde com o dos ricos, e há pelo menos três 
segmentos de classe média, identificados por seus padrões de consumo. Paralelamente, há pelo menos três 
estratos de pobres, desde os que têm rendas garantidas até os que vivem em condições crônicas de fome. A 
diversidade de estratos de renda resume diferenças mais profundas de acesso a serviços sociais de utilidade 
pública e qualidade de educação. 

13 A noção de estilos de desenvolvimento, que foi explorada pela Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (CEPAL) no ano de 1979 – González e Warsavski; Sunkel e Gligo (1978)  –, considerava combinações 
de estruturas técnicas e institucionais na definição de estilos básicos de desenvolvimento, contrapondo as 
soluções e as capitalistas, entendendo que o próprio mercado seria parte de cada estilo. O estilo capitalista 
compara-se com o colonial, inclusive pelo modo de funcionamento das elites. No contexto dependente de hoje, 
o sistema brasileiro deveria ser catalogado como misto de colonial e capitalista.

14 Um indicador indireto dessas diferenças encontra-se quando os custos de condomínio dos edifícios do compo-
nente de alta renda são várias vezes superiores aos dos aluguéis mais altos do componente de rendas médias. 
Os custos de moradia são a primeira grande referência da estrutura de classes na sociedade urbana que, por 
sua vez, é a primeira referência da estrutura de classes na sociedade avançada (GIDDENS, 1978). A identifi-
cação de uma classe de muito ricos – ricos em escala internacional – reflete a sociedade brasileira de hoje. 
Localmente ricos podem ser pessoas que esgotam as possibilidades locais de consumo, mas também que se 
tornam ricos internacionais. O exemplo atual dessa condição é o do grupo goiano JBS, que se tornou o maior 
vendedor mundial de carne.
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mecanismos de convivência compensatórios, que incluem o tratamento do 
problema da segurança. Entre espaços dominados por facções criminosas, 
como no Rio de Janeiro e em Salvador, há códigos de comportamento que 
funcionam como regras de segurança.

O tema da segurança tem sido tratado como um problema de polícia, 
uma abordagem tática restrita à captura de delinquentes, e não como um 
problema social e político estratégico para atingir as raízes do problema. No 
entanto, a falta de controle da segurança, que já se estendeu ao meio rural, 
torna-se determinante na valorização e no controle de espaços urbanos, 
atingindo os mecanismos essenciais da metropolização15.

A partir desses condicionantes volta-se ao fundamento territorial da metropo-
lização, observando que esse processo de valorização e desvalorização de 
solos é efetivamente original, não se restringe a limites municipais. A extensão 
territorial indica que o espaço metropolitano é uma referência regional que 
se desenvolve além da função de capital do estado. Os espaços metropo-
litanos são essencialmente desiguais e articulados por sistemas de infraes-
trutura econômica, tais como aeroportos, estações rodoviárias, sistemas de 
tratamento de lixo etc. Neles há uma territorialidade das moradias de alta 
renda, guiada por serviços e segurança, uma territorialidade de mercado 
urbano aberto, preenchido por grupos de classe média, e uma territoria-
lidade das moradias de baixa renda, que compreende confinamento em 
pequenos apartamentos e favelização guiada por acesso a transporte e 
serviços básicos.

MODOS REGIONAIS DE METROPOLIZAÇÃO

As peculiaridades refletem sempre o descompasso entre núcleos de 
grande capital e pobreza. O movimento geral de formação de metrópoles 
no Brasil prossegue com variações determinadas pela pluralidade das 
regiões do país e com mudanças de composição que se materializam nos 
territórios. Não há semelhança alguma entre a metropolização no Sudeste 
e em Manaus, por exemplo, mas, em todos os casos, são diferenciações 
de território em relação a uma única mancha urbana. Há uma metropoli-
zação como desenvolvimento da urbanização das capitais estaduais de 
maior porte e há uma metropolização regional em contraponto com a das 

15 Há uma relação essencial entre os modos da criminalidade e a organização da sociedade urbana. Também 
há uma relação equivalente entre a violência social e a da criminalidade. Esta acontece, simultaneamente, em 
diferentes escalas de organização e de capitalização, em armamentos e planejamento. O poder de assaltar 
está ligado ao poder de organização do tráfico de drogas. Os grandes grupos criminosos estão infiltrados nos 
poderes Legislativo e Judiciário, afetando a liberdade de reprimir dos governos estaduais e locais. Impõe-se 
perceber que o fator criminalidade tornou-se parte da reprodução orgânica da sociedade desigual, sendo que 
um verdadeiro combate ao sistema das drogas em geral requer políticas integradas dos diferentes níveis de 
governo em longo prazo e métodos sistemáticos apontando as relações de causalidade.
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capitais, como a que surge com o crescimento de Campinas, em São 
Paulo, ou de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e de Camaçari, 
na Bahia. Para uma análise da dinâmica da metropolização é preciso 
buscar as relações de causalidade determinantes desses processos. Tais 
causas estão nas peculiaridades do sistema produtivo, em que se distin-
guem situações externamente determinadas pela grande indústria e outras 
em que subsiste um componente significativo de produção rural. Esta, por 
sua vez, hoje se diferencia entre produção tecnicamente avançada, como 
a de alimentos na periferia de São Paulo, e produção primitiva, como em 
Salvador, Manaus e Camaçari. O desenvolvimento do componente terciário 
torna-se o principal dado da nova metropolização e aparece como parte de 
um setor público que fica com a função assistencial. Aparece ainda como 
hipertrofia de sistemas de marketing e publicidade em geral e assessorias 
a políticos. Os acontecimentos recentes da política brasileira mostram a 
ociosidade e o peso negativo dessas atividades e o encargo local, que 
se estende à região de infraestrutura para absorver a população de baixa 
renda que se acumula nesta.

ELEMENTOS DE POLÍTICA PARA 
METRÓPOLES REGIONAIS

O desafio representado pela questão metropolitana é um componente da 
urbanização ultra moderna que leva a uma reflexão sobre planejamento para 
essas metrópoles regionais. O fundamento econômico é que todo plane-
jamento parte de uma relação entre formação de capital e alterações da 
qualificação do trabalho. A eficiência do capital e as condições de vida da 
população inserem-se nesse movimento, que pode ter resultados positivos 
de formação de capital novo ou resultados negativos de perda de capa-
cidade instalada ou abertura de postos de trabalho qualificado ou fecha-
mento de outros postos de trabalho. A tendência geral à substituição de 
trabalhadores especializados por operadores de sistema atinge fortemente a 
economia baiana que é, essencialmente produtora de mercadorias de baixa 
tecnologia16. A dificuldade subjacente nesse processo está nas variações de 
capital, que ocorrem em condições de mercado, portanto, que a competi-
tividade se decide em mercado, frente ao desempenho de concorrentes e 
em função de custos de dinheiro17. Essa é a equação essencial do capital 
que explica a crise configurada nos EUA em 2008, cujos desdobramentos 
chegaram até o Brasil e atingiram os processos urbano-regionais da metro-
polização. As metrópoles brasileiras crescem com déficit aprofundados em 

16 Por exemplo, trabalhadores rurais por operadores de sistemas de irrigação.
17 O enriquecimento rápido de grupos econômicos no Brasil, como o notório JBS não depende de produtividade 

nem de competitividade mas de um manejo  político de financiamento subsidiado.
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serviços públicos e em segurança, onde os grupos mais pobres recebem 
sérvios de qualidade inferior18. As variações dos investimentos interessam 
ao capital e as variações da ocupação interessam à sociedade.

Nesse ambiente internacional, nessas metrópoles, a maior parte da ocupação 
acontece no terciário, formal e informal, regular e precário, o que requer 
uma explicação especial. Logicamente há um importante componente de 
emprego público, com efeitos indiretos sobre o emprego privado. É preciso 
contar com empregos regulares e ocupação. Nas regiões periféricas em 
geral predominam empregos de baixa renda no comércio. Nas indústrias 
de grande capital há empregos qualificados e semiqualificados que são 
ocupados por trabalhadores importados, não só das sedes das empresas 
como de regiões de salários mais baixos, como é o caso de trabalhadores 
filipinos contratados por indústrias automotoras em Camaçari. Predominam 
empregos de baixa renda no governo e no comércio, assim como empregos 
para trabalhadores não qualificados no setor turismo, no entanto, a maior 
parte da renda dos trabalhadores vem de ocupações precárias nas diversas 
modalidades de comércio informal, em pequena produção rural, serviços 
de transporte e trabalho doméstico. Esses movimentos do capitalismo 
periférico dependente levam a um novo debate sobre a mais valia sistê-
mica que está nos fundamentos da recomposição da taxa de exploração 
do trabalho.  Diferente da formulação original de Karl Marx, que tratava da 
mais valia extraída no trabalho nas fábricas, trata-se da extração de tempo 
não remunerado dos trabalhadores que acontece desde o planejamento 
de sistemas de infraestrutura para atender ao capital até ao tempo que 
os trabalhadores gastam para terem serviços de saúde e de educação. 

A falta de políticas sistemáticas para as grandes regiões metropolitanas 
evidencia o fracasso do planejamento urbano em escala nacional até para 
as grandes metrópoles. Houve uma crise reconhecida do planejamento 
urbano na década de 1970, quando entraram crise teorias de polos de cres-
cimento, custos de urbanização e tamanho de cidades. Tornou-se então 
evidente que não há planejamento urbano significativo para metrópoles 
como Nova York, México e São Paulo – as grandes exceções são Tóquio, 
Xangai, Singapura e Beijing. Informações hoje disponíveis indicam que só 
há planejamento urbano relevante na Ásia  onde essas grandes cidades  
romperam com os paradigmas ocidentais de planejar cidades para ricos e 
para turistas. Há apenas políticas de remendo, tais como as defendidas pela 
Escola de Chicago,  para apaziguar desastres e, em poucos casos, para 
resolver problemas imediatos. Grandes obras, como sistemas metroviários, 

18 As modificações na legislação trabalhista convergem em aumentar a taxa de exploração sobre a classe traba-
lhadores, que sustenta um peso crescente de desempregados, convive com a precarização do emprego e 
gasta mais tempo em atividades improdutivas, como em filas dos serviços sociais.  Descobrem-se os meca-
nismos de substituição da falta de competitividade das empresas por aumentos da taxa de exploração.
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não respondem ao planejamento sistemático de transportes, mas refletem 
interesses políticos e de empresas e são instalados para captar aumentos de 
demanda e  não para substituírem os sistemas atuais. A contradição entre 
o abandono do planejamento e as políticas essenciais, como suprimento 
de água e saneamento, define um estilo de política para calamidades, que 
mantém a pressão e gera déficits insuperáveis. 

No Brasil, ao reconhecer que a favelização é o principal modo de urbani-
zação tacitamente se admite que convivem diferentes condições de cida-
dania, em que o bloco dominante convive com as regras de contrapoder do 
bloco dominado, com demarcações de território, regras de obediência etc.  
Aberrações tais como toque de recolher  imposto por bandidos demons-
tram a falta de vontade política para dissolver o contrapoder. Assim, uma 
recomposição do planejamento urbanos é necessariamente metropolitana  
e deve reconhecer as condições reais de conflito social.

Diante de desafios concretos impõe-se identificar um rumo para o plane-
jamento metropolitano reconhecendo sua característica de planejamento 
regional. Assim, apresenta-se como chave a noção de análise de sensi-
bilidade, importada da macroeconomia dinâmica (MARCHAL, 1955) e 
da teoria geral de sistemas (BERTALLANFY, 1962). A noção geral de 
sensibilidade surge da combinação da teoria das estruturas dissipativas 
e do universo de movimentos friccionais (PRIGOGINE, 1992), isto é, de 
um ambiente irreversível em que agir e não agir representam custos de 
energia. No mundo social, esses custos de energia estão representados 
por desemprego e perdas de capital. Com esse critério será preciso avaliar 
os efeitos-capital diretos e indiretos e os efeitos-emprego diretos e indi-
retos. Os primeiros serão efeitos-acelerador negativos e os segundos serão 
efeitos-multiplicador negativos. Isso significa que o projeto de valorização 
social apoia-se sobre alguns pressupostos de tecnologia e de setores que 
têm maior efeito indireto. 

A noção de sensibilidade sempre esteve presente no planejamento nacional, 
que trabalhava com o confronto de coeficientes de importação e de expor-
tação e comparava a capacidade de exportar com as tendências do endivi-
damento. Isso enquanto os governos nacionais controlavam efetivamente o 
endividamento e as transações intraempresas não escapavam ao controle 
das relações internacionais convencionais. Desde a década de 1960, as 
economias nacionais tornaram-se mais sensíveis aos fluxos de capital em 
curto prazo, operando com maiores coeficientes de endividamento e mais 
sensíveis a variações cíclicas em curto prazo. Desde então, a abordagem de 
análise de sensibilidade aparece como meio de superar a separação entre 
macro e microeconomia em condições regionais definidas. Sensibilidade 
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aos efeitos de novos investimentos no mercado de trabalho teria que ser 
considerada quando os principais setores exportadores da economia brasi-
leira apresentassem baixos coeficientes de emprego qualificado.

Na prática, a economia do Brasil tornou-se mais sensível às aventuras dos 
capitais especulativos, não só de multinacionais, que são conservadoras por 
natureza, como de especuladores nacionais formados com dinheiro público. 
Nos termos do capitalismo formal, a economia nacional é sensível a inves-
timentos em setores de alta tecnologia. Nos termos do capital dependente 
especulativo, é sensível a opções de grandes interesses que constituem 
componentes de risco para as nações e para as metrópoles.

Essa abordagem encontra maior rede de efeitos indiretos em educação, ou 
em uma educação que interage com a identificação de problemas regionais 
originais e incorpora as dimensões de tecnologia e ambiente. Observando-se 
que há vários mercados de trabalho que interagem no espaço metropolitano, 
por extensão há diferentes necessidades de qualificação de trabalhadores. 
O conhecido fenômeno de importação de trabalhadores semiqualificados é 
uma resposta do mercado a essa diversidade de qualificações. 

Como se trata, em todo caso, de reverter tendências de educação mercan-
tilizada e formalizada e repetitiva em função de interesses sociais,  será 
necessário trabalhar com uma combinação de objetivos em longo prazo 
e objetivos aproximativos em curto prazo, assim como dar um tratamento 
aplicado em campos como Direito e Administração. A construção de bases 
regionais para o planejamento é o modo de ligar os princípios conceituais 
com a realidade prática da região. Pesquisas aplicadas sustentam um 
processo de identificação progressiva de hipóteses sobre a pertinência de 
iniciativas e acerca da composição interativa de políticas metropolitanas. 
No essencial, trata-se de construir uma imagem objetivo19 da região metro-
politana que identifique um rumo próprio de desenvolvimento.

Apresenta-se assim um tema que distingue os diferentes tipos de região 
metropolitana a partir dos rumos implícitos em sua formação e das opções 
que se abrem no modo como elas absorvem a modernização. Se não há 
como supor que uma região metropolitana abandone suas funções indus-
triais e rurais, tampouco há como desconhecer que as regiões metropo-
litanas absorvem funções de terciário, tais como sistemas bancários e de 
saúde, que as diferenciam das cidades limitadas a sua mancha urbana. 
Problemas sociais como de desemprego e de segurança terão que ser 

19 A noção de imagem objetivo foi um dos artefatos da teoria do planejamento, tal como ela se desenvolveu em 
trabalhos sobre economias latino-americanas, ligando objetivos operacionais com seus fundamentos institucio-
nais e ideológicos. Entende-se que a imagem objetivo situa objetivos no limite das possibilidades. 

Na prática, a 

economia do 

Brasil tornou-se 

mais sensível às 

aventuras dos capitais 

especulativos, 

não só de 

multinacionais, que 

são conservadoras 

por natureza, como 

de especuladores 

nacionais formados 

com dinheiro público

Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
p.39-55, jan.-jun. 2017   53

ARTIGOSFernando Pedrão



objetos de políticas metropolitanas regionais, dada a impossibilidade de 
separar os mercados de trabalho das cidades que integram a região metro-
politana. Na Bahia, especificamente, que sofre as consequências combi-
nadas do desemprego tecnológico  e de controles internacionais sobre a 
criação de novos postos de trabalho, impõe-se  ver o planejamento metro-
politano em seu significado social concreto, como parte do planejamento 
econômico e social.
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O presente trabalho baseia-se em uma abordagem interdisciplinar a 
respeito da problemática ambiental, levando-se em conta as discussões 
entre desenvolvimento e meio ambiente. Nesse contexto, a temática busca 
compreender as relações sistêmicas e dialéticas dos processos ambien-
tais e, em particular, dos impactos decorrentes da atividade econômica 
exercida pelo homem sobre o meio natural inserido no circuito turístico da 
Costa das Baleias, localizada no extremo sul da Bahia, especificamente na 
localidade do Prado.

Segundo a World Tourism Organization (2016), o turismo tem experimen-
tado, nas últimas décadas, uma contínua e relevante diversificação. Tem 
se tornado um dos setores mais dinâmicos e de crescimento acelerado em 
todo o mundo, representando: 10% do Produto Interno Bruto (PIB) global; 
235 milhões de empregos em todo o mundo, sendo que o setor opera-
cional do turismo oferta um de cada 11 empregos diretos; US$ 1,5 trilhão 
gerados pelos turistas; 7% das exportações mundiais, e 1,8 bilhão de 
turistas internacionais esperados até meados de 2030 (WORLD TOURISM 
ORGANIZATION, 2016).

Devido ao potencial de crescimento e desenvolvimento do turismo, e por 
se tratar de um fenômeno político, social, econômico e cultural na contem-
poraneidade, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 22 de dezembro 
de 2015, adotou a Resolução 70/193, estabelecendo 2017 como o Ano 
Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. 

A Resolução reafirma o papel do turismo sustentável nos países em desen-
volvimento “como instrumento positivo para a erradicação da pobreza, a 
proteção do ambiente, a melhoria da qualidade de vida e o empoderamento 
econômico das mulheres e dos jovens”, bem como a sua contribuição para 
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômico, social e 
ambiental (UNITED NATIONS, 2016, p. 3). Neste sentido, define-se turismo 
sustentável “como aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje 
e das regiões receptoras, ao mesmo tempo que protege e amplia as opor-
tunidades para o futuro” (WORLD TOURISM ORGANIZATION, 2003, p. 24). 

A questão que se estabelece a partir do conceito de desenvolvimento susten-
tável é como identificar quais fatores e elementos fortalecem ou fragilizam a 
atividade turística em um local, sob a ótica da sustentabilidade? A resposta a 
esta pergunta tem sido a criação e a aplicação de sistemas ou ferramentas 
de avaliação que procuram mensurar a sustentabilidade.

Este estudo é oportuno no sentido da emergência da temática dos clusters e 
APL como aglomerações produtivas passíveis de promover o desenvolvimento 
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local. A identificação e a análise do nível de sustentabilidade ambiental nestas 
aglomerações, com a utilização de indicadores de sustentabilidade, poderão 
contribuir para a mitigação dos impactos ambientais ocasionados pela atividade 
humana. Neste contexto, a interdependência e a participação dos atores locais 
no processo de desenvolvimento sustentável atribui importância aos APL como 
indutores do desenvolvimento local (MARINI; SILVA; NASCIMENTO, 2016).

O presente artigo está estruturado em cinco seções. Inicialmente, além 
desta introdução, apresenta-se uma discussão teórica acerca dos princi-
pais conceitos utilizados neste estudo, destacando-se o referencial teórico 
sobre Arranjo Produtivo Local (APL). Na terceira seção são apresentados os 
procedimentos metodológicos. A seguir, na quarta seção, apresentam-se 
os resultados da pesquisa e, por fim, as conclusões e sugestões ocupam 
a última seção deste artigo.

PRINCIPAIS ABORDAGENS SOBRE 
ARRANJO PRODUTIVO LOCAL

O crescente interesse pelos aglomerados produtivos pode ser atribuído 
às mudanças no ambiente competitivo das empresas. Diversos conceitos 
são encontrados na literatura especializada, entre os quais se destacam: 
distritos industriais, clusters, sistemas locais de produção, APL, entre outros, 
“que contêm diferenças entre si, mas têm como elo comum o entendi-
mento de que as aglomerações, em sentido amplo, facilitam e contribuem 
para a dinâmica econômica e inovativa de um espaço territorial específico” 
(TATSCH et al., 2015, p. 194).

Albagli e Brito (2003, p. 7) definem algumas das características que tipificam 
a aglomeração produtiva. Para os autores “o termo aglomeração – produ-
tiva, científica, tecnológica e/ou inovativa – tem como aspecto principal a 
proximidade territorial de agentes econômicos, políticos e sociais”. Esses 
agentes econômicos utilizam-se das vantagens oriundas da proximidade 
geográfica, incluindo acesso a matérias-primas, equipamentos, mão de obra 
e outros, e formam as denominadas economias de aglomeração. 

De acordo com Parr (2002), na área da política urbana e regional, o conceito 
de economias de aglomeração encontra-se no centro das estratégias de 
desenvolvimento. Portanto, é fundamental que o conceito seja definido 
claramente e que as pesquisas sobre o tema contribuam para realçar este 
conceito de forma consistente, permitindo que economias de aglomeração 
continuem a ocupar posição central na discussão relacionada à localização 
da firma e à dinâmica do desenvolvimento regional e local.
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Observa-se que, na atualidade, destacam-se estudos e análises relacio-
nados aos APL, especialmente em países e regiões com baixo desenvol-
vimento econômico. De acordo com Tatsch e outros (2015, p. 191), “[...]. 
No Brasil, as políticas de apoio e desenvolvimento regional têm incor-
porado de forma crescente o conteito de arranjos produtivos locais [...]”. 
Desta forma, os conceitos e instrumentais apresentados neste estudo 
pretendem fornecer um referencial teórico e metodológico para o enten-
dimento do desenvolvimento local, considerando-se os APL como indu-
tores desse processo. 

Segundo Moreira, Fernandes e Dias Junior (2017, p. 59), “[...]. A partir dos 
conceitos encontrados na literatura, pode-se perceber e identificar algumas 
características para os aglomerados produtivos, consoante o seu grau de 
desenvolvimento [...]”. Neste sentido, no que se refere à classificação de 
arranjos produtivos quanto ao grau de desenvolvimento, o Ministério de 
Ciência e Tecnologia (MCT) classifica-os pelos seguintes critérios: 1) Arranjo 
elementar – Destaca-se pela existência, em determinada localidade ou 
região, de uma concentração de unidades produtoras com alguma carac-
terística em comum, indicando a existência de tradição técnica ou produtiva 
(inclusive artesanal), mas com grau de especificidade ou originalidade sufi-
ciente apenas para garantir a subsistência do mesmo  2) Arranjo em fase de 
consolidação – Destaca-se pela existência, no local ou região, de atividades 
produtivas com características comuns, de uma infraestrutura tecnológica 
significativa, bem como de relacionamentos dos agentes produtivos entre 
si e com os agentes institucionais locais, consolidando a geração de siner-
gias e externalidades positivas, mas ainda com a presença de conflitos de 
interesses e/ou desequilíbrios, denotando baixo grau de coordenação e de 
visão estratégica, e 3) Arranjo consolidado – Possui todas as características 
do agrupamento anterior, mas com alto nível de coesão e organização entre 
os agentes. Nas articulações institucionais estão presentes órgãos gover-
namentais e outras instituições, tais como universidades, escolas técnicas, 
agências de fomento e associações profissionais, que fornecem treina-
mento especializado, educação, informação, pesquisa e suporte técnico 
(CALIMAN, 2003).

A ideia de pesquisar e analisar o turismo como um sistema de clusters e/
ou APL está presente em vários estudos acadêmicos – Ferreira e outros 
(2011), Costa, Costa e Miranda Jr. (2012), Alberti e Giusti (2012), Arsezen-
Otamis e Yuzbasioglu (2013), Souza e Gil (2014) –, especialmente vinculados 
à temática do desenvolvimento local e regional. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
PARA ANÁLISE DE APL

Do ponto de vista teórico-metodológico, a estruturação desta pesquisa é de 
natureza descritiva e metodológica. Quanto aos meios, trata-se de pesquisa 
bibliográfica e de campo. Desta forma, o levantamento de dados primários 
desta pesquisa foi direcionado às empresas de turismo, referente apenas 
aos meios de hospedagem no Prado. 

O procedimento amostral adotado foi o não probabilístico, utilizando-se 
como critério a acessibilidade ou conveniência. Segundo Dencker (1998) e 
Gil (2010), na amostragem não probabilística por acessibilidade, a facilidade 
de acesso deve ser representativa do universo pesquisado. Foram realizadas 
29 entrevistas com os gestores das empresas que atuam no segmento de 
hospedagem e integram o setor de turismo, no período de 23 de maio a 7 
de junho de 2016. O conjunto de informações levantadas foi utilizado para 
caracterizar e analisar o APL de turismo do Prado (BA). 

Os questionários utilizados foram adaptados da rede de pesquisa RedeSist 
para suportar a análise de fatores intangíveis, tais como: cooperação, 
inovação e interação. Os questionários também contaram com adaptações 
provenientes do Sistema de Classificação dos Meios de Hospedagem do 
Ministério do Turismo (MTur), a fim de validar a análise da sustentabilidade 
ambiental. Estes instrumentos foram testados à realidade empírica e, logo 
após, aplicados no levantamento de dados e informações pretendidas.

Esta pesquisa privilegia dois recortes metodológicos: 1) um recorte quantita-
tivo, utilizado para a identificação de aglomerações produtivas, o Quociente 
Locacional (QL), e 2) um recorte analítico, utilizado para a caracterização de 
aglomerações produtivas em regiões de baixo e médio desenvolvimento, 
denominado Arranjo Produtivo Local (LASTRES; CASSIOLATO, 2003).

A base de dados refere-se apenas ao mercado formal de trabalho, deixando 
de captar informações sobre atividades exercidas informalmente, mas que 
fazem parte da atividade aqui analisada. Foram, portanto, utilizados os dados 
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), relativos ao ano de 2015, 
sobre o número de empresas, o pessoal ocupado e os salários pagos por 
atividade, em conformidade com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), especificamente aplicados às empresas de turismo, 
notadamente aquelas representadas pelos meios de hospedagem (hotéis e 
pousadas), combinados ou não com o serviço de alimentação (CNAE 5510-
8/01). Adotando-se como base o total de empregados registrados (EMP) 
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nos municípios informados pela RAIS, o QL aplicado à atividade turística 
foi calculado da seguinte forma, conforme Haddad (1989), Brito (2002), De 
Sordi e Meireles (2012):

QL = (EMP setor i/EMP município j) / (total do país EMP setor i/ total do 
país EMP)

Em que:

QL = Quociente Locacional;

EMP setor i = empregados do setor de turismo no município;

EMP município j = total de empregados no município;

total do país EMP setor i = total de empregados do setor de turismo no Brasil;

total do país EMP = total de empregados no Brasil.

O QL compara o peso relativo de uma determinada atividade em um deter-
minado município ou localidade com o peso relativo daquela atividade no 
nível nacional. Quando o QL for maior que a unidade (QL>1), significa que 
o município ou localidade contribui mais proporcionalmente que a média 
nacional para a atividade em questão, ou seja, a especialização do muni-
cípio j em atividades do setor i é superior à especialização do conjunto do 
Brasil nas atividades desse setor. Caso contrário, quando o QL for igual à 
unidade (QL=1), a especialização do município j em atividades do setor i 
será idêntica à especialização do conjunto do Brasil nas atividades desse 
setor, e quando for menor que a unidade (QL<1), a especialização do muni-
cípio j em atividades do setor i será inferior à especialização do conjunto do 
Brasil nas atividades desse setor (BRITO, 2002). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O destino turístico de Prado (BA) está localizado na Costa das Baleias, 
compondo com a Costa do Descobrimento a região denominada, pelo MTur, 
de Polo Costa do Descobrimento. Está, portanto, inserido no extremo sul 
da Bahia e, conforme demonstrado na Figura 1, faz parte da mesorregião 
do litoral sul baiano, que se estende às margens do Rio Jequitinhonha até 
as fronteiras norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais.
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Prado é um município com área de 1.687,347 km², localizado a 805 km de 
Salvador, capital da Bahia. De acordo com o Censo de 2010, o município 
do Prado possuía, naquele ano, 27.627 habitantes, com densidade demo-
gráfica de 15,87 hab/km². O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(2017) estimou para 2016 uma população de 29.273, indicando um cresci-
mento populacional de 5,96% (IBGE, 2017).

Figura 1
Mapa de localização do município – Prado (BA) – 2016

Fonte: SEI (2006).
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O desempenho econômico e social deste município, no período de 1991 
a 2010, pode ser observado pelo Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M). Prado cresceu 108,39%, passando de 0,298 em 1991 
para 0,621 em 2010, sendo que, neste período, a distância do IDH do 
município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 – IDH, foram reduzidos 
em 45,71%. A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi 
a longevidade, com índice de 0,784, seguida pela renda, com 0,616, e 
pela educação, com 0,497 (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO, 2013).

O município do Prado é um dos 218 maiores destinos turísticos conside-
rados indutores do desenvolvimento do turismo no Brasil e representa 4,99% 
(Categoria B com 167 municípios) dos destinos turísticos mais demandados 
do país, de um total de 3.345 municípios categorizados pelo MTur e inse-
ridos no Mapa do Turismo Brasileiro (BRASIL, 2015).

Do ponto de vista de sua localização geográfica, Prado guarda posição 
privilegiada: localiza-se a uma latitude 17º20’28” sul e a uma longitude 
39º13’15” oeste, estando a uma altitude de quatro metros. O município 
fica exatamente na fronteira entre a Costa do Descobrimento e a Costa 
das Baleias e faz parte do bioma Mata Atlântica, sendo banhado pelo 
Oceano Atlântico ao longo de 84 km de litoral. Percebe-se a presença 
de falésias, praias e desembocaduras de rios, tais como: Jucuruçu, Cahy 
e Corumbau.

As características paisagísticas, climáticas e geográficas da Costa das 
Baleias, aliadas à exuberância de suas praias, proporcionam considerável 
movimento de turistas no Prado. De acordo com a Bahiatursa (2016), o 
município conta com uma oferta de cerca de sete mil leitos e, em 2016, 
recebeu o título de Capital da Baleia Jubarte. A Costa das Baleias abriga um 
tesouro de belezas naturais, como o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, 
considerado o maior berçário reprodutivo da espécie em todo o Atlântico 
Sul ocidental. Desta forma, estas características possibilitam a prática de 
ecoturismo, turismo cultural, turismo de aventura, além de turismo de Sol 
e praia, predominante nesta região.

A superestrutura turística existente no Prado é considerada como a terceira 
maior do estado, contando com a oferta de 98 meios de hospedagem, entre 
hotéis e pousadas. Destaca-se também a presença de 138 empreendimentos 
de Alimentos & Bebidas, distribuídos entre a sede, Guaratiba, Cumuruxatiba 
e Corumbau, que transformam este destino turístico em centro gastronô-
mico da Costa das Baleias e justificam, portanto, o aumento da atividade 
turística ocorrida nos últimos anos.
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Portanto, o cálculo do Coeficiente de Especialização referente aos meios 
de hospedagem do município pesquisado, apontou, em 2015, considerável 
concentração espacial desta atividade na cadeia produtiva do turismo do 
Prado, com QL=16,02. 

De acordo com a metodologia estabelecida, foi definida uma amostra não 
probabilística, utilizando-se o critério de acessibilidade, também chamada 
por conveniência. Foram entrevistados e solicitados a responder o referido 
questionário 29 empreendedores, diretores e gerentes das empresas que 
compuseram a amostra. As entrevistas, assim como as respostas dos 
questionários, auxiliaram na caracterização e na análise do APL de turismo 
do Prado. Estas entrevistas proporcionaram ainda uma visão detalhada do 
relacionamento com as instituições de apoio, do número de empresas e 
dos problemas enfrentados pelo setor do turismo no arranjo.

Em relação à sustentabilidade, estas entrevistas forneceram também infor-
mações baseadas nos critérios estabelecidos pela Matriz de Classificação 
de Meios de Hospedagem do MTur (BRASIL, 2011), destacando-se quesitos 
de sustentabilidade como: redução do consumo de energia elétrica e água, 
gerenciamento de resíduos sólidos, medidas permanentes para valorizar a 
cultura local, medidas permanentes de apoio a atividades socioculturais, 
geração de trabalho e renda para a comunidade local e promoção de ações 
associadas ao turismo.

Constata-se que, no APL do turismo do Prado, predomina a participação 
das micro e pequenas empresas. Verifica-se que 96,6% dos participantes 
da pesquisa são ligados a microempresas, seguidos por 3,4% de pequenos 
empreendedores. Constata-se também a ausência de médias e grandes 
empresas atuando na Costa das Baleias. Outro aspecto diz respeito à cons-
tituição do capital desses empreendimentos turísticos, 100% formados com 
capital nacional.

No aspecto mercadológico, as empresas do arranjo apontaram a configu-
ração da demanda exercida neste destino turístico, em 2015, quando se 
verificou uma baixa participação do turismo internacional na ocupação das 
pousadas e pequenos hotéis. Dados que corroboram com esta situação são 
expressos por: 1) na microempresa, a porcentagem de turistas nacionais 
e estrangeiros situa-se na ordem de 98,5% e 1,5%, respectivamente; 2) na 
pequena empresa, esses números situam-se em 85,0% e 15,0%. 

A fim de se obter maior inserção no mercado internacional e, ao mesmo 
tempo, ampliar a participação do turismo no mercado doméstico, a compe-
titividade assume papel central nas estratégias de consolidação do arranjo. 
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Para tanto, com o objetivo de descrever as características da estrutura 
produtiva do APL do turismo do Prado, a pesquisa procurou identificar 
quais fatores são determinantes para a manutenção e, sendo possível, 
ampliação da capacidade produtiva na atividade exercida pelos meios de 
hospedagem pesquisados. 

Para Porter (1998), não há consenso para se definir o conceito de compe-
titividade. Entretanto, para as empresas, significa a habilidade em competir 
em mercados globalizados, utilizando-se de estratégias definidas. As estra-
tégias podem se apoiar em vantagem absoluta de custo, diferenciação de 
produto ou economia de escala.

De acordo com as empresas visitadas, há praticamente unanimidade quanto 
à elevada importância dos seguintes fatores determinantes para a competiti-
vidade das que estão instaladas no Prado, conforme dados da pesquisa: 1) 
qualidade da mão de obra; 2) capacidade de introdução de novos produtos/
processos; 3) estratégia de comercialização; 4) qualidade do produto, e 5) 
capacidade de atendimento.

Quanto ao nível tecnológico e à capacidade de introdução de novos produtos/
serviços e processos, as indicações ratificam-nos como elementos de consi-
derável grau de importância e como fatores de competitividade dos meios 
de hospedagem do arranjo. As microempresas apontam tais fatores como 
de média (32,0%) e alta (67,9%) importância, e as pequenas empresas, como 
de média importância (100%).

As externalidades locais que são observadas no APL do Prado, de acordo 
com a visão das empresas entrevistadas, reforçam a análise das condi-
ções de competitividade local, de forma a identificar as potencialidades e 
fragilidades de desenvolvimento da atividade turística na Costa das Baleias. 

Na avaliação sobre as principais vantagens e desvantagens relacionadas 
com a localização das empresas no arranjo de turismo, dois fatores desta-
caram-se como muito importante para as empresas no município do Prado: 
1) proximidade com os fornecedores de insumos e matéria-prima; 2) proxi-
midade com os clientes/consumidores, e 3) infraestrutura física (energia, 
transporte e comunicações).

Em relação à infraestrutura (energia, transporte e comunicações), de maneira 
geral, a avaliação feita pelas empresas pesquisadas considerou como 
razoável a infraestrutura. Itens como energia, transporte e comunicações 
obtiveram, respectivamente, as seguintes avaliações: 1) microempresas: 
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28,6% média e 39,3% alta importância, com taxa de efetividade de 67,9%, 
e 2) pequena empresa: 100,0% de baixa importância.

Conforme Lemos e outros (2000, p. 13), “[...] Claramente, a cooperação 
necessita de instituições formais e informais para estimular e nutrir um 
ambiente socioeconômico no qual ‘formas construtivas’ de cooperação 
e competição possam prevalecer sobre formas ‘destrutivas’”. Entretanto, 
a pesquisa revelou que a interação entre empresas e instituições repre-
sentativas, tais como sindicatos, associações, cooperativas locais e 
regionais, tem sido de reduzida cooperação, e, também, apontou certa 
dispersão (Tabela 1).

Por exemplo, nas microempresas foi considerado de baixa e média impor-
tância por 53,6% e 21,4% delas, respectivamente, o item que se refere 
ao auxílio na definição de objetivos comuns para o arranjo produtivo. Nas 
pequenas empresas, a média importância prevaleceu com 100,0% (Tabela 
1). Outro fator avaliado neste contexto foi a promoção de ações coopera-
tivas destas instituições, apontado por 64,3% das microempresas como de 
baixa importância. O mesmo fator foi apontado por 100,0% das pequenas 
empresas como de média importância. 

“O significado genérico de cooperação é o de trabalhar em comum, envol-
vendo relações de confiança mútua e coordenação, em níveis diferenciados, 
entre os agentes” (LASTRES; CASSIOLATO, 2003, p. 10). Neste sentido, 
duas contribuições endossam a percepção do reduzido nível de cooperação 
entre as instituições e as empresas que conformam o arranjo: 1) promoção 

Tabela 1 
Avaliação da contribuição de sindicatos, associações e cooperativas locais – Prado (BA) – 2017

(%)

Tipo de contribuição
Micro Pequena

Nula Baixa Média Alta Nula Baixa Média Alta

1. Auxílio na definição de objetivos comuns para o arranjo produtivo 3,6 53,6 21,4 21,4 0 0 100 0

2. Estímulo na percepção de visões de futuro para ação estratégica 3,6 64,3 21,4 10,7 0 0 100 0

3. Disponibilização de informações sobre matérias-primas, 
equipamento, assistência técnica, consultoria etc. 3,6 67,9 21,4 7,1 0 100 0 0

4. Identificação de fontes e formas de financiamento 7,1 75 14,3 3,6 0 100 0 0

5. Promoção de ações cooperativas 3,6 64,3 28,6 3,6 0 0 100 0

6. Apresentação de reivindicações comuns 3,6 60,7 25 10,7 0 0 100 0

7. Criação de fóruns e ambientes para discussão 3,6 57,1 32,1 7,1 0 0 0 100

8. Promoção de ações dirigidas à capacitação tecnológica de empresas 3,6 64,3 28,6 3,6 0 100 0 0

9. Estímulo ao desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local 7,1 71,4 10,7 10,7 0 100 0 0

10. Organização de eventos técnicos e comerciais 3,6 32,1 39,3 25 0 0 100 0

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.
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de ações dirigidas à capacitação tecnológica de empresas, e 2) estímulo 
ao desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local. Observou-se a 
baixa importância dessas contribuições atribuída pelas empresas partici-
pantes da pesquisa, mesmo em detrimento ao porte das empresas pesqui-
sadas (Tabela 1).

PRÁTICAS AMBIENTAIS NO APL DO PRADO

O conceito de turismo sustentável, na acepção da World Tourism Organization 
(WTO), revela-se como uma atividade que atende às “necessidades dos 
turistas e às necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, 
enquanto a integridade cultural, a integridade dos ambientes naturais e a 
diversidade biológica são mantidas para o futuro” (BRASIL, 2010, p. 30). 
Neste sentido, a pesquisa aprofunda a investigação realizada com os atores 
econômicos que atuam na cadeia produtiva do turismo na região e, deste 
modo, apresenta, na Tabela 2, os itens que dialogam com a preservação 
ambiental nessa localidade.

Os resultados das ações empreendidas nas empresas pesquisadas apontam 
para uma moderada presença de ações proativas que contribuem para a 
sustentabilidade ambiental no arranjo. Por exemplo, na descrição relativa à 
redução do consumo de água, as microempresas apontaram-na como uma 
medida de baixa (28,62%), média (28,6%) e alta (42,9%) importância, enquanto 
100,0% das pequenas empresas indicaram-na como de alta importância. 

Tabela 2 
Importância para a empresa das medidas relativas à implantação, ao monitoramento e ao controle de ações ambientais – Prado (BA) – 2017

(%)

Descrição
Micro Pequena

Nula Baixa Média Alta Nula Baixa Média Alta

1. Redução do consumo de água 0,0 28,6 28,6 42,9 0,0 0,0 0,0 100,0
2. Redução do consumo de energia elétrica 0,0 14,3 46,4 39,3 0,0 0,0 0,0 100,0
3. Aproveitamento da água de chuva 0,0 58,8 17,6 23,5 0,0 100,0 0,0 0,0
4. Redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 0,0 47,8 26,1 26,1 0,0 100,0 0,0 0,0
5. Redução da emissão de gases e odores 0,0 65,0 15,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0
6. Coleta seletiva 0,0 50,0 40,0 10,0 0,0 100,0 0,0 0,0
7. Não adota medidas referentes a estes itens 0,0 35,7 57,1 7,1 0,0 0,0 100,0 0,0

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.
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Outra medida mitigatória em relação ao meio ambiente diz respeito ao 
aproveitamento da água da chuva. Percebe-se que esta medida tem pouca 
adesão e efetividade, sendo que a baixa adesão a essa prática ambiental está 
relacionada ao custo de investimentos na aquisição e instalação de equipa-
mentos específicos para implantação, monitoramento e controle das ações.

Na Tabela 2, pode-se verificar que três medidas têm desempenho insa-
tisfatório nas ações desenvolvidas por estas empresas: 1) redução, reutili-
zação e reciclagem de resíduos sólidos; 2) redução da emissão de gases 
e odores, e 3) coleta seletiva. 

No item referente a redução, reutilização e reciclagem, a análise dessas 
medidas pode ser consorciada com a coleta seletiva. Vale salientar, quanto 
à coleta seletiva, que o município não realiza este tipo de ação, ficando a 
cargo das ONG a retirada desse material. O destino, especialmente, da 
matéria orgânica, são as hortas comunitárias e, também, os locais onde 
se pratica a agroecologia.

Observando-se os resultados da pesquisa quanto às iniciativas de treina-
mento para seus funcionários, referentes à conscientização ambiental e, em 
especial, à relação das empresas do setor com a comunidade do entorno, 
percebe-se ausência de ações proativas em direção à sustentabilidade. 
Essas medidas poderiam nortear ações de mitigação dos impactos gerados 
pelo próprio equipamento e, também, possibilitar a mediação dos conflitos 
ocasionados pelos visitantes na comunidade receptora. 

Duas ações foram bem avaliadas pelas empresas do arranjo, especifica-
mente, a relacionada à sensibilização dos hóspedes em relação à susten-
tabilidade e as medidas que visam à parceria com a comunidade, que tem 
forte apelo na preservação do meio ambiente, na valorização da cultura 
local e no apoio ao comércio de produtos e serviços da região.

Destacam-se, também, nesta pesquisa as ações promovidas pelos empreen-
dimentos hoteleiros do Prado quanto às medidas adotadas para a geração 
de trabalho e renda para a comunidade local. Este resultado revela-se 
positivo, tendo percentual de alta importância variando entre 85% e 100% 
nas empresas pesquisadas que compuseram a amostra.

Como já mencionado, os resultados das ações empreendidas nas empresas 
do arranjo demonstram uma moderada falta de ações proativas que contri-
buam para a sustentabilidade do turismo na localidade pesquisada. Deste 
modo, a preocupação com os impactos da relação sociedade versus natureza 
sobre o meio ambiente, no contexto do turismo, vem exigindo a busca de 
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meios para eliminar ou, pelo menos, mitigar os impactos negativos decor-
rentes das ações antrópicas. Esse tema, já abordado nas seções anteriores, 
remete à necessidade de controle e planejamento das atividades turísticas 
desenvolvidas no APL do turismo do Prado.

CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho foi analisar a sustentabilidade ambiental do turismo 
na Bahia sob a ótica do desenvolvimento local. Observou-se, na discussão 
dos aglomerados produtivos, os procedimentos metodológicos de análise 
dos APL como fator de desenvolvimento local. Nesse contexto, verificou-se 
a existência de uma estrutura produtiva significativa da atividade turística na 
Costa das Baleias, localizada no extremo sul da Bahia. Diante das análises 
realizadas, concluiu-se que a localidade estudada pode ser identificada 
como APL de turismo em fase de consolidação.

É necessário frisar as dificuldades de cooperação e interação no APL de 
turismo do Prado, sendo recomendada uma articulação entre os diferentes 
atores envolvidos com o APL para seu efetivo desenvolvimento e sua susten-
tabilidade. Somente com essa articulação e a consequente formação de um 
arranjo produtivo consolidado será factível minimizar os impactos negativos 
ocasionados pela atividade turística, bem como maximizar os benefícios 
econômicos e sociais desta. 

Constatou-se, através da pesquisa, que o impacto é maior nos aspectos 
qualitativos do que nos quantitativos, na conformação do arranjo produtivo 
local de turismo. Identificou-se como importante elevar o nível de compe-
titividade das firmas, estimular o ambiente inovador, implementar novos 
processos de gestão e promover uma maior mobilização das forças locais 
para o desenvolvimento deste APL.

Na dimensão ambiental constatou-se a necessidade de implementação 
de ações, públicas e privadas que direcionem e potencializem medidas 
que elevem a atividade turística de forma sustentável. Os resultados das 
ações empreendidas nas empresas pesquisadas apontam para uma falta 
moderada de ações proativas que contribuam para a sustentabilidade 
ambiental no arranjo.

Recomenda-se, para estudos futuros, a criação, o desenvolvimento e a 
aplicação de sistemas ou ferramentas de avaliação que possam mensurar 
simultaneamente a aglomeração produtiva (APL) e a sustentabilidade 
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ambiental. Espera-se, como resultado deste trabalho, subsidiar o desen-
volvimento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento susten-
tável do turismo.
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COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 

 CRUZADA PDCCA  
ExistEm intEnsas discussões a respeito do 

comportamento do câmbio e seus impactos 
na estrutura produtiva de países emergentes. 

No Brasil, análises a respeito da quanti-
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tria e nos demais setores da economia 

ainda são lacunas a serem preenchidas. 
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O câmbio é uma operação financeira que consiste em vender, trocar ou 
comprar valores em moedas de outros países ou papéis que representem 
moedas de outros países (SANDRONI, 1999). Consequentemente, a taxa 
de câmbio1,2 é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades 
ou frações da moeda nacional. Esta taxa é considerada um dos indica-
dores mais relevantes para o Brasil pelo fato de possuir influência direta no 
desempenho macroeconômico, bem como na composição de sua estrutura 
produtiva, uma vez que o país é exportador de commodities e importador 
de bens de capital e de insumos industriais (FIESP, 2014). 

Na abordagem de Rossi (2012, p. 1):

O câmbio é um dos temas mais espinhosos da economia. 

Consensualmente, ele é uma variável-chave que tem impacto 

determinante na relação entre os preços domésticos e os 

preços externos e, por consequência, na distribuição de renda, 

na estrutura produtiva, na estrutura de emprego, na inflação, 

nos padrões de consumo, no crédito, nas estruturas de ativos 

e passivos privados, na dívida pública e nas contas externas 

de uma economia.

Neste artigo, são analisados os efeitos da taxa de câmbio na produção 
da indústria de transformação da Bahia, uma vez que este tipo de indús-
tria tem sido um dos vetores de desenvolvimento da economia do estado 
(GUEDES, 2014; GUEDES; ZEBENDE; SILVA FILHO, 2015; GUEDES; SILVA 
FILHO; ZEBENDE, 2016). 

Uma das muitas maneiras de estudar economia é compreender a corre-
lação cruzada em séries temporais, pois a mensuração desta estatística 
entre indicadores econômicos apresenta-se como valioso instrumento de 
análise para a compreensão das ligações em toda estrutura econômica 
(SILVA et al., 2016).

Nessa perspectiva, aplica-se o coeficiente de correlação cruzada ρDCCA 
(ZEBENDE, 2011) para quantificar os níveis desta correlação  entre os indi-
cadores supracitados. A grande vantagem da utilização deste coeficiente 
é que o mesmo pode ser utilizado em análises com séries temporais não 
estacionárias (WANG et al., 2013), o que não é possível alcançar com 

1 Desde Janeiro de 1999, o Brasil adota o regime de câmbio flutuante (PRATES, 2015). Neste regime, não há 
interferência da autoridade monetária no mercado de câmbio, ou seja, as taxas de câmbio flutuam livremente de 
acordo com as forças do mercado, com o nível de demanda e ofertas de divisas estrangeiras (SANDRONI, 1999).

2 Um câmbio desvalorizado ocorre quando a moeda local encontra-se em um valor inferior ao Dólar ou à moeda 
de referência.  Por sua vez, um câmbio valorizado ocorre quando a moeda local encontra-se em um valor 
superior ou igual ao dólar ou à moeda de referência.
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metodologias tradicionais, a exemplo do coeficiente de correlação linear de 
Pearson (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009; WANG et al., 2013).

O presente artigo está estruturado em cinco seções, a saber: Introdução; 
Indústria de transformação na Bahia; Materiais e métodos, Resultados e, 
por fim, Considerações finais.

A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
NA BAHIA: DE 1950 ATÉ 2015

A indústria de transformação é um setor da indústria3,4 que tem por finali-
dade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis (acabados 
ou semiacabados), utilizando para esse fim trabalho manual ou mecânico 
e energia (GUEDES; ZEBENDE; SILVA FILHO, 2015).

De acordo com Sandroni (1999, p. 300):

Setor da produção industrial voltado para a transformação 

de matérias-primas em bens, distinguindo-se, portanto, da 

produção agrícola e da indústria extrativa vegetal e mineral. 

Abrange todos os momentos da produção industrial: matérias-

-primas elaboradas (aço), bens de capital (máquinas-ferra-

mentas, autopeças) e bens de consumo (automóveis, roupas 

etc.). Inclui-se nessa categoria a produção agroindustrial, como 

açúcar, sucos e beneficiamento de produtos agrícolas.

Na Bahia, este setor industrial começou a se desenvolver a partir da década 
de 1950 com a implantação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na 
Região Metropolitana de Salvador (RMS). Este acontecimento é conside-
rado o marco inicial da industrialização5 do estado (CAVALCANTE, 2008; 
UDERMAN, 2008).

A partir daí, o governo estadual passou a adotar a industrialização como 
estratégia de desenvolvimento econômico. Na década de 1960, o estado 
buscou acelerar esse processo com a construção de centros e distritos 
industriais na RMS e nas cidades do interior mais dotadas de infraestrutura 
e vocacionadas para a implantação de empreendimentos industriais. 

3 A palavra indústria significa empenho, trabalho, habilidade ou disposição de realizar algo (CNI, 2008). 
4 A indústria é um conjunto de atividades produtivas que se caracteriza pela transformação de matérias-primas, de 

modo manual ou com o auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias (RENAULT, 1987).
5 Segundo Sandroni (1999, p. 300), é um processo histórico-social, por meio do qual a indústria fabril torna-se o 

setor predominante de uma economia.
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Spínola (2001, p. 28) explica que, com essa medida, esperava-se criar 
condições básicas necessárias ao desenvolvimento industrial, de modo a 
promover a criação de empresas industriais direcionadas para o aproveita-
mento de recursos naturais das regiões em que se inserissem. 

Em 1967 ocorreu a criação do Centro Industrial de Aratu (CIA), primeiro 
centro industrial6 da Bahia, localizado na RMS. Em seguida, outras áreas 
industriais foram criadas, a exemplo do Centro Industrial do Subaé (CIS), em 
Feira de Santana, e dos distritos de Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro e 
Jequié. Atualmente, o estado possui 14 distritos industriais, conforme pode 
ser observado na Figura 1.

Na década de 1970, a Bahia foi incorporada à matriz industrial nacional, já 
desenvolvida nas regiões Sul e Sudeste. O estado foi contemplado com 

6 De acordo com Spínola (2001, p. 29), o centro industrial é uma área bem definida, na qual se associa um 
conjunto de motivações industriais, harmonizadas ao processo geral de desenvolvimento econômico da região. 
Tais áreas podem ser divididas em: complexos (conjunto de unidades manufatureiras localizado em determi-
nado espaço geográfico, planejado com base em uma estrutura física comum, criado em torno de uma indústria 
principal) e distritos (área industrial planejada, estreitamente vinculada a um núcleo urbano e dotada de infraes-
trutura física e serviços de apoio necessários à indução de um processo de desenvolvimento industrial).

Figura 1 
Distritos industriais – Bahia – 2017

Fonte: SUDIC. 
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projetos industriais que buscavam a produção de bens intermediários para 
complementar a matriz produtiva do país. Dentre esses projetos, o mais 
importante foi o Complexo Petroquímico de Camaçari (Copec), implantado 
em 1978 na RMS. Este complexo foi direcionado inicialmente para a indus-
trialização centrada nos segmentos químico, especialmente petroquímica, e 
metalurgia, fato conhecido como especialização regional (SUPERINTENDÊNCIA 
DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2002). 

A implantação do Copec e a expansão do parque metalúrgico do CIA, forta-
lecido pela inauguração da Usina Siderúrgica da Bahia (Usiba), consolidaram 
a Bahia como fornecedora de bens intermediários, sendo o Copec respon-
sável pelo fornecimento de 50% de todo o produto petroquímico nacional.

Os efeitos do ciclo de industrialização dos anos 1970 deixaram marcas posi-
tivas na Bahia, até meados dos anos 1980. Entre 1975 e 1985, a participação 
do setor industrial no Produto Interno Bruto (PIB)7 da Bahia ampliou-se de 
25,7% para 42,3%, refletindo, sobretudo, a implantação e a maturação dos 
investimentos petroquímicos e metalúrgicos. Logo, o setor de transformação 
firmou-se como carro-chefe da economia estadual, ampliando a sua partici-
pação no PIB, de 14,7% para 25,5% (UDERMAN, 2008; SUPERINTENDÊNCIA 
DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2002).

No entanto, diante das condições macroeconômicas em que o país se 
encontrava entre 1980 e 1990, a indústria de transformação baiana apre-
sentou ritmo de crescimento mais lento, sendo a década de 1990 caracte-
rizada pela recessão econômica e pela abertura comercial, o que provocou 
uma forte reestruturação das empresas industriais. 

Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(2002, p. 105), a crise na indústria baiana intensificou-se nessa época, pois 
os bens intermediários produzidos no estado chegavam mais caros ao Sul e 
ao Sudeste do país, fato que antecipou a crise no setor petroquímico baiano. 

Em 1992, em meio à crise, a indústria de manufatura passou por um 
processo de revitalização, com a implantação de uma importante empresa 
do segmento de celulose e papel no extremo sul da Bahia. A partir de 1995, 
com a estabilização da economia propiciada pelo Plano Real, o governo 
estadual voltou a estimular a indústria local através de uma política agressiva 
de concessão de incentivos fiscais, o que ajudou o estado a captar novos 
empreendimentos industriais, sendo o mais importante deles a instalação 
do Complexo Ford no Copec em 2001. 

7 O PIB refere-se ao valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico 
de um país, independentemente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras desses bens e 
serviços (SANDRONI, 1999).
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Porém, apesar dos esforços para a renovação da indústria do estado, veri-
ficou-se que, no ano 2000, os mais importantes segmentos da indústria de 
transformação eram os mesmos de 1985, a saber: químico, metalurgia e 
produtos alimentícios (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS 
E SOCIAIS DA BAHIA, 2002). 

Nos tempos atuais, a indústria manufatureira possui grande relevância para 
a economia do estado devido principalmente à capacidade de geração de 
emprego e renda, tendo contribuído com 8,1% do PIB estadual em 2014, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016a).

Ao serem analisados os principais indicadores da indústria, fica evidente 
que a indústria de transformação é o setor que mais emprega (56,3% em 
2015), seguido dos setores de construção (34,1%), Serviços Industriais de 
Utilidade Pública - SIUP (5,4%) e extrativa mineral (4,1%). Entre 1999 e 2015, 
o estoque de empregos formais deste setor industrial apresentou forte cres-
cimento, de 140,4% ou 5,63% ao ano, passando de 91,7 mil para 220,5 mil 
pessoas (gráficos 1 e 2). 

De acordo com Uderman (2005, p. 3), a produção da indústria manufatureira 
baiana ainda está concentrada em torno de segmentos especializados na 
fabricação de bens intermediários, destinados, em grande parte, a abas-
tecer as regiões Sul e Sudeste do país (Gráfico 3). 

Além disso, o setor pode ser caracterizado pelo alto grau de concentração 
em atividades de capital intensivo8, entre as quais se destacam refino de 
petróleo, químico, veículos automotores, celulose e papel e metalurgia, que 
respondem por 66,3% do Valor da Transformação Industrial (VTI9), conforme 
demonstrado na Tabela 1.

Outra importante característica para se compreender a indústria de trans-
formação da Bahia refere-se ao elevado grau de concentração geográfica, 
uma vez que a RMS foi responsável por, mais da metade, 50,51%10 do VAB 
industrial do estado em 2014.

Na próxima seção, serão abordados os conceitos relativos à análise das 
séries temporais, enfatizando os procedimentos para a modelagem do coefi-
ciente de correlação cruzada ρDCCA que embasa esta pesquisa.

8 Atividades que possuem tecnologia sofisticada, com operários altamente especializados e elevada taxa de 
investimento por pessoa empregada (SANDRONI, 1999).

9 O VTI é a diferença entre o Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) e o Custo das Operações Industriais (COI). 
Por sua vez, o VBPI é a soma da Receita Líquida Industrial (RLI) à variação dos estoques de produtos acabados 
e em elaboração e à produção própria realizada para o ativo imobilizado. Finalmente, o COI são custos ligados 
diretamente à produção industrial (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004).

10 Fonte: IBGE: Contas Regionais. Inclui os municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias 
d’Ávila, Candeias, São Francisco do Conde, Pojuca, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Vera Cruz, 
Madre de Deus e Itaparica.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

54,3 56,1 56,8 59,2 61,2 62,7 61,5 61,1 61,0 59,9 56,5 54,9 55,0 53,8 52,2 53,3 56,3

8,8 8,2 7,1 7,5 7,4 6,6 5,8 5,7 5,4 5,1 4,7 4,5 4,8 4,6 5,1 5,0 5,4

34,4 32,6 31,9 28,8 27,2 26,9 29,2 28,2 28,7 29,9 34,4 37,5 36,8 37,7 39,1 37,9 34,1

2,6 3,1 4,2 4,5 4,2 3,8 3,5 5,0 4,8 5,1 4,4 3,2 3,4 3,9 3,7 3,8 4,1

Transformação Construção SIUP Extrativa

Gráfico 1
Participação (%) do setor de transformação no estoque total de empregos formais da indústria – Bahia – 1999-2015

Fonte: Brasil (2016b). 
Elaboração própria.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

91,7 105,6 107,5 118,5 127,5 142,7 154,9 167,6 184,9 191,5 205,0 224,5 233,5 229,5 229,1 229,6 220,5

Gráfico 2
Evolução do estoque de empregos formais (mil pessoas)  – Bahia – 1999-2015

Fonte: Brasil (2016b). 
Elaboração própria.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

73,74 73,57 70,09 68,81 75,34 83,09

0,71 0,64 3,9 4,27 0,61 0,59

Bens intermediários Bens de consumo

Outros Bens de capital

Gráfico 3
Exportações por setores de contas nacionais (%)  – Bahia – 2010-2015

Fonte: Brasil (2016b). 

Tabela 1
Valor da transformação industrial por segmento (%) – Bahia – 2010-2014

Segmentos 2010 2011 2012 2013 2014
Coque de produtos derivados do 
petróleo e de biocombustíveis 27,9 29,9 29,4 32,1 31,5
Produtos químicos 16,3 17,2 17,7 16,9 18,0
Produtos alimentícios 7,7 8,3 8,7 7,5 7,8
Celulose e papel 7,2 6,6 6,9 8,0 7,2
Borracha e plástico 4,1 4,2 4,8 5,9 5,6
Veículos automotores 10,4 11,6 8,3 6,1 5,3
Metalurgia 7,3 3,5 3,9 4,8 4,4
Bebidas 1,8 1,7 2,4 2,1 3,0
Minerais não metálicos 2,4 2,6 3,1 2,5 2,9
Couro, artigos para viagem e calçados 3,5 3,1 2,9 2,4 2,6
Manutenção, reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos 1,7 1,8 1,7 2,1 1,9
Outros 9,7 9,4 10,1 9,7 9,9
Indústria de transformação 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016b). Elaboração própria.
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MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu a partir das bases de dados da 
Pesquisa Industrial Mensal (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2016c) e do Banco Central (BRASIL, 2016). O coeficiente de 
correlação cruzada ρDCCA foi modelado entre os indicadores de produção 
física11 da indústria de transformação da Bahia (índice agregado) e seus 
segmentos (alimentos e bebidas, borracha e plástico, celulose e papel, meta-
lurgia básica, minerais não metálicos, químico, refino de petróleo e álcool) 
e a taxa de câmbio Dólar Americano12 (compra), cujo período compreende 
os meses de janeiro de 1999 a fevereiro de 201413 (Gráfico 4).

O coeficiente de correlação cruzada ρDCCA visa quantificar o nível de corre-
lação cruzada entre séries temporais14, baseando-se nos métodos Detrended 
Fluctuation Analysis – DFA (PENG et al., 1994) e Detrended Cross-Correlation 
Analysis – DCCA (PODOBNIK; STANLEY, 2008). Este coeficiente centra-se 
na razão entre a função de covariância sem tendência F 2

DCCA e a função de 
variância sem tendência F DFA, isto é,

 (1)

De acordo com Zebende (2011) e Silva, Castro e Silva Filho (2014), a mode-
lagem via ρDCCA obedece aos seguintes passos:

Step 1 – Considere duas séries temporais de mesmo tamanho, em regime 
não estacionário {xt,t=1,2,...,N} e {yt,t=1,2,...,N}, em que N é o número total 
de pontos. Em seguida, obtêm-se as séries temporais integradas de xt e yt 
resultando em duas novas séries.

 (2)

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

Step 2 – Dividem-se as duas séries integradas  e  em  
segmentos sobrepostos de igual comprimento n. Assim,  segmentos 
são obtidos conjuntamente considerando-se 

11 A construção dos índices baseia-se na metodologia dos números índices. Mais detalhes podem ser encontrados 
em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2004); Guedes (2014); Guedes; Zebende; Silva Filho (2015).

12 Taxa de câmbio – Livre – Dólar Americano (compra) – Média de período – mensal – u.m.c./US$.
13 A escolha deste período ocorreu em virtude da adoção do regime de câmbio flutuante pelo governo brasileiro 

em janeiro de 1999.
14 Uma série temporal é definida como qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo (BROCKWELL; 

DAVIS, 2006; MORETTIN; TOLOI, 2006).
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Step 3 – Calcula-se a tendência local de cada um dos segmentos por um 
ajuste dos mínimos quadrados de cada série. Neste passo, determina-se 
a covariância sem tendência

 (3)

para  e

 (4)

para . Aqui,  e  são os ajustes polinomiais com 
ordem  no segmento  de  e , respectivamente.

Step 4 – Define-se a média sobre todos os segmentos para obter a função 
covariância sem tendência

 (5)

Gráfico 4
Indicadores: taxa de câmbio, indústria de transformação, alimentos e bebidas, borracha e plástico, celulose, metalurgia, minerais não 
metálicos, químico e refino de petróleo – Bahia – jan. 1999-fev. 2014

Fontes: Brasil (2016) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016c).
Elaboração própria.
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Step 5 – Por fim, calcula-se o coeficiente de correlação cruzada  (ver 
a equação 1). 

De maneira análoga ao coeficiente de correlação linear de Pearson, o coefi-
ciente  é adimensional, com campo de variação entre -1 ≥  ≤ 1, 
onde  =-1 (anticorrelação cruzada perfeita),  =1 (correlação cruzada 
perfeita) e  =0 (correlação cruzada inexistente).  

Neste trabalho, a análise foi realizada a partir das condições proposta por 
Silva e outros (2016), conforme Quadro 1.

Embora recente, o coeficiente  foi aplicado em diversas áreas do 
conhecimento, a exemplo de climatologia (VASSOLER; ZEBENDE, 2012), 
na análise de indicadores de criminalidade (MACHADO FILHO; SILVA; 
ZEBENDE, 2014) e em economia (WANG; XIE, 2012; WANG et al., 2013; 
WANG et al., 2014; WANG; XIE, 2013; REBOREDO; CASTRO; ZEBENDE, 
2014; SILVA; CASTRO; SILVA FILHO, 2014; BASHIR et al., 2016; FERREIRA, 
2016; FERREIRA; DIONÍSIO; ZEBENDE, 2016; HUSSAIN et al., 2016; SILVA 
et al., 2015; SILVA et al., 2016).  

RESULTADOS

Antes da aplicação do método , foram calculadas as estatísticas descri-
tivas mínimo (Mín.), máximo (Máx.), média ( ), desvio padrão (DP), coeficiente 
de variação (CV), coeficiente de assimetria (Assim.), coeficiente de curtose 
(Curt.) e o p-valor do teste Jarque-Bera para cada indicador estudado, 
conforme Tabela 2. 

Ao se analisar o coeficiente de variação (Tabela 3), verificou-se que os dados 
apresentaram um comportamento não homogêneo (CV > 15%), exceto as séries 
Químico, Metalurgia e o índice da indústria de transformação (índice agregado). 

Além disso, todos os indicadores exibiram assimetrias (coeficiente de assime-
tria ≠ 0), e a análise da curtose indicou que as séries Taxa de câmbio, Refino, 
Químico e Metalurgia são afiladas (coeficiente de curtose > 3). 

Fraco Médio Forte

0,000 → |0,333| |0,333| → |0,666| |0,666| → |0,999|

Quadro 1 
Coeficiente   – condições para análise

Fonte: Silva e outros (2016). 
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Por sua vez, refuta-se a hipótese de normalidade por meio do teste JB 
(JARQUE; BERA, 1980) nas séries Alimentos e bebidas, Químico e Minerais 
não metálicos ao nível de 5% de significância (p-valor < 0,05). 

Dando continuidade à análise, foram modelados os indicadores supramen-
cionados por meio do coeficiente de correlação cruzada . Os resultados 
são mostrados no Gráfico 5. 

Tabela 2
Resumo descritivo dos indicadores: taxa de câmbio, indústria de transformação, alimentos e bebidas, borracha e 
plástico, celulose, metalurgia, minerais não metálicos, químico e refino de petróleo – Bahia – Jan. 1999-fev. 2014

Séries / Estatísticas Mín Máx  DP CV (%) Assim. Curt. Teste JB 
p-valor

Taxa de câmbio médio 1,50 3,81 2,19 0,49 22,3 1,07 3,58 0,2008
Alimentos e bebidas 62,8 171,6 124,0 20,2 16,3 -0,04 2,84 0,0135*
Celulose 61,4 212,6 136,5 45,9 33,7 0,01 1,60 0,3967
Refino 39,2 150,1 109,6 21,2 19,3 -0,77 3,38 0,2543
Produtos químicos 54,0 124,9 106,5 11,8 11,0 -1,49 5,99 0,0010*
Borracha e plástico 73,8 202,5 126,9 29,3 23,1 0,33 2,20 0,4973
Minerais não metálicos 67,7 199,9 133,2 33,9 25,4 0,11 1,71 0,0220*
Metalurgia básica 53,2 139,1 111,2 14,8 13,3 -0,85 4,06 0,2475
Ind. de transformação 86,0 143,4 114,3 13,0 11,4 -0,14 2,02 0,4438

 Fonte: elaboração própria.
(*) Significativo ao nível de 5% de significância.

Gráfico 5
Níveis de correlação cruzada entre a taxa de câmbio e a produção da indústria de transformação e seus 
segmentos: alimentos e bebidas, borracha e plástico, celulose, metalurgia, minerais não metálicos, químico e 
refino de petróleo – Bahia – Jan. 1999-fev. 2014

Fonte: elaboração própria.
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No Gráfico 5, observa-se que todos os valores de  são negativos e 
bastante significativos em grandes escalas temporais. No período anali-
sado, o segmento mais afetado pela valorização do Dólar Americano foi o 
de minerais não metálicos, cujos valores de  alcançaram níveis fortes 
em grandes escalas de tempo (n ≥ 38 meses).  

Os setores metalurgia, alimentos e bebidas e borracha e plástico registraram 
correlações em níveis médios, em escalas maiores que 38 meses. O que 
pode indicar um efeito negativo moderado em sua produção. 

Por sua vez, os segmentos refino de petróleo, celulose e químico exibiram 
correlações em níveis fracos, significando pouca influência da taxa de câmbio 
na atividade destes setores industriais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou avaliar os efeitos do câmbio na produção da 
indústria de transformação da Bahia, bem como identificar os segmentos 
mais afetados pelas flutuações cambiais. 

A taxa de câmbio é um dos principais preços relativos de uma economia. 
Desta maneira, exerce influência no desempenho da estrutura produtiva 
dos países, determinando custos, preços industriais e planos de investi-
mentos empresariais de curto e longo prazo.

Pereira e Carvalho (2000) explicam que a desvalorização cambial afeta 
os preços do setor industrial, pois gera uma pressão sobre os custos e 
margens industriais. Esse impacto é tão mais intenso quanto maior a parti-
cipação dos insumos, partes e peças importadas na composição de suas 
estruturas de custo. Tal efeito direto gera desdobramentos de segunda 
ordem, cuja intensidade depende do nível de utilização de insumos impor-
tados dos fornecedores nacionais.

Empiricamente, demonstrou-se que a produção da indústria de transfor-
mação na Bahia é influenciada de maneira inversa pelas desvalorizações 
da moeda brasileira (Real) em longo prazo. Este resultado corrobora, 
em parte, com o trabalho de Silva, Castro e Silva Filho (2014) que, ao 
estudarem o comportamento dos preços das commodities milho e soja 
no município Barreiras na Bahia, concluíram que a cotação dos preços 
de tais produtos são influenciados de maneira inversa pelo mercado do 
câmbio, isto é, se o câmbio sobe, os preços das commodities caem e 
vice-versa.
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O RiO São Francisco banha 850 quilômetros de 
terra no estado da Bahia pela margem esquerda, 
desde Carinhanha até Casa Nova, e 1.300 quilô-
metros pela direita, de Malhada a Paulo Afonso. 
São mais de dois mil quilômetros lindeiros, mas 
são poucas as adutoras e canais adentrando os 
sertões. O estado de Sergipe, com 250 km de 

rio, tem cinco adutoras que levam água aos seus 
municípios. O semiárido baiano corresponde a uma 

faixa menos desenvolvida cortada pelo rio, locali-
zada entre dois espaços mais prósperos, o litoral e o 
oeste. As articulações econômicas entre os grandes 

espaços do leste e do oeste mostraram-se insufi-
cientes para produzir uma verdadeira integração. O 

distanciamento assim criado, entre o semiárido e 
as regiões mais evoluídas e ricas, criou um círculo 

vicioso, em que o êxodo rural, a desertificação 
progressiva e o baixo investimento em infraestrutura 

preservam a pobreza e empurram para as peri-
ferias urbanas a problemática social do campo. 
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O progresso e a modernidade, com o que eles comportam de potencial de 
melhorias para o dia a dia, seja nos meios de produção como nas condições 
de vida das populações, ainda não chegaram a muitos pontos afastados dos 
grandes eixos de desenvolvimento, do mesmo modo que, salvo honrosas 
exceções, os benefícios proporcionados pelas águas do rio avançam mais 
de 10 km da sua margem. Por razões múltiplas, apesar dos avanços tecno-
lógicos, as regiões mais pobres, com condições climáticas e geográficas 
extremas ou de difícil acesso, permanecem ‘na estaca zero’ da estrada do 
desenvolvimento, salvo algumas ilhas de prosperidade, construídas com 
grande esforço de investimento do poder público em infraestrutura de irrigação 
e incentivos fiscais à indústria de transformação e à economia do turismo. 

Processos migratórios semelhantes são encontrados na maioria dos países 
emergentes, e são irreversíveis. O exemplo dos países desenvolvidos mostra 
que as soluções estão além do simples reassentamento populacional, ou 
nos planos emergenciais de curto prazo cujas implicações sobre os ecos-
sistemas estão longe de sofrer algum controle. A fixação da população que 
ainda permanece no campo pode também se frustrar, caso seja desconsi-
derado o potencial econômico da área num prazo mais longo. As estiagens 
têm-se tornado mais agudas e mais frequentes e afetam, cada vez mais, a 
vida do homem. Desde 1559, quando o padre Serafim Leite fez anotações 
sobre a primeira seca em terras do sertão da Bahia, ocorreram 44 secas, que 
representam 90 anos de estiagem. Isso significa, em média, uma seca para 
cada cinco anos, ao longo de 458 anos de registros sobre esse fenômeno. 
Do total de 44 secas, 23 foram anuais e 21 plurianuais. Modelos estatísticos 
mostram que, a cada 26 anos, se instala um novo ciclo de estiagem. Estudos 
empíricos confirmam que, apesar de pequenas variações, há uma corre-
lação desses ciclos com as secas ocorridas na região em séculos passados. 

Ao longo do século XX, o semiárido baiano não recebeu a mesma atenção 
dispensada pelo setor público observada em outros estados do Nordeste. 
Nestes, a exemplo do Ceará, apesar de índices de pluviosidade mais baixa, a 
construção de açudes foi capaz de gerar e acumular água para os períodos 
críticos. Na Bahia não houve um programa específico e determinado de 
investimentos para construir uma infraestrutura hídrica, apesar de o nosso 
semiárido possuir uma excelente rede de rios e riachos intermitentes, importantes 
para se implantar um robusto programa de construção de açudes à altura 
das necessidades do estado. As ações ficaram restritas a poucas obras, 
embora a Bahia seja detentora da maior área de semiárido dentre os estados 
do Nordeste. Finalmente, o governo da Bahia instituiu a Política Estadual de 
Convivência com o Semiárido, através da Lei nº 13.572, de 30 de agosto de 
2016 (BAHIA, 2016). 
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Entre as narrativas sobre a estiagem, a chamada seca meteorológica ocorre 
com precipitações pluviométricas abaixo da normal climatológica, muitas 
vezes precedida de temperaturas acima do normal, que podem ocasionar 
outros tipos de seca. Esse tipo de seca é produzido por anomalias persis-
tentes (por exemplo, alta pressão), segundo padrões de circulação atmosférica 
de grande escala, muitas vezes, provocados por anômalas temperaturas da 
superfície do mar (TSM) ou por outras condições remotas. Condições locais 
específicas, como evaporação reduzida e umidade, associada a solos secos 
e temperaturas altas, muitas vezes aumentam as anomalias atmosféricas. 

AS EVIDÊNCIAS

Com base no aperfeiçoamento dos métodos de previsão, há consenso 
acerca do caráter crescente do fenômeno. O número de secas e a sua 
agressividade estão aumentando, segundo a CNA (Figura 1).

Figura 1
Evolução da seca – Bahia – 2015-2017

Fonte: ANA. Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
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Gráfico 3
Volume de água – Barragem de Ponto Novo – 3 jan. 2017/27 mar. 2017

Fonte: CMS.
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Gráfico 1
Volume de água – Lago de Sobradinho – 2009-2017

Fonte: CMS.

09
/0

1/
17

16
/0

1/
17

23
/0

1/
17

30
/0

1/
17

06
/0

2/
17

13
/0

2/
17

20
/0

2/
17

27
/0

2/
17

06
/0

3/
17

13
/0

3/
17

20
/0

3/
17

27
/0

3/
17

30

25

20

15

10

5

0

(%)

Gráfico 2
Volume de água – Barragem de Pedra do Cavalo – 9 jan. 2017/27 mar. 2017

Fonte: Inema.
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O resultado, em termos de segurança hídrica, é o perigoso encolhimento 
dos reservatórios, particularmente nas primeiras semanas de 2017. Os 
gráficos 1, 2 e 3 ilustram o impacto da estiagem sobre alguns dos impor-
tantes reservatórios do estado da Bahia.

Em março de 2017, seca e estiagens atingiram diretamente 4.133.722 de 
pessoas em 218 municípios que se encontravam em estado de emergência, 
segundo a Superintendência de Defesa Civil (Sudec).

IMPACTOS ECONÔMICOS

Os principais impactos econômicos das secas compreendem: perdas 
em relação à produção agrícola (laticínios e carne); perdas de colheita e 
danos às culturas anuais e perenes, à produção de madeira e à pesca e 
aquicultura; redução dos negócios recreativos (turismo e patrocínio para 
eventos esportivos, fabricantes e vendedores de equipamentos recrea-
tivos); indústrias afetadas por cortes de energia; indústrias diretamente 
dependentes da produção agrícola (de máquinas, fertilizantes e proces-
sadores de alimentos); baixa no nível dos reservatórios das hidrelétricas; 
desemprego produzido pela queda de produção; prejuízo de instituições 
que financiam a produção no semiárido (elevação dos riscos de crédito 
e dos juros); queda da receita para os governos estaduais e munici-
pais (redução de arrecadação de impostos e taxas) e para empresas de 
fornecimento de água (queda nos volumes distribuídos); navegabilidade 
prejudicada; elevação dos custos de adução ou transferência de água; 
aumento dos custos de desenvolvimento de fontes novas ou suplemen-
tares de água etc. 

As consequências econômicas da seca são também importantes para 
as regiões menos áridas por duas razões principais: 1ª) despreparo das 
pessoas dessas regiões para enfrentar ou conviver com os efeitos das 
secas recorrentes, e 2ª) investimentos na agricultura podem sofrer grandes 
perdas durante as secas. Esses impactos foram particularmente determi-
nantes para o estado da Bahia durante a seca atual, no ano de 2016.

Com a melhora dos níveis de renda e emprego no início deste século XXI, 
assim como dos serviços de saúde, o quadro socioeconômico é hoje 
bem diferente. Na primeira década do século XXI, cerca de 12 milhões de 
nordestinos migraram da classe D para a classe C. Contudo, de acordo 
com estudos realizados pela Embrapa Semiárido (OTAMAR; CARVALHO, 
2012), a seca continua a provocar impactos de grande magnitude sobre 
as famílias rurais do semiárido. Nos anos de seca, uma família de cinco 
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pessoas despende uma média mensal de três dias/homem de trabalho 
em busca de água e perde cinco semanas de trabalho/ano, em virtude de 
diarreias contraídas com a ingestão de águas contaminadas. Os impactos 
da seca, especialmente os econômicos, tendem a diminuir pari passu à 
perda de importância relativa das atividades agropecuárias, no que se 
refere a sua contribuição para a geração do Produto Interno Bruto (PIB) 
total – dos estados ou da região. À medida que a população desloca-se 
do meio rural para sítios urbanos, tendem a diminuir os impactos sociais. 
As redes de proteção social são mais eficazes nos sítios urbanos, graças 
à infraestrutura social que neles existe, embora demandem ampliações 
constantes para atender os novos contingentes populacionais que emigram 
do semiárido. 

Uma avaliação minuciosa de todos os impactos da seca atual sobre a ativi-
dade agrícola demanda, além de tempo, uma massa de informações ainda 
não disponível. Para não deixar de assinalar a gravidade da situação atual, 
este trabalho se limita a abordar os impactos mais visíveis em relação aos 
principais produtos do setor agrícola, particularmente das lavouras e da 
produção animal.

PRODUÇÃO ANIMAL

Até 2015, o rebanho bovino parecia pouco atingido pela seca. As perdas 
do semiárido podem ter sido compensadas pelo avanço da atividade em 
relação a áreas menos críticas, como o Extremo Sul e o Oeste (Gráfico 4). 
Na produção leiteira, contudo, os estragos foram mais visíveis devido a sua 
maior presença nos territórios do semiárido.

Entre 2010 e 2015, a produção de leite foi reduzida em 5,5% (68 milhões de 
litros). Dos 1,24 bilhão de litros produzidos em 2010, chegou a 1,17 bilhão 
em 2015 (Gráfico 5). 

O Território do Médio Sudoeste é responsável por 8,5% da produção; o 
Piemonte do Paraguaçu, por 6,6%; o Semiárido Nordeste II, 5,9 %; o Agreste 
de Alagoinhas, 5,9%; Vitória da Conquista, 4,7%, e o Velho Chico, 4,1%. A 
produção nos territórios do semiárido representa 50,2% do total. Por sua 
vez, nesse mesmo período, o número de vacas ordenhadas caiu de 2,2 
milhões para apenas 1,6 milhão. A redução foi de 28,3%, 626 mil vacas a 
menos do que as ordenhadas em 2010 (Gráfico 6).
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Gráfico 4
Efetivo bovino – Bahia – 2010-2015

Fonte: IBGE–PPM.
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Gráfico 5
Produção de leite – Bahia – 2010-2015

Fonte: IBGE–PPM.
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Gráfico 6
Quantidade de vacas ordenhadas – Bahia – 2010-2015

Fonte: IBGE–PPM.

CapRinOs

A caprinocultura é uma atividade típica do semiárido e está fortemente 
concentrada nos territórios do Sertão do São Francisco (45,7% do rebanho), 
Itaparica (12,3%) e Território do Sisal (8,8%). A criação de caprinos também 
sofre com as secas, apesar da rusticidade dos animais que os torna mais 
tolerantes à estiagem e mais determinados em transformar qualquer tipo 
de vegetal em alimento (Gráfico 7).

Em 2015, o efetivo caprino era de 2,64 milhões de animais. Entre 2009 e 
2015 houve uma redução em 210 mil animais.
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Gráfico 8
Efetivo de ovinos – Bahia – 2010-2015

Fonte: IBGE–PPM.
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Gráfico 9
Efetivo suíno – Bahia – 2010-2015

Fonte: IBGE–PPM.

OvinOs

Também concentrada geograficamente, a ovinocultura ocupa parte signi-
ficativa dos territórios do semiárido. Pouco mais de um terço do rebanho 
(35,4%) está localizado no Território do Sertão do São Francisco, 13,7% está 
no Território do Sisal, 7,5% no Território de Itaparica e 7,5% no Semiárido 
Nordeste II. A criação de ovinos também tem sido atingida pela seca desde 
2012. Entre 2010 e 2014, o rebanho ovino apresentou um encolhimento da 
ordem de 310 mil animais. Em 2015 houve uma recuperação, entretanto, em 
relação ao início da estiagem, permaneceu uma redução da ordem de 43 
mil animais no efetivo do rebanho (Gráfico 8).
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Gráfico 7
Efetivo caprino – Bahia – 2010-2015

Fonte: IBGE–PPM.
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Num período climatológico considerado normal, seria esperado um crescimento 
dos rebanhos ao longo do tempo, mas as condições severas impostas pela 
seca não oferecem as condições adequadas à evolução destes. Os danos só 
não são maiores devido à mobilidade da criação de animais, em que ocorre 
a migração dos rebanhos entre territórios em busca de áreas com maiores 
recursos forrageiros. Algo semelhante aconteceu com a criação de bovino que 
já havia ocupado a região de Feira e Itapetinga na primeira metade do século XX 
e, nas décadas seguintes, espalhou-se em direção ao extremo sul e ao oeste.

A criação de suínos foi a que mais sofreu os efeitos da seca, pois teve 
reduzido o seu efetivo em meio milhão de animais: de 1,77 milhão em 2010, 
restou apenas 1,2 milhão em 2015, 31,2% a menos (Gráfico 9).

LAVOURAS

As lavouras mais atingidas são sempre aquelas localizadas no semiárido. Arroz, 
batata-doce, mamona, mandioca, melancia, mamão, manga, maracujá, sisal e 
uva. Produtos como café e cacau encontram-se protegidos com o uso de irrigação 
(café) ou por ocupar áreas de regiões menos atingidas pela seca (cacau), pelo 
menos até o ano de 2015. Em 2016, a crise hídrica chegou à região cacaueira, 
e os dados da produção para esse ano devem registrar quedas na safra.

mandiOCa

A mandioca é um dos principais produtos da agricultura baiana. O seu cultivo 
ocorre em praticamente todos os territórios do estado, graças à diversidade 
de cultivares adaptadas aos distintos ecossistemas. O seu cultivo é mais 
importante nos territórios de Vitória da Conquista (14,2%), Recôncavo (9%), 
Agreste de Alagoinhas (7,1%) e Vale do Jiquiriçá (6,1%).

Em 2009, antes da seca, a produção era de 3,4 milhões de toneladas e 
representava 5,9% do Valor Bruto da Produção (VBP) de lavouras. Em 2015, 
a produção havia caído para dois milhões de toneladas (-38,9%) e a sua 
importância reduziu-se para 3,8% do valor bruto da produção. Em 2016, 
a previsão do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de uma produção de 
apenas 1,87 milhão de toneladas (nova queda de 45,6% sobre 2009). Em 
2009 eram cultivados e colhidos 272 mil hectares. Em 2015, a área colhida 
caiu para 190 mil hectares, 30,1% menos, e em 2016, as previsões do IBGE 
devem fechar com uma colheita de apenas 170 mil hectares, 37,4 % menos 
do que em 2009 (Gráfico 10).   
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Gráfico 11
Produção de sisal – Bahia – 2009-2016

Fonte: IBGE–PAM.
(1) IBGE–LSPA.
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Gráfico 12
Produção de arroz – Bahia – 2009-2016

Fonte: IBGE–PAM.
(1) IBGE–LSPA.
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Gráfico 13
Produção de mamona – Bahia – 2009-2016

Fonte: IBGE–PAM.
(1) IBGE–LSPA.
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Gráfico 10
Produção de mandioca – Bahia – 2009-2016

Fonte: IBGE–PAM.
(1) IBGE–LSPA.
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sisal

O sisal, importante produto do semiárido devido a sua rusticidade, também 
sofreu graves danos. Sua produção está concentrada nos territórios do Sisal 
(47,3%), Piemonte Norte do Itapicuru (34,4%) e Piemonte da Diamantina 
(11,1%). Em 2009 foram produzidas 269 mil toneladas e, em 2015, foram 
colhidas apenas 178 mil. Em 2016, dados do LSPA apontam uma queda 
ainda maior na produção, que deverá estar situada, segundo o IBGE, em 
127,5 mil toneladas. Sua importância relativa foi reduzida de 2,4%, em 
2009, para 1,9%, em 2015, do valor bruto da produção de lavouras. Antes 
da seca (2009), o sisal ocupava uma área de 260 mil hectares. Em 2015, a 
área cultivada com sisal havia caído para 192 mil hectares, uma queda de 
26,3%. Em 2016, o LSPA do IBGE aponta uma colheita de apenas 170 mil 
hectares, 34,6% a menos do que em 2009 (Gráfico 11).

aRROz

A produção de arroz em 2009 alcançava 58 mil toneladas. Em 2015, ela foi de 
apenas 8,4 mil toneladas, 85,6% menor. Para 2016, o IBGE aponta preliminar-
mente uma estimativa de produção de 5,2 mil toneladas (t), 91,1% menor do 
que em 2009. A área colhida em 2009 atingiu 33 mil hectares e foi reduzida 
em 2015 para 7,5 mil hectares (77,1% menor). Em 2016, a colheita deverá 
registrar 5,2 mil hectares apenas, 84,1% menos do que em 2009 (Gráfico 12). 

 mamOna

Cultivo típico do semiárido baiano, a mamona está concentrada (74,9%) no 
Território de Identidade de Irecê e no Território Norte do Itapicuru (7%). A 
cultura foi duramente penalizada com a seca atual, quando a sua produção 
caiu de 66,9 mil t para 45 mil em 2015 e 20,4 mil t em 2016, perdas respec-
tivas de 32,5 e 69,5%. No mesmo período, a área colhida reduziu-se de 
115,2 mil hectares para 73,3 mil em 2015 e para 34 mil em 2016 (quedas 
respectivas de 36,6% e 70,6% em relação a 2009) (Gráfico 13).

batata-dOCE

A produção de batata-doce está muito concentrada no Recôncavo (43,9%) 
e no Território do Extremo Sul (30,1%). Embora menos expressiva em termos 
de agricultura estadual, é um importante produto da agricultura familiar. Sua 
produção foi reduzida em 37% entre os anos de 2009 e 2015. Antes da 
seca, a produção estava acima das 20 mil t anuais, mas em decorrência da 
estiagem, não ultrapassa atualmente as 15 mil t. A área colhida em 2009 
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era de 2,4 mil hectares. Em 2015, a área encolheu para 1,5 mil hectares, 
redução de 38,7% (Gráfico 14).

A fruticultura também sofreu os efeitos da seca, mesmo considerando-se 
alguns plantios que se beneficiam da irrigação, como o mamão, a uva, a 
manga, a melancia e o maracujá.

mamãO

A produção de mamão está localizada na região sul do estado, 23% no 
Território da Costa do Descobrimento, 20,4% no extremo sul e 11,7% no Médio 
Sudoeste da Bahia. Respondia, em 2009, por 7,7% do VBP das lavouras, mas, 
em 2015, juntamente com uma queda de 18,8% na produção, a sua impor-
tância reduziu-se para 3,1% do VBP. Entre 2009 e 2015, a queda foi de 168 
mil t. Com o avanço da seca para os territórios do Litoral Sul e do Extremo Sul 
em 2016, os dados da safra para esse ano poderão ser agravados. Em 2009, 
a colheita de mamão representava uma área de 15 mil hectares, mas, em 
2015, esta área foi reduzida em 26%, chegando a 11 mil hectares (Gráfico 15). 

uva

Na Bahia, cultivo da uva ocupa atualmente uma área em produção de 
2.861 hectares (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2015a) e representa 2,2% do VBP das lavouras. Em 2009, a área cultivada 
era de 3.724 hectares. Em 2015, a área foi reduzida em 23,2%, e em 2016, 
reduzida ainda mais, para 2.519 hectares, 32,4% menor do que em 2009. 
A produção está concentrada no Sertão do São Francisco (98,2%). Em 
2009, alcançou 90,5 mil t, que representaram 2,2% do VBP das lavouras. 
Em 2015, a produção foi de apenas 77,4 mil t (14,5% menor), a qual caiu 
para 1% do VBP. Em 2016, a safra deverá ser ainda menor, de apenas 48 
mil t, 30,7% a menos do que em 2009 (Gráfico 16).

manga

A produção de manga é responsável por 2,9% do faturamento total das 
lavouras baianas e está muito concentrada em dois territórios: o Sertão 
Produtivo é responsável por 38,9%, enquanto o Sertão do São Francisco 
produz o equivalente a 29% da safra. Entre 2009 e 2015, a produção caiu 
de 540 mil toneladas para 280 mil, queda de 48,2%. Em seis anos, a parti-
cipação no VBP caiu para 0,9% (Gráfico 17).

A área colhida era de 28,8 mil hectares em 2009, em 2015 reduziu-se para 
21,1 mil hectares, 26,7% menor .
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Gráfico 15
Produção de mamão – Bahia – 2009-2015

Fonte: IBGE–PAM.
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Gráfico 16
Produção de uva – Bahia – 2009-2016

Fonte: IBGE–PAM.
(1) IBGE–LSPA.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

(to
ne

la
da

s)

Gráfico 17
Produção de manga – Bahia – 2009-2015

Fonte: IBGE–PAM.
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Gráfico 14
Produção de batata-doce – Bahia – 2009-2016

Fonte: IBGE–PAM.
(1) IBGE–LSPA.
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mElanCia

O cultivo de melancia é responsável por 1,4% do VBP de lavouras. O Território 
do Extremo Sul é responsável por 28,9% da produção, o Piemonte do 
Paraguaçu, 19,7%, o Sertão do São Francisco, 18,8%, e o Sertão Produtivo 
concentra 17,3% da produção estadual. Em 2009, foram produzidas 399 mil 
toneladas, mas, em 2015, foram apenas 245 mil, 38,6% a menos. A área 
colhida de 21,1 mil hectares caiu para 12,6 mil hectares, 40,5% a menos. O 
cultivo de melancia ocorre em áreas irrigadas, mas a disponibilidade hídrica 
não foi suficiente para garantir as colheitas, que foram reduzidas significa-
tivamente a partir de 2012 (Gráfico 18).

 maRaCujá

O maracujá contribuiu, em 2010, com até 8,9% para o faturamento da 
agricultura baiana. Nesse ano, a sua produção foi de 461 mil toneladas e, 
em 2015, de apenas 297 mil, o que representou queda de 35,5%. A área 
colhida, por sua vez, caiu de 32,4 mil hectares para 24,3 mil, 24,8% menor.

O Território do Sertão Produtivo é o principal responsável pela produção. 
São 118 mil t, que representam 39,6% da produção estadual. O Vale do 
Jiquiriça está em segundo lugar, com 11,6% da produção, e a Bacia do 
Paramirim com 10,5%. 
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Gráfico 18
Produção de melancia – Bahia – 2009-2015

Fonte: IBGE–PAM.
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Gráfico 19
Produção de maracujá – Bahia – 2009-2015

Fonte: IBGE–PAM.
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ESTIMATIVA DOS PREJUÍZOS

Os impactos causados pelas secas na vida das pessoas são represen-
tados por um espectro muito amplo de penalizações: a) escassez de água 
para beber; b) falta d’água para os animais; c) falta d’água para as ‘roças’, 
pequenas áreas de produção para autoconsumo; d) falta d’água para cultivos 
irrigados; e) problemas de saúde decorrentes da escassez de alimentos; f) 
ingestão de água de baixa qualidade e escassez de água para cozimento de 
alimentos e cuidados com a higiene doméstica; g) ressecamento da vege-
tação, favorecendo a desertificação e o surgimento de focos de incêndio, etc.

Embora os prejuízos sobre a produção do setor agrícola não se limitem às 
safras de cada ano de seca, mas também a perdas relativas a anos subse-
quentes, neste trabalho foram desconsideradas perdas futuras, prejuízos 
que ocorrem mesmo após o retorno das chuvas, decorrentes do estrago de 
áreas de lavouras perenes, cuja recomposição dependerá do plantio de novas 
mudas e mais um período de tempo para a obtenção das primeiras colheitas. 
Para se chegar a uma estimativa de perdas, foi assumido que a seca teve 
início em 2012. No caso das lavouras, foi considerada uma produção refe-
rencial ‘normal’ (equivalente à média dos três anos anteriores à seca – 2009, 
2010 e 2011). As diferenças de produção entre cada ano e a média dos três 
anos anteriores à seca foram considerados prejuízos anuais. Foram utilizados 
dados do IBGE, tabelas 1612 e 1613 da Produção Agrícola Municipal, até o 
ano 2015. Para o ano 2016 foram utilizadas as previsões de safra do IBGE, 
tabela 1618 do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). Para 
produtos não incluídos no LSPA em 2016, foram assumidos para esse ano 
os valores registrados pela Produção Agrícola Municipal (PAM) em 2015. 

Para se chegar aos valores em Real, foram calculados os preços em vigor 
no ano de 2015, recebidos pelos produtores, com base na PAM do IBGE 
para cada produto. Do mesmo modo, os valores das perdas anuais por 
produto foram somados para se chegar ao prejuízo total da seca.

No caso das perdas de rebanho, foi também considerada, também como 
referência, a média dos efetivos registrados nos três anos anteriores à seca  
(rebanhos considerados ‘normais’) e os efetivos anuais resultantes. Foram 
considerados os pesos médios e o aproveitamento de carcaça, bem como os 
preços médios por arroba vigentes em 2015. No caso dos caprinos, ovinos 
e suínos, foram consideradas como perdas as diferenças entre a média dos 
efetivos dos três anos pré-seca e comparada aos respectivos efetivos de cada 
ano. Em tempos normais, o rebanho tende a crescer, apesar das vendas, 
do abate e das mortes de animais que acontecem a cada ano, por isso, 
reduções no estoque a cada ano são considerados perdas extraordinárias. 
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Portanto, foram somadas as perdas anuais e considerado um peso médio 
de 20 kg por animal para caprinos e ovinos e de 80 kg para suínos. Foram 
considerados também os preços médios por arroba, vigentes em 2015, de 
R$ 60,00 para suínos e de R$ 165,00 para caprinos e ovinos.

PEJUÍZOS À PRODUÇÃO VEGETAL

As dez lavouras mais afetadas pela seca estão expostas na Tabela 1. Em 
todas elas houve perda de safra em relação à média de produção pré-seca.

A seguir estão apresentadas as perdas na produção vegetal durante os 
anos de seca: de 2012 a 2017 (Tabela 2).

As perdas foram totalizadas e o montante estimado com base nos preços 
recebidos pelos produtores e fornecidos pelo IBGE. Com base nas perdas 
físicas a cada ano e nos preços vigentes em 2015 (IBGE), foram calculadas 
as perdas à lavoura (Tabela 3).  

Tabela 1
Produção das lavouras, em toneladas – Bahia – 2009-2016

Principais lavouras 
afetadas

média 
(2009/11) 2012 2013 2014 2015 2016 (1)

Arroz (em casca)  42.022  24.455  15.777  10.214  8.357  5.160 
Batata-doce  21.979  9.002  9.386  12.415  13.462  13.462 
Mamona (baga)  76.982  20.329  9.645  33.541  45.155  20.400 
Mandioca 3.204.869 2.200.806 1.854.260 2.131.473 2.098.575 1.870.000 
Melancia  343.221  260.120  212.248  253.010  244.982  244.982 
Mamão  909.801  683.474  718.726  794.565  723.582  723.582 
Manga  524.102  422.763  437.919  430.594  279.680  279.680 
Maracujá  396.219  320.945  355.020  381.192  297.328  297.328 
Sisal ou agave  260.409  79.578  143.122  132.078  178.375  127.500 
Uva  77.989  62.292  52.778  77.504  77.408  62.740 

Fonte: IBGE–Produção Agrícola Municipal.
(1) IBGE–LSPA.

Tabela 2
Perdas durante a seca – Bahia – 2012-2016

Lavouras 2012 2013 2014 2015 2016 (1)

Arroz (em casca)  17.567 26.245  31.808  33.665 36.862 
Batata-doce  12.977 12.593  9.564  8.517 8.517 
Mamona (baga)  56.653 67.337  43.441  31.827 56.582 
Mandioca 1.004.063  1.350.609 1.073.396 1.106.294  1.334.869 
Melancia  83.101 130.973  90.211  98.239 98.239 
Mamão  226.327 191.075  115.236  186.219 186.219 
Manga  101.339 86.183  93.508  244.422 244.422 
Maracujá  75.274 41.199  15.027  98.891 98.891 
Sisal ou agave (fibra)  180.831 117.287  128.331  82.034 132.909 
Uva  15.697 25.211 485 581 15.249 

Fonte: IBGE–Produção Agrícola Municipal. 
(1) IBGE–LSPA.
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PREJUÍZOS À PRODUÇÃO ANIMAL

As principais atividades da produção animal afetadas no conjunto do estado 
dizem respeito à criação de suínos, de caprinos e de ovinos, além da produção 
leiteira, conforme dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE (Tabela 4).

A seguir, as estimativas das perdas anuais de cada ano seco, comparando-
-se os valores de cada ano com a média de três anos pré-seca (Tabela 5).

A Tabela 6 mostra que os prejuízos estimados para as dez lavouras mais 
afetadas pela seca entre os anos de 2012 e 2017 no estado da Bahia somam 
R$ 4,2 bilhões, o que representa 23,1% da produção total das lavouras em 2015.

No mesmo período, os prejuízos causados à criação animal foram esti-
mados em R$ 1,06 bilhão. No total, o setor primário foi penalizado em R$ 6,3 
bilhões, o que equivale a 34,7% da produção anual das lavouras em 2015.

Em 2015, o VBP das lavouras foi, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, de R$18.299.735.000,00 (R$ 18,3 bilhões). A perda somada 
dos cinco anos de seca foi de R$ 5,3 bilhões, o que representa 28,87% de 
toda a produção vegetal de 2015.

O Valor Agregado Bruto (PIB) do setor primário a preços correntes, calcu-
lado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
para o ano de 2015, foi de R$ 17.488.657.286 (R$ 17,5 bilhões), portanto, 
os prejuízos ao setor primário, causados pela seca de 2012-2016, foram da 
ordem de 36,29% do PIB do setor. 

Estes números precisam ser lembrados quando se avaliam os investimentos 
em obras e programas de infraestrutura hídrica.

Tabela 3
Total dos prejuízos à lavoura nos seis anos de seca – Bahia – 2012-2017

 Total das perdas Preço (kg) Valor dos prejuízos

Arroz (em casca)  170.942 0,61 103.886.321,98 
Batata-doce  60.685 0,73 44.168.864,70 
Mamona (baga)  316.322 0,90 284.299.240,59 
Mandioca 7.328.602 0,25  1.845.924.890,92 
Melancia  599.002 0,36 214.159.564,82 
Mamão 1.091.293 0,82 890.412.405,24 
Manga 1.014.294 0,43 438.734.943,45 
Maracujá  428.175 0,82 350.195.106,48 
Sisal ou agave  793.803 1,12 886.771.458,12 
Uva  87.222 2,58 225.124.669,91 
Total    5.283.677.466,20 

Fonte: UFC Engenharia, com dados do IBGE.
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CONCLUSÕES

Segundo Ribeiro (2012), não foi esta uma seca inusitada, mas prevista pelos 
estudos do Instituto de Atividades Espaciais (IAE) de São José dos Campos. 
Esta previsão foi chamada de Prognóstico do Tempo a Longo Prazo. Baseia-se 
em interpolações e pesquisas cuidadosas fundamentadas no histórico 
pluviométrico da Região Nordeste. A cada 26 anos, ocorre, segundo ele, 
uma grande seca, como aconteceu com as secas de 1582/84, 1777/80, 
1877/80, 1930/33, 1957/59, até a seca de 1979/84, quando o Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) e outros órgãos dos estados 
nordestinos receberam antecipadamente relatórios sigilosos com análises 
e alertas sobre o que iria ocorrer. 

Tabela 4
Efetivo dos rebanhos e produção leiteira – Bahia – 2009-2015

 Média  
(2009-2011) 2012 2013 2014 2015

Suínos 1.714.159  1.513.425 1.389.113  1.286.880 1.216.322 
Caprinos 2.785.751  2.427.207 2.458.179  2.360.683 2.637.249 
Ovinos 3.075.483  2.812.360 2.926.601  2.815.438 3.168.650 
Leite (mil litros) 1.200.635  1.079.097 1.162.598  1.212.091 1.170.953 

Fonte: IBGE–Produção Pecuária Municipal.

Tabela 5
Perdas na produção animal durante a seca – Bahia – 2012-2015

 2012 2013 2014 2015

Peso 
liq por 
animal 

(kg)

Totais Preço (kg) Prejuízos à 
produção animal

Suínos 200.734 325.046  427.279 497.837 79  1.450.896 4,00  458.483.136,00 
Caprinos 358.544 327.572  425.068 148.502 20  1.259.685 11,00  277.130.626,67 
Ovinos 263.123 148.882  260.045 - 93.167 20 578.883 11,00  127.354.260,00 
Leite 121.538 38.037 -11.456 29.682 177.801 1,12  199.712.246,57 
Total        1.062.680.269,23 

Fonte: Estimativas UFC Engenharia com base em preços do mercado.

Tabela 6
Síntese dos prejuízos da seca à agricultura – Bahia – 2012-2016

Atividades produtivas Estimativa (R$ 1,00)

Prejuízos à lavoura     5.283.677.466,20 
Prejuízos à produção animal     1.062.680.269,23 
Total dos prejuízos     6.346.357.735,43 
VBP da produção vegetal em 2015   18.299.735.000,00 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do IBGE.
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Não se trata de um modelo matemático na acepção do termo, mas de um 
Método Estatístico de Correlação, estudo que passou a merecer toda a credi-
bilidade dos técnicos e dos poderes administrativos, segundo Ribeiro (2012).

Se as medidas necessárias ao reforço da segurança hídrica forem final-
mente priorizadas nos próximos anos, talvez sejam evitados os estragos 
que poderão ser produzidos daqui a 26 anos pela próxima grande seca.
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A Proposta de Emenda Constitucional nº 287 (PEC 287), enviada pelo 
governo ao Congresso Nacional no início de dezembro de 2016, altera 
diversas regras referentes aos benefícios da Previdência e da Assistência 
Social. As mudanças propostas para a Previdência incidem tanto sobre 
o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que abrange os traba-
lhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que não contam 
com regimes próprios, quanto sobre os Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS), voltados a atender às necessidades de servidores públicos 
federais, estaduais e municipais. As mudanças aprofundam a conver-
gência das regras entre os dois regimes previdenciários vigentes (RGPS 
e RPPS), embora estes se mantenham distintos.

A justificativa do governo para apresentar essa proposta baseia-se na 
concepção de que a Previdência Social brasileira tornou-se insustentável 
financeiramente, apresentando reiterados déficits orçamentários, e que 
seriam necessárias medidas para garantir sua “sustentabilidade por meio 
do aperfeiçoamento de suas regras”. A principal causa dessa crise de finan-
ciamento é atribuída às mudanças demográficas em curso na população 
brasileira (em particular, ao envelhecimento populacional). Além disso, o 
governo identifica a existência de “algumas distorções e inconsistências 
do atual modelo”, que criariam, entre outras questões, disparidades entre 
os modelos RGPS e RPPS e entre os diferentes segmentos populacionais. 
Além da Previdência, a proposta também altera regras da Assistência 
Social, reduzindo a abrangência e a capacidade de proteção social.

A Previdência Social é parte integrante do conceito de Seguridade Social, 
nos termos do Artigo 194 da Constituição Federal, e, como tal, juntamente 
com os direitos relativos à Saúde e à Assistência Social, deve ser finan-
ciada por toda a sociedade. A Previdência Social, portanto, faz jus aos 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito 
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Federal e dos municípios, assim como das contribuições sociais de empregados 
e empregadores, como previsto na Constituição Federal, Artigo 195. 

Considerando-se essa ampla e diversificada base de financiamento, incluindo 
as receitas da Seguridade Social hoje desvinculadas pela União para aplicação 
em outros fins – como a Desvinculação das Receitas da União (DRU), as renún-
cias e as desonerações fiscais, por exemplo –, o orçamento da Previdência 
Social é e sempre foi superavitário. Do mesmo modo, a plena cobertura previ-
denciária é um objetivo permanente a ser buscado, demandando políticas e 
programas específicos. 

A mudança radical da Previdência e da Assistência articula-se com o 
Novo Regime Fiscal, implementado pelo governo federal por intermédio da 
Emenda Constitucional 95 (antiga PEC 241/55), que estabelece, para os 
próximos 20 anos, o teto dos gastos públicos primários, isto é, de todas 
as despesas, exceto das financeiras. A EC 95 representa uma reforma do 
Estado, ao impossibilitar que as despesas e os investimentos sociais, inclu-
sive da Previdência, acompanhem o crescimento da população brasileira 
e de suas demandas por serviços públicos garantidos pela Constituição 
Federal de 1988.

Apesar de, em última instância, a motivação para a reforma da Previdência e 
da Assistência ser fiscal, o governo não lançou qualquer medida para reduzir 
a profunda injustiça tributária que existe no país. Ademais, a manutenção em 
níveis elevadíssimos das taxas de juros representa a sustentação de trans-
ferências maciças de recursos da população, que arca com a maior parte 
da tributação, para pessoas físicas e jurídicas que dispõem de aplicações 
em títulos da dívida brasileira. A PEC 287 não propõe medidas no sentido 
de elevação ou recuperação das receitas previdenciárias. Mesmo a sone-
gação sendo uma das razões mais fortes para a perda de receita, não há 
sequer uma medida que vise à recuperação ou à coibição dessas perdas. 

A PEC 287, como regra geral, estabelece que a concessão da aposenta-
doria passa a requerer do segurado, pelo menos, 65 anos de idade para 
os homens e 62 anos para as mulheres e o mínimo de 25 anos de contri-
buição mensal (o correspondente a 300 contribuições). Isso vale tanto para 
o RGPS quanto para os RPPS. 

Entre outras alterações, a PEC 287 propõe: extinguir a aposentadoria por 
tempo de contribuição, mudar o cálculo e reduzir o valor dos benefícios 
previdenciários em geral e proibir acúmulo de benefícios, como pensões e 
aposentadorias. 
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A proposta, portanto, promove o endurecimento das regras de acesso e 
o rebaixamento no valor médio dos benefícios. Para tanto, propõe amplas 
mudanças na Constituição no sentido de minimizar o alcance e a impor-
tância da Previdência pública (isto é, o RGPS e os RPPS).

A proposição de elevação do tempo mínimo de contribuição para concessão 
de aposentadoria de 15 para 25 anos significa forte enrijecimento da regra 
de acesso ao benefício. Acumular 300 contribuições mensais não é trivial 
no mercado de trabalho brasileiro, em função da rotatividade, da informa-
lidade e da ilegalidade nas contratações, dos períodos em desemprego e 
das frequentes transições entre atividade e inatividade econômica. 

Isso pode ser constatado pelo fato de que, mesmo na chamada clientela 
urbana do RGPS e sob as regras atuais, mais brandas, aproximadamente 
39% das aposentadorias são concedidas por idade, já que os trabalhadores 
têm dificuldade em comprovar 15 anos de contribuição. Outra evidência 
de que grande parte dos trabalhadores não consegue e não conseguirá 
contribuir o suficiente para alcançar uma aposentadoria mais vantajosa é 
o fato de que apenas 49% deles conseguiram fazer as 12 contribuições 
mensais ao longo de 2014, segundo dados do próprio Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

Com a grande flexibilidade do mercado de trabalho brasileiro, no qual 
prevalece a alta rotatividade de trabalhadores, e com os elevados graus de 
informalidade, nível e duração de desemprego, é muito difícil acumular 25 
anos de contribuição, como proposto na PEC 287. As mulheres têm ainda 
mais dificuldade de acumular tempo de contribuição devido às condições 
piores de inserção no mercado de trabalho e por ainda serem as maiores 
responsáveis pelos cuidados na família. 

Ainda com a possibilidade de maior precarização das relações de trabalho, 
proposta pela Reforma Trabalhista em curso, muitos trabalhadores simples-
mente não vão conseguir se aposentar. Assim, muitos ficarão sem acesso à 
aposentadoria e com benefício assistencial mais distante (por aumento da idade 
e mudança da composição de renda da família).

A tendência também será a necessidade de permanência de trabalhadores 
mais velhos por mais tempo no mercado de trabalho. Simultaneamente, 
existe a dificuldade de reemprego de pessoas mais velhas desempregadas. O 
ingresso das pessoas mais jovens em posições protegidas (com Previdência) 
também é difícil e será ainda mais dificultado. Hoje as taxas de desemprego 
para a população jovem já são bem maiores que para a média da população. 
Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por exemplo, de acordo com 
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dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), enquanto a taxa de 
desemprego para a população total foi de 24,1% em 2016, para a população 
de 16 a 24 anos foi de 47,1%.

O desincentivo à busca do emprego formal (hoje motivada, em boa medida, 
pela Previdência Social) e o incentivo a outras formas de inserção no mercado 
de trabalho podem acabar corroendo a confiança na Previdência pública, 
além de impactar diretamente na sua arrecadação, o que traz um risco real 
de quebra do pacto entre gerações.

Outra questão importante a ser considerada diz respeito ao peso dos bene-
fícios previdenciários na composição da economia dos municípios. Muitas 
cidades têm boa parte do seu Produto Interno Bruto (PIB) composto por 
benefícios previdenciários e da Assistência Social, especialmente as menores. 

A PEC 287 significa mudança ampla e profunda da Previdência pública no 
Brasil. Ampla porque atinge todos os tipos de benefícios e os dois regimes 
previdenciários públicos, e profunda porque reduz substancialmente o valor 
dos benefícios e retarda o acesso do contribuinte ao período de usufruto 
desses valores. 

Ao convergir ainda mais as regras dos RPPS com as do RGPS, a PEC ainda 
diminui os valores dos benefícios dos sistemas previdenciários dos traba-
lhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos federais, estaduais 
e municipais. Adicionalmente, restringe o alcance da Assistência Social, ao 
elevar a idade necessária para fazer jus ao benefício, e impõe restrições 
adicionais no acesso a ele, seja para idosos ou pessoas com deficiência. 

A PEC 287 é um passo a mais na corrosão da confiança no sistema da 
Previdência pública e, portanto, coloca em risco a Previdência Social e toda 
a estrutura de proteção social construída a partir da Constituição de 1988. 
A fragilização da Previdência Social articula-se com o enfraquecimento das 
políticas públicas voltadas para a população e favorece o aumento da vulne-
rabilidade social, da pobreza e das desigualdades no país, contrariando o 
Artigo 3º da Constituição que declara, como parte dos objetivos fundamen-
tais da República, a construção de uma sociedade justa, a erradicação da 
pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais.

A PEC 287 significa 

mudança ampla 

e profunda da 

Previdência 

pública no Brasil
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PAUL BARAN1

A abordagem trata de apresentar significados para o subconsumo, 

nas seguintes perspectivas: a) insuficiência de consumo para a 

manutenção da saúde e eficiência da população; b) divisão da 

produção total entre consumo e inversão, ou também consumo 

e não consumo, tornando inadequada a percepção de presente 

versus futuro relacionada à alocação dos recursos; c) condição 

em que parte da produção absorvida pelo consumo corrente seria 

tal que daria origem a um volume de inversões superior àquele 

que seria justificado pelo nível vigente da produção, construindo 

um cenário em que a procura efetiva seria menor que o pleno 

emprego. Conforme palavras do autor, “insuficiente para manu-

tenção do pleno emprego”.

A proposta do artigo é transformar o último conceito em 

adequado para a apreensão do desenvolvimento capitalista, 

para isso sendo necessários aperfeiçoamento e reformulação. 

E, principalmente, uma diferenciação quantitativa e qualitativa 

do consumo em seus componentes: úteis e supérfluos. Nessa 

reformulação é possível entender o subconsumo a partir da sua 

característica de “importante tendência que atua no processo 

1 O artigo de Paul Baran trata sobre o metabolismo básico do sistema capitalista. Nessa obra, o 
autor relata sentir-se motivado pela discussão intrínseca do que chama de “fenômeno do desper-
dício e consumo excessivo”, o qual promove preocupações recorrentes, mesmo para aqueles 
que, em algum momento, idealizam o tema como anacrônico.
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capitalista e que influencia seus resultados em cada momento dado”, 

daí a analogia como o metabolismo do Sistema.

Embora essa tendência não predomine unicamente. Em suma, o fato de 

não ser a tendência dominante justifica-se, pois: “[...] Em cada situação 

específica, seu efeito pode ser modificado e completamente neutralizado 

por outras tendências, dentro do paralelogramo de forças responsável pela 

efetiva evolução da história” (BARAN,1968, 117-118).

Baran, na sua proposta, busca respostas para a questão do subconsumo 

e afirma que é preciso “ultrapassar o óbvio e compreender as forças que 

originam o volume de poder aquisitivo que determina a natureza e o ritmo 

de crescimento da produção”. Assim, enfatiza a questão de a “partici-

pação” do poder de compra ser suficiente ou não para manter em ação 

o mecanismo do desenvolvimento, pois, na sua interpretação, deve-se 

entender o volume de poder aquisitivo como o responsável por determinar 

a natureza e o ritmo de crescimento da produção. Esse raciocínio é ratifi-

cado ao longo do texto.

A sua interpretação sentencia o momento de ápice da evolução do capita-

lismo norte-americano a partir de 1870, período no qual o desenvolvimento 

das forças produtivas2 foi surpreendente. Daí em diante, conforme a evolução 

da mecanização e a maior exploração das economias de escala, formali-

zaram-se significativos modelos de produção em massa e a concentração 

de capital sob domínio de poderosas e poucas empresas, os monopólios 

e oligopólios. 

O excedente econômico, auferido pela sociedade, aumentou vertigino-

samente, tanto devido ao aumento da produtividade do trabalho, resul-

tado de menores salários dos trabalhadores, como de maiores lucros 

produzidos com o objetivo de privilegiar um grupo restrito de empresas 

capitalistas. Mais uma vez, é oportuna a reflexão trazida pela análise a 

respeito das forças que originam o volume de poder aquisitivo, e, ainda, o 

2 Segundo os dados do Bureau of Labor Statistics analisados no artigo, essas forças produtivas eram formadas 
por trabalhadores que contribuíram para a criação de bens e serviços. Baran explicita nas suas notas de rodapé 
o que distingue os trabalhadores produtivos dos improdutivos, necessários para a discussão do subconsumo.        
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paralelo feito com a proposta fundamental desse trabalho teórico: “poder 

de compra suficiente para manter em ação o mecanismo do desenvolvi-

mento” (BARAN, 1968, p. 118).

Avaliando o consumo e as inversões, percebe-se que o primeiro é ‘fisica-

mente’ limitado – para um pequeno número de empresas e de ricos acio-

nistas detentores do excedente – e com uma tendência contrária à acumu-

lação, e as inversões, totalmente submissas às exigências de maximização 

do lucro obtido pelos monopólios e oligopólios, ficando, nesse panorama, 

muito evidente o porquê de a procura global efetiva ser insuficiente para a 

manutenção do pleno emprego/acumulação do capital desejada. Igualmente, 

o fato de as inversões serem menores que os volumes de acumulação de 

capital potencial implicará em sucessivas circunstâncias de depressão da 

economia, atreladas também ao desemprego crescente. 

Para analisar a procura global efetiva insuficiente à manutenção do pleno 

emprego, Baran (1968) apresenta duas fases marcantes do capitalismo, 

sendo a primeira mais competitiva, em que a redução do preço era o 

principal método empregado por cada empresa que pretendia manter e 

ampliar suas vendas, e a segunda mais favorável para deslindar o subcon-

sumo, dada a superabundância do excedente, e da presença de empresas 

monopolistas e oligopolistas, as quais iriam trazer novas estratégias para os 

negócios realizados. Igualmente, a redução do preço torna-se uma estra-

tégia secundária, pois as estratégias mais competitivas seriam aquelas 

em que prevaleceria a diferenciação do produto, a variação de modelos e 

a inovação constante, com lançamentos de bens de consumo mais atra-

entes, elaborados e caros.   

Em tempo, fica clara a posição que o autor deseja explicitar para distinguir o 

consumo útil e o consumo que desperdiça parte do excedente econômico. 

No contexto de dados apresentados sobre o consumo, esse fato torna-se 

importante até para trazer esclarecimentos a despeito dos fins indesejáveis, 

resultado do desperdício do excedente. 

O debate de Baran é atual e pertinente, pois as inquietações sociais viven-

ciadas em todas as sociedades capitalistas modernas continuam à mercê 
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que o autor deseja 
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distinguir o consumo 

útil e o consumo que 

desperdiça parte do 

excedente econômico
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do destino dado ao excedente econômico apresentado pelas estatís-

ticas de lucros e das poupanças individuais, com também dos números 

não revelados pelas estatísticas dos grandes conglomerados de bancos, 

companhias de petróleo, estatais, entre outros. Em um ponto é importante 

pensar como Baran e saber que as questões relacionadas a investimento 

em educação básica, saúde, saneamento e outras benfeitorias sociais 

continuam preocupantes e insolúveis, mesmo que alguns tenham o debate 

como retrógrado.      
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a CRisE dE CREsCimEntO dO bRasil

Regis Bonelli e Fernando Veloso (orgs.) 

O livro A crise de crescimento do Brasil reúne uma coletânea de 20 artigos organizada por 
Regis Bonelli e Fernando Veloso. Os autores se debruçam sobre o momento do país, que é de 
grandes desafios econômicos acarretados por recessão, crise política e lento crescimento.

O objetivo do livro é analisar o processo de desaceleração da economia brasileira, bem como 
de suas tendências de longo prazo. O tema é apresentado levando-se em consideração seus 
múltiplos aspectos: as consequências de curto, médio e longo prazo; as causas externas e 
internas; as condicionantes demográficas e de produtividade; o assimétrico padrão setorial 
e os limites impostos pela baixa poupança doméstica, entre outros pontos. 

Inclui análises de um conjunto de problemas estruturais que impedem o avanço mais rápido 
do país em direção ao desenvolvimento. Não esgota o tema, mas, sempre que possível, 
aponta estratégias para a superação de obstáculos.

KEynEs x HayEK: as ORigEns E a HERança dO 
maiOR duElO ECOnômiCO da HistóRia

Nicholas Wapshott

John Maynard Keynes e Friedrich von Hayek, dois dos maiores economistas da história, foram 
ferrenhos opositores quanto à questão da intervenção ou não dos governos nos mercados. 
Ambos estudaram o crescimento e a queda do ciclo de negócios, chegando a conclusões 
muito diferentes: Hayek achava que alterar o “equilíbrio natural” da economia resultaria em 
inflação galopante, enquanto Keynes acreditava que o desemprego em massa e a miséria 
que marcavam o fim de um ciclo poderiam ser encurtados com gasto governamental. Hayek, 
por sua vez, apontava que os grandes gastos do governo acenavam não somente para o 
descontrole da inflação, como para a tirania política. 

O livro do jornalista Nicholas Wapshott examina o período que engloba da Grande Depressão 
à Segunda Guerra Mundial e da recuperação do pós-guerra aos dias atuais. O debate entre 
os dois economistas cujas visões divergentes moldou a ascensão e a queda das economias 
em todo o mundo.

O bRasil quE quEREmOs

Emir Sader (org.) 

O livro O Brasil que queremos, organizado pelo cientista político Emir Sader, reúne artigos de 
vários autores com temas diversificados e significativos para o país. Destacam-se, entre eles, 
democracia representativa, sistema político, saúde, educação, tributação, meio ambiente e 
cultura, dentre outros.

O organizador Emir Sader enfatiza que “precisamos de mais democracia e mais participação 
popular; e de menos hegemonia do capital financeiro e de um governo dos banqueiros. 
Precisamos reconstruir nosso projeto de país. E este livro pretende ser uma breve contri-
buição a isso, pois, sem uma classe trabalhadora politizada, pensando nas grandes questões 
do país, nós não vamos construir a hegemonia nacional”.
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pós-CapitalismO: um guia paRa O nOssO futuRO

Paul Mason

O livro de Paul Mason trata do impacto e das consequentes transformações causadas pela 
tecnologia da informação no mundo contemporâneo. Trata-se de uma revolução conduzida 
pelo capitalismo, com um potencial para reduzir ao mínimo o valor das mercadorias que, 
no passado, valiam milhões, e para, paradoxalmente, destruir uma economia baseada em 
mercados, salários e propriedade privada.

O autor considera que as novas tecnologias da informação não são compatíveis com os 
modelos de negócios que pautaram o desenvolvimento da humanidade nas últimas décadas, 
descortinando-se uma alternativa ao neoliberalismo que nada tem a ver com o formato conhe-
cido de socialismo e de intervenção do Estado. São novas possibilidades de trabalho ou de 
pura troca de informações que desafiam as regras tradicionais do mercado. 

quantO é sufiCiEntE: O amOR pElO dinHEiRO E a dEfEsa da vida bOa

Robert Skidelsky e Edward Skidelsky

Quanto é suficiente: o amor pelo dinheiro e a defesa da vida boa é um livro que traz uma abor-
dagem moral e ética da economia. Os autores recorrem ao conceito de vida boa de Aristóteles 
para mostrar como as sociedades têm-se desviado do ideal keynesiano ao longo dos últimos 
anos. Keynes considerou que, ao longo do século XX, a renda das pessoas aumentaria e elas 
não precisariam mais do que 15 horas de trabalho semanais para ter suas necessidades 
satisfeitas. E o que se vê nos dias atuais não é bem isso.

Os autores conclamam a uma reflexão sobre o que é realmente importante e o que é preciso 
fazer para suplantar um sistema que oprime a população. A busca incessante pelo lucro, 
pelo crescimento rápido, para ter cada vez mais, afasta os indivíduos da boa vida. Os autores 
destacam ainda que, atualmente há uma insaciedade econômica muito grande e, embora as 
sociedades atuais sejam cinco vezes mais ricas do que no tempo de Keynes, a maior parte 
das pessoas ganha bem menos.

um CaminHO paRa O bRasil: a RECipROCidadE 
EntRE sOCiEdadE Civil E instituiçõEs

Raymundo Magliano Filho

O livro de Raymundo Magliano Filho destaca a relação de reciprocidade entre sociedade civil e 
instituições como ponto de partida para a existência de uma democracia eficaz. Está dividido 
em três partes: inicialmente o autor apresenta uma abordagem teórica sobre a importância 
da democracia participativa como meio de fortalecimento da democracia representativa. Em 
seguida, nas segunda e terceira partes, respectivamente, discute a ausência de participação 
da sociedade civil em duas instituições: BNDES e agências reguladoras.

O livro traz elementos importantes para todos aqueles que querem compreender melhor o 
funcionamento das instituições político-econômicas no Brasil. Reforça ainda que a expli-
cação, a organização e a renovação das instituições brasileiras necessitam de um diagnós-
tico essencialmente nacional, isto é, que leve em consideração as especificidades do país.

Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
p.118-119, jan.-jun. 2017   119

LIVROS



O crescimento das exportações baianas entre janeiro e maio de 2017, 
quando comparado com o mesmo período do ano anterior, não foi 
determinante para uma mudança no comportamento dos indicadores 
econômicos. Num cenário de incertezas quanto à recuperação da 
economia nacional e de retração das principais atividades econômicas 
na Bahia, as perspectivas de recuperação para o primeiro semestre 
de 2017 foram minimizadas.

Com base na Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (PIM-IBGE), a produção industrial baiana 
acumulou, entre janeiro e maio de 2017, queda de 6,6%, comparada 
com o mesmo período do ano anterior. Dos 11 segmentos da indús-
tria de transformação, oito apresentaram arrefecimento no período, 
com destaque para o de Fabricação de equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos, que teve retração de 73,3%. 

No mesmo período, a balança comercial registrou superávit. As expor-
tações tiveram ampliação de 4,1%, e as importações, expansão de 
8,8% de acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O desem-
penho das exportações no período decorreu, principalmente, do 
crescimento nas vendas de alguns segmentos, tais como Petróleo e 
derivados (107,4%), Couros e peles (46,2%), Químicos e petroquímicos 
(37,2%), Automotivo (26,4%) e Soja e derivados (16,8%). 

Os dados observados na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE 
demonstram que o comércio varejista acumulou, entre janeiro e maio 
de 2017, decrescimento de 3,5% em relação ao mesmo período de 
2016. As principais contribuições negativas vieram de Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-12,9%), e 
Combustíveis e lubrificantes (-3,0%). Em contrapartida, as expansões 
foram observadas em Livros, jornais, revistas e papelaria (38,3%), 
Eletrodomésticos (34,3%), e Móveis e eletrodomésticos (27,7%). 

CONJUNTURA 
ECONÔMICA BAIANA

120  Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
p.120-131, jan.-jun. 2017



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, entre janeiro e maio de 2017, 
variação de 2,7%, revelando-se inferior aos 5,2% registrados no 
mesmo período de 2016. O índice foi impulsionado por todos os 
grupos, com destaque para Saúde e cuidados pessoais (4,7%), 
Despesas pessoais (4,1%), Transporte e comunicação (3,5%), Vestuário 
(3,0%), Artigos de residência (1,9%), Habitação e encargos (1,6%) e 
Alimentos e bebidas (1,3%).

Conforme dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-SEI/
Dieese/Seade), a taxa média de desemprego, entre janeiro e maio 
de 2017, fechou em 24,3% da população economicamente ativa na 
Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em relação à distribuição dos 
ocupados por setor de atividade econômica, 65,0% foram alocados 
no setor de Serviços, 18,8% no Comércio, 7,5% na Construção e 
6,9% na Indústria de Transformação. Considerando-se as posições na 
ocupação, 50,8% foram alocados para os assalariados com carteira 
assinada e 6,8% para os ocupados sem carteira assinada. Com base 
na mesma pesquisa, o rendimento médio real dos trabalhadores 
ocupados ampliou-se 8,8% no mesmo período.

Nesse cenário são expostos os principais resultados da conjuntura 
baiana nas análises dos indicadores mensais e no acumulado de 12 
meses, referentes aos dados apurados do ano de 2017 até maio.  
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Gráfico 2
Taxa de variação do IPC-SEI – Salvador – Maio 2016-maio 2017

Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/CAC.

O Índice de Movimentação 
Econômica (Imec), que mede a 
atividade econômica no município 
de Salvador, apresentou acrés-
cimo de 3,3% em maio de 2017, 
na comparação com o mesmo 
mês de 2016. No acumulado de 
12 meses, o indicador apontou 
arrefecimento de 2,2%.

O Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), calculado pela SEI, mostrou 
inflação de 0,48% em maio de 
2017. Ressalte-se que, dos 375 
produtos/serviços pesquisados 
mensalmente pela SEI, 143 apre-
sentaram aumento nos preços, 
70 não tiveram alterações e 162 
registraram baixa nos preços. 
Dentre aqueles que tiveram as 
maiores influências positivas na 
formação do índice, destacam-se: 
perfume (13,5%), pintura automo-
tiva (37,2%), e serviço de reparo 
automotivo (6,1%). Em contra-
partida, os produtos cujos preços 
tiveram maiores contribuições 
negativas na formação da taxa, 
com suas respectivas variações 
de preços, foram: acessórios foto-
gráficos (-24,8%), açúcar cristal 
(-9,9%), e conjunto feminino 
(-15,8%). 
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Gráfico 1
Índice de Movimentação Econômica (Imec) – Salvador – Maio 2016-maio 2017

Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/CAC.
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Gráfico 4
Estimativa da produção agrícola: mandioca e cana-de-açúcar – Bahia – 2016/2017

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

Vestuário (3,4%) e Saúde e 
cuidados pessoais (1,4%) foram 
os grupos que mais contribuíram 
para a inflação em Salvador 
no mês de maio de 2017. No 
primeiro, os itens que puxaram os 
preços para cima foram camisa 
infantil (27,8%), saia feminina 
(23,6%), sapato feminino (17,4%), 
tênis de adulto (16,3%) e bolsa 
feminina (14,2%). Já no grupo 
Saúde e cuidados pessoais houve 
queda em itens como consulta 
médica (18,7%), perfume (13,5%), 
anti-infeccioso (5,6%), artigo 
de maquiagem (4,6%) e lente 
de contato (4,1%). Em sentido 
contrário, despesas pessoais 
(-0,7%) e alimentos e bebidas 
(-0,1%) apresentaram retração 
nos preços.

Segundo informações do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA) do 
IBGE, em maio de 2017, as 
culturas de mandioca e cana-
-de-açúcar, em andamento no 
estado, decresceram 5,1% e 
9,7%, respectivamente. O desem-
penho da mandioca foi oriundo 
da ampliação da área plantada 
(28,4%) e diminuição da área 
colhida (-2,3%), culminando em 
variação negativa do rendimento 
médio (-2,9%). Com relação ao 
cultivo da cana-de-açúcar, houve 
crescimento da área plantada 
(15,4%) e colhida (6,0%), porém 
com queda no rendimento médio 
(-14,8%) em relação à safra de 
2016.
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Gráfico 3
Taxa de variação do IPC–SEI: grupos selecionados – Salvador – Jul. 2013-jul. 2014

Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/CAC.
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Gráfico 6
Estimativa da produção agrícola: cacau e café – Bahia – 2016/2017

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

O LSPA apresentou estimativa de 
encolhimento da produção das 
culturas de feijão, milho, algodão 
e soja, em relação a 2016, com 
taxas de -58,8%, -42,4%,-41,0% 
e -28,8%, respectivamente. 
Para o feijão, calcula-se queda 
na área cultivada (-36,0%), 
na área colhida (-36,0%) e no 
rendimento médio (-35,5%). 
As projeções de área plantada 
e área colhida para o milho são 
de -14,4% e -22,2%, respecti-
vamente, resultando em uma 
previsão negativa no rendimento 
de 25,9%. O algodão mostra 
decréscimo na área plantada e 
colhida (-31,5%), bem como no 
rendimento (-14,0%). A soja tem 
indicação da mesma variação 
positiva para as áreas plantada 
e colhida (6,0%), com arrefe-
cimento no rendimento médio 
(-32,9%). 

As estimativas de produção das 
tradicionais commodities da agri-
cultura baiana – café e cacau – 
seguiram a mesma tendência 
em 2017. Em relação ao café, 
também em fase de colheita, as 
estimativas apontaram decres-
cimento na produção (-35,6%) 
em 2017, com ampliação na área 
plantada (4,8%) e retração na 
área colhida (-1,0%) e no rendi-
mento médio (-35,0%). Já para 
o cacau, em fase de colheita, 
constatou-se decréscimo da 
produção de 24,2%. Projeta-se 
ampliação na área plantada 
(9,0%) e na área colhida (5,1%) 
e retração no rendimento médio 
(-27,9%). 
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Gráfico 5
Estimativa da produção agrícola: feijão, milho, soja e algodão – Bahia – 2016/2017

Fonte: IBGE–LSPA. 
Elaboração: SEI/CAC.
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Gráfico 8
Índice dessazonalizado de produção física da indústria geral – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.

Os dados da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) do IBGE, refe-
rentes à indústria de trans-
formação baiana, mostraram 
decréscimo de 1,0% em maio 
de 2017, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior. 
O desempenho do setor no mês 
citado foi influenciado, principal-
mente, pelos resultados nega-
tivos dos segmentos Metalurgia 
(-41,9%), Coque, produtos deri-
vados de petróleo e biocombus-
tíveis (-4,4%), Produtos químicos 
(-6,6%), Bebidas (-27,0%) e 
Equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos 
(-79,9%). Em sentido contrário, 
apresentaram variação positiva 
Veículos (43,0%), e Couros, 
artigos para viagem e calçados 
(54,1%). No acumulado de 12 
meses, o indicador registrou 
recuo de 7,5%.

A análise da indústria geral 
indicou expansão de 3,6% em 
maio de 2017 – eliminando-se 
influências sazonais –, na compa-
ração com o mês de abril do 
mesmo ano. Esse resultado foi 
determinado, sobretudo, pelo 
avanço da extrativa mineral. 
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Gráfico 7
Taxa de variação da produção física da indústria de transformação – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.
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Comércio varejista Veículos, motos, partes e peças

Gráfico 10
Taxa de variação de volume de vendas no varejo (1) – Bahia – Maio 2016-maio 2017

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

De acordo com a Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC) do 
IBGE, o comércio varejista baiano 
teve um decréscimo das vendas 
de 0,6% no mês de maio de 
2017, considerando-se igual 
mês do ano anterior. Todas as 
atividades exibiram taxas nega-
tivas em maio, sendo que as 
maiores influências vieram de 
Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo (-12,9%) e Combustíveis e 
lubrificantes (-3,0%). Em sentido 
contrário, destaca-se a expansão 
de 27,7% de Móveis e eletrodo-
mésticos e de 6,9% de Livros, 
jornais, revistas e papelaria. 
No acumulado de 12 meses, 
o comércio varejista e o setor 
de veículos registraram varia-
ções negativas de 8,4% e 4,9%, 
respectivamente. 

O consumo de energia elétrica 
no estado variou negativamente 
4,5% em maio de 2017, na 
comparação com o mesmo mês 
de 2016, totalizando 1,8 GWh 
(gigawatt/hora). No acumulado 
de 12 meses, notou-se retração 
de 3,5% no consumo total, sendo 
que, entre as classes industrial 
e comercial, houve retração 
de 9,5% e 2,7%, respectiva-
mente, enquanto a classe resi-
dencial marcou ampliação de 
1,5%. Ressalta-se que os dados 
aqui exibidos são apenas os do 
consumo do mercado cativo, 
que congrega as grandes distri-
buidoras de energia – (Coelba) 
e Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco (Chesf) –, não 
sendo considerado o mercado 
de autoprodução e cogeração 
(mercado livre).
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Industrial Comercial Residencial Total(2)

Gráfico 9
Taxa de variação do consumo de energia elétrica (1) – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: Coelba/GMCH. 
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.
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Gráfico 12
Taxa de variação do volume de serviços – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC.
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Combustíveis e lubri�cantes
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Tecidos, vestuário e calçados Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

Outros artigos de uso pessoal e domésticos

Gráfico 11
Taxa de variação de volume de vendas no varejo (1)  principais segmentos – Bahia 
Maio 2016-maio 2017

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

Ainda no acumulado de 12 
meses, até maio de 2017, 
apenas o segmento Livros, 
jornais, revistas e papelaria 
apontou expansão (5,4%). Por 
sua vez, os segmentos que 
marcaram as maiores quedas 
foram Combustíveis e lubrifi-
cantes (-11,2%), Hipermercados 
(-9,2%), Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfu-
maria e cosméticos (-8,8%), 
Equipamentos e materiais para 
escritório (-7,3%), Tecidos, 
vestuário e calçados (-6,6%), 
Móveis e eletrodomésticos 
(-6,4%) e Outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-5,8%).

O volume de serviços apresentou, 
em maio de 2017, queda de 
8,0% em relação ao mesmo 
mês de 2016. No acumulado de 
12 meses, o volume apresentou 
redução de 7,2%, segundo a 
Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) do IBGE. O resultado do 
volume de serviços, em maio, 
deveu-se, principalmente, ao 
decréscimo nas atividades de 
Serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares 
(-25,4%), Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes 
(-0,8%), Serviços prestados às 
famílias (-3,9%) e Outros serviços 
(-12,2%). A atividade de Serviços 
de informação e comunicação 
(0,6%) apresentou resultado 
positivo.
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Gráfico 14
Balança comercial – Bahia – Maio 2016-maio 2017

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

Segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), as 
exportações baianas atingiram 
um volume de US$ 740 milhões 
em maio de 2017, com aumento 
de 5,0% em comparação ao 
montante anotado no mesmo 
mês de 2016. As importações 
registraram recuo de 26,9%, 
com volume de US$ 474 milhões. 
Dentre os segmentos que exer-
ceram pressão significativa para 
o resultado do indicador mensal, 
destacam-se, com aumento 
nas vendas externas, Soja e 
derivados (23,6%), e Químicos 
e petroquímicos (39,5%). Já os 
segmentos que sobressaíram 
pelo desempenho negativo 
foram Automotivo (-5,8%), 
Petróleo e derivados (-29,3%) e 
Metalúrgicos (-59,9%). 

Conforme os dados divulgados 
pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen), a inadimplência relativa 
às operações de crédito para 
pessoas físicas no estado chegou 
a 4,7% em maio de 2017. O 
índice de inadimplência total 
atingiu 5,9%, enquanto que o 
de pessoas jurídicas contabi-
lizou 7,8%.
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Gráfico 13
Taxa de inadimplência – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: Bacen. 
Elaboração: SEI/CAC.

128  
Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
p.120-131, jan.-jun. 2017

CONJUNTURA ECONÔMICA BAIANA



10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

(%)
m

ai
o 

16 ju
n. ju
l.

ag
o.

se
t.

ou
t.

no
v.

de
z.

ja
n.

fe
v.

m
ar

.

ab
r.

m
ai

o 
17

Básicos Industrializados

Gráfico 15
Taxa de variação das exportações baianas, por fator agregado (1) – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: MDIC/Secex. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Acumulado 12 meses.
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Mesmo mês do ano anterior Acumulado 12 meses

Gráfico 16
Taxa de variação real da arrecadação de ICMS a preços constantes – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: Sefaz/SAF/Dicop. 
Elaboração: SEI/CAC.
Deflator IGP-DI.

As expor tações por fator 
agregado, em maio de 2017, avan-
çaram nas vendas de produtos 
básicos (16,4%) e retraíram nas 
vendas de produtos industriali-
zados (-0,7%). No acumulado 
de 12 meses, as exportações 
dos básicos e industrializados 
registraram decrescimentos de 
33,0% e 4,9%, respectivamente. 

Segundo a Secretaria da Fazenda 
do Estado da Bahia (Sefaz), a 
arrecadação total – Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e outros tributos 
– somou, aproximadamente, R$ 
1,62 bilhão em maio de 2017, com 
variação nominal de 4,7% e, em 
termos reais, expansão de 3,6% 
em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Com esse resultado, o 
indicador acumulou queda real 
de 0,8% em 12 meses.
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Gráfico 18
Taxa de desemprego total – RMS – Bahia – Maio 2016-maio 2017

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

Conforme dados divulgados pelo 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), o saldo 
total de empregos com carteira 
assinada na Bahia contabilizou 
2.966 postos de trabalho, repre-
sentando aumento de 0,18% em 
relação ao estoque de assala-
riados com carteira assinada 
do mês anterior. Tal resultado 
decorreu, principalmente, do 
aumento do emprego formal 
nos setores de Agropecuária 
(2.781), Indústria de transfor-
mação (1.093) e Serviços (386 
postos). No acumulado em 12 
meses ocorreu uma diminuição 
de 42.937 postos de trabalhos, o 
que correspondeu a uma queda 
de 2,47% com relação ao estoque 
do ano anterior.

Com base nos dados da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego para a 
Região Metropolitana de Salvador 
(PED-RMS), 24,1% da População 
Economicamente Ativa (PEA) 
estava desempregada em maio 
de 2017. Com relação ao total 
de ocupados, houve aumento 
de 3,0% na comparação entre 
maio de 2017 e o mesmo mês 
de 2016. Em termos relativos, 
houve acréscimo da ocupação 
apenas no setor de Serviços 
(4,9%). Comércio e reparação 
de veículos manteve-se estável, 
enquanto Indústria de transfor-
mação (-1,0%) e Construção 
(-0,9%) apresentaram queda 
no período. Considerando-se as 
categorias de ocupação, houve 
acréscimo em Autônomos (14,1%) 
e no Setor público (2,4%). 
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Gráfico 17
Geração de empregos celetistas (1) – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: Caged. 
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Incluem todos os setores. Dados preliminares.
Sem ajustes.
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Gráfico 19
Taxa de variação da massa de rendimento dos ocupados (1) – RMS – Bahia – Maio 2016-maio 2017

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, UFBA).
Elaboração: SEI/CAC.
(1) Ocupados no trabalho principal.

A massa real de rendimentos 
dos ocupados da RMS, calculada 
pela PED a partir dos dados sobre 
população ocupada e rendimento 
médio, cresceu 14,4% em maio. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, o indicador apresentou 
taxa negativa de 3,3%.
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ÍndiCE dE pREçOs

Tabela 1
Índice de Preços ao Consumidor (IPC)¹  –  Salvador – Maio 2017

Grandes grupos

Variações do mês (%) Variações acumuladas (%) Índice acumulado

Maio 2016 Maio 2017 No ano (2)
Últimos 12 
meses (3)

Jun. 2007 = 100 Jun. 1994 = 100

 Alimentos e bebidas 0,60 -0,10 1,30 3,30 207,83 508,86

 Habitação e encargos 3,10 0,70 1,60 5,70 189,77 1301,32

 Artigos de residência 1,70 0,50 1,90 1,80 110,27 253,84

 Vestuário 6,60 3,40 3,00 5,80 128,37 230,12

 Transporte e comunicação 0,70 0,50 3,50 3,20 139,48 1000,16

 Saúde e cuidados pessoais 0,40 1,40 4,70 18,70 213,30 714,89

 Despesas pessoais -0,60 -0,70 4,10 4,00 218,78 863,03

 Geral 1,10 0,5 2,70 5,50 177,32 596,12

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.
(3) Variação acumulada observada nos últimos 12 meses  em relação aos 12 meses anteriores.      

 

INDICADORES ECONÔMICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS
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Tabela 2
Pesquisa Nacional da Cesta Básica
Custo e variação da cesta básica – Capitais brasileiras – Maio 2017

Capitais Valor da
cesta (R$) 

Variação
no mês (1) (%) 

Variação acumulada (%)
no ano (2)

Porcentagem do
 salário mínimo

Porto Alegre 460,65 -0,76 0,36 53,44
São Paulo 458,93 2,83 4,57 53,24
Florianópolis 446,52 -1,55 -1,60 51,80
Rio de Janeiro 442,56 -1,33 -0,27 51,34
Brasília 422,53 -1,13 -2,13 49,02
Vitória 422,03 -2,20 -1,01 48,96
Fortaleza 404,50 -4,39 2,62 46,92
Curitiba 403,51 -0,26 -1,55 46,81
Belém 402,76 1,17 -1,94 46,72
Cuiabá 402,52 -2,16 -5,56 46,69
Teresina 397,38 0,02 4,86 46,10
Campo Grande 395,11 -1,76 -3,17 45,83
Goiânia 392,72 1,00 1,52 45,56
Belo Horizonte 390,60 -1,70 -1,03 45,31
Boa Vista 387,98 -0,26 -1,95 45,01
Porto Velho 385,76 0,47 2,14 44,75
João Pessoa 383,81 0,34 4,82 44,52
Recife 379,39 2,89 9,03 44,01
Maceió 377,51 0,77 -3,59 43,79
Palmas 376,15 -4,25 -1,81 43,63
Manaus 374,92 0,25 -5,10 43,49
Aracaju 371,00 1,96 6,10 43,04
Macapá 369,38 0,30 -0,24 42,85
Natal 364,97 -1,05 3,70 42,34
São Luís 364,80 -0,21 2,45 42,32
Salvador 351,31 -4,18 -1,08 40,75
Rio Branco 333,15 -0,01 -13,34 38,65

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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Tabela 3 
Produção física e área plantada dos principais produtos – Bahia – 2016/2017

Lavouras
Produção física (t) Área plantada (ha)

2016 (1) 2017 (2)  Variação (%) 2016 (1) 2017 (2) Variação (%)

Temporárias
Abacaxi (3)  129.600  130.475 -10,5  7.700  7.040 32,8
Algodão herbáceo  795.164  806.554 -41,0  257.190  204.160 -31,5
Alho  6.170  6.336 -18,9  690  755 -7,4
Amendoim (2° safra)  3.392  4.087 4,1  3.200  4.008 -9,6
Arroz total  5.160  8.019 -38,3  5.220  8.320 -30,8
Batata-inglesa (2° safra)  124.151  52.240 -14,2  2.845  1.310 -0,8
Cana-de-açúcar  5.475.000  3.638.000 -9,7  121.000  91.000 15,4
Cebola  255.200  300.200 -9,8  8.560  9.160 -7,9
Feijão total  170.935  291.944 -58,8  361.229  418.290 -36,0
  Feijão 1ª safra  85.245  143.712 -62,1  175.139  220.200 -43,2
  Feijão 2ª safra  85.690  148.232 -54,8  186.090  198.090 -27,4
Fumo  2.700  3.616 -27,3  3.000  3.767 -22,0
Mamona  20.400  9.600 -54,8  43.000  22.000 -42,6
Mandioca  1.870.000  1.745.500 -5,1  227.000  210.600 28,4
Milho total  1.545.690  1.898.780 -42,4  696.655  611.300 -14,4
  Milho 1ª safra  1.273.690  1.454.480 -37,2  446.655  363.800 -11,2
  Milho 2ª safra  272.000  444.300 -58,5  250.000  247.500 -19,7
Soja  3.212.600  4.849.200 -28,8  1.527.000  1.584.000 6,0
Sorgo granífero  91.640  107.120 -32,9  89.950  98.800 -25,9
Tomate  175.170  281.640 -45,9  4.055  6.615 -42,9
Pernamentes
Banana (4)  1.125.000  1.070.000 5,3  76.000  86.000 0,5
Cacau  116.122  105.022 -24,2  560.050  550.043 9,0
Café total  134.597  201.240 -35,6  175.192  168.800 4,8
  Café arábica  88.720  118.800 -29,0  124.416  123.000 1,8
  Café cenephora  45.877  82.440 -45,4  50.776  45.800 13,1
Castanha-de-cajú  7.260  2.700 59,8  22.000  18.000 2,6
Coco-da-baía (3)  522.500  542.448 -30,2  75.000  74.510 -11,1
Guaraná  2.600  2.340 -3,5  6.500  6.500 -3,5
Laranja (4)  985.650  1.094.000 2,4  70.950  86.500 -2,3
Pimenta-do-reino  4.500  3.960 -4,2  1.800  1.800 -2,5
Sisal  127.500  108.000 -28,5  200.000  150.000 -21,7
Uva  62.740  48.490 -26,1  2.519  2.129 -32,9

Fonte: IBGE.
Elaboração:SEI/CAC.
(1) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), 2016.
(2) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), maio de 2017 (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 – 2016/2017

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

2016 (1) 2017 (2) Variação (%) 2016 (1) 2017 (2)  Variação (%) 

Temporárias
Abacaxi (3) 5.400 5.435 -6,2 24.000 24.006 -4,6
Algodão herbáceo 257.185 204.160 -31,4 3.092 3.951 -14,0
Alho 690 755 -7,4 8.942 8.392 -12,4
Amendoim 3.200 4.008 -9,6 1.060 1.020 15,2
Arroz total 5.220 8.320 -30,8 989 964 -10,8
Batata-inglesa 2.845 1.310 -0,8 43.638 39.878 -13,5
Cana-de-açúcar 96.000 71.000 6,0 57.031 51.239 -14,8
Cebola 8.560 9.160 -7,9 29.813 32.773 -2,0
Feijão total  323.649  418.290 -36,0 528 698 -35,5
  Feijão 1ª safra 143.559 220.200 -46,0 594 653 -29,8
  Feijão 2ª safra 180.090 198.090 -25,0 476 748 -39,7
Fumo 3.000 3.767 -22,0 900 960 -6,8
Mamona 34.000 16.000 -53,6 600 600 -2,6
Mandioca 170.000 158.500 -2,3 11.000 11.013 -2,9
Milho total  545.655  611.300 -22,2 2.833 3.106 -25,9
  Milho 1ª safra 375.655 363.800 -11,8 3.391 3.998 -28,8
  Milho 2ª safra 170.000 247.500 -38,4 1.600 1.795 -32,6
Soja 1.527.000 1.584.000 6,0 2.104 3.061 -32,9
Sorgo granífero 84.950 98.800 -28,4 1.079 1.084 -6,3
Tomate 4.055 6.615 -42,9 43.199 42.576 -5,2
Pernamentes
Banana  (4) 70.000 85.000 -1,7 16.071 12.588 7,1
Cacau 540.050 500.043 5,1 215 210 -27,9
Café total 162.177 168.800 -1,0 830 1.192 -35,0
  Café arábica 118.000 123.000 -3,4 752 966 -26,5
  Café cenephora 44.177 45.800 6,1 1.038 1.800 -48,6
Castanha-de-cajú 22.000 18.000 2,8 330 150 55,4
Coco-da-baía (3) 69.000 74.510 -17,1 7.572 7.280 -15,9
Guaraná 6.500 6.500 -3,5 400 360 0,0
Laranja (4) 60.950 71.500 -2,3 16.171 15.301 4,7
Pimenta-do-reino 1.800 1.800 -2,0 2.500 2.200 -2,2
Sisal 170.000 150.000 -21,7 750 720 -8,7
Uva 2.519 2.029 -32,9 24.907 23.898 10,2

Fonte: IBGE.
Elaboração:SEI/CAC.
(1)  Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), 2016.
(2)  Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), maio de 2017 (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 – Maio 2017

(%)

Classes e gêneros Mensal (1) Ano (2) 12 meses (3)

Indústria geral -1,0 -6,6 -8,2
Indústrias extrativas -1,3 -10,5 -20,5
Indústrias de transformação -1,0 -6,4 -7,5
Produtos alimentícios 4,7 -1,3 2,9
Bebidas -27,0 -3,0 -0,3
Couros, artigos para viagem e calçados 54,1 20,0 17,3
Celulose, papel e produtos de papel 5,3 -1,7 -0,4
Coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis -4,4 -14,0 -20,3
Outros produtos químicos -6,6 -0,1 0,1
Produtos de borracha e de material plástico -0,3 -2,1 -3,3
Produtos de minerais não metálicos -2,8 0,6 -7,3
Metalurgia -41,9 -41,0 -25,8
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos -79,9 -73,3 -46,4
Veículos automotores, reboques e carrocerias 43,0 22,9 14,8

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.
(3) Variação acumulada observada nos últimos 12 meses  em relação aos 12 meses anteriores.

Tabela 6
Variação mensal do índice da indústria de transformação – Bahia – Jan. 2016-maio 2017

 (%)

Períodos Mensal (1) Ano (2) 12 meses (3)

Janeiro  2016 11,6 11,6 -5,2
Fevereiro 13,6 12,5 -2,6
Março -6,6 5,0 -2,9
Abril 0,3 3,8 -1,7
Maio -1,5 2,6 -1,4
Junho -4,5 1,4 -2,1
Julho -18,0 -1,8 -3,9
Agosto -9,5 -2,9 -5,1
Setembro -5,6 -3,2 -4,7
Outubro -6,1 -3,5 -4,4
Novembro -4,5 -3,6 -3,6
Dezembro -7,9 -4,0 -4,0
Janeiro -15,0 -15,0 -6,1
Fevereiro -4,1 -10,1 -7,1
Março -3,7 -7,9 -6,9
Abril -7,9 -7,9 -7,5
Maio  2017 -1,0 -6,4 -7,5

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.
(3) Variação acumulada observada nos últimos 12 meses  em relação aos 12 meses anteriores.
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Tabela 7
Variação percentual do consumo de energia elétrica por classe – Bahia – Maio 2017

 (%)

Classes Mensal (3) No ano (4) 12 meses (5)

Rural -3,7 7,5 8,0
Residencial 6,0 -1,0 1,5
Industrial1 -15,3 -10,3 -9,5
Comercial -2,1 -6,1 -2,7
Utilidades públicas2 3,2 1,0 2,4
Setor público -18,0 -20,4 -4,9
Concessionária 3,2 4,5 5,1
Total

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 mesmo mês do ano anterior.
(4) Variação acumulada observada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
(5) Variação acumulada observada nos últimos 12 meses  em relação aos 12 meses anteriores.

Tabela 8
Variação no volume de vendas no varejo (1) – Bahia – Maio 2017

 (%)

Classes e gêneros Mensal (2) No ano (3) 12 meses (4)

Comércio Varejista -0,6 -3,5 -8,4
Combustíveis e lubrificantes -3,0 -3,0 -11,2
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo -12,9 -12,9 -9,2
Hipermercados e supermercados -12,5 -12,5 -7,1
Tecidos, vestuário e calçados 6,2 6,2 -6,6
Móveis e eletrodomésticos 27,7 27,7 -6,4
Móveis 9,9 9,9 -16,5
Eletrodomésticos 34,3 34,3 -5,6
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos -2,9 -2,9 -8,8
Livros, jornais, revistas e papelaria 38,3 38,3 5,4
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 14,4 14,4 -7,3
Outros artigos de uso pessoal e doméstico 6,9 6,9 -5,8
Comércio Varejista Ampliado 3,1 -2,8 -7,3
Veículos, Motos, Partes e Peças 13,5 -2,3 -4,9
Material de construção 2,8 -0,5 -6,8

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.
(4) Variação acumulada observada nos últimos 12 meses  em relação aos 12 meses anteriores.
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Tabela 9
Exportações, principais segmento – Bahia – Jan.-maio 2016/2017

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB)

Var. % Part. % Var. %  Preço 
médio2016 2017

Químicos e petroquímicos 459.279 630.097 37,19 20,76 25,55
Papel e celulose 480.487 489.115 1,80 16,11 0,75
Soja e derivados 406.541 475.035 16,85 15,65 9,39
Petróleo e derivados 155.468 322.414 107,38 10,62 70,04
Automotivo 181.971 229.964 26,37 7,58 -5,20
Metalúrgicos 450.608 168.285 -62,65 5,54 -12,48
Metais preciosos 141.918 158.947 12,00 5,24 0,97
Cacau e derivados 103.074 111.674 8,34 3,68 3,21
Borracha e suas obras 95.189 71.960 -24,40 2,37 -6,38
Couros e peles 41.402 60.538 46,22 1,99 5,74
Minerais 56.602 54.059 -4,49 1,78 -24,38
Café e especiarias 34.997 42.313 20,90 1,39 11,70
Frutas e suas preparações 30.907 40.066 29,64 1,32 8,06
Calçados e suas partes 27.689 37.899 36,87 1,25 21,58
Sisal e derivados 45.327 35.779 -21,06 1,18 -4,84
Máquinas, aparelhos e materiais mecânicos e elétricos 23.656 16.445 -30,48 0,54 -29,40
Fumo e derivados 17.175 15.746 -8,32 0,52 11,76
Algodão e seus subprodutos 118.502 13.033 -89,00 0,43 12,82
Carne e miudezas de aves 3.516 4.717 34,17 0,16 -7,66
Milho e derivados 4.010 - - - -
Demais segmentos 38.785 57.354 47,88 1,89 28,36
Total 2.917.103 3.035.441 4,06 100,00 -0,14

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 6/6/2017.
Elaboração: SEI.
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Tabela 10
Exportações, principais países – Bahia – Jan.-maio 2016/2017

Países
Pest (ton)

Var. %
(US$ 1000 FOB)

Var. % Part. %
2016 2017 2015 2016

China 1.203.051 1.612.680 34,05 809.952 710.292 -12,30 23,40
Estados Unidos 382.093 429.068 12,29 355.320 442.228 24,46 14,57
Argentina 146.220 137.055 -6,27 316.101 375.701 18,85 12,38
Países Baixos (Holanda) 594.763 385.224 -35,23 225.403 193.304 -14,24 6,37
Bélgica 242.034 296.198 22,38 104.365 156.590 50,04 5,16
Alemanha 337.662 283.671 -15,99 127.091 111.345 -12,39 3,67
Cingapura 50.530 141.281 179,60 7.732 88.771 1.048,12 2,92
México 50.084 46.849 -6,46 45.651 81.119 77,69 2,67
Virgens, Ilhas (Americanas) 14.700 248.019 1.587,23 5.835 69.531 1.091,65 2,29
Itália 66.831 106.231 58,96 39.279 64.281 63,65 2,12
Chile 31.940 24.511 -23,26 38.758 60.606 56,37 2,00
França 175.493 133.088 -24,16 67.105 52.525 -21,73 1,73
Espanha 44.345 112.947 154,70 32.215 50.205 55,84 1,65
Coreia do Sul 33.472 57.983 73,23 26.058 47.396 81,89 1,56
Índia 51.642 40.085 -22,38 37.013 42.660 15,26 1,41
Japão 57.729 47.848 -17,12 32.428 38.379 18,35 1,26
Colômbia 48.111 23.397 -51,37 47.383 37.673 -20,49 1,24
Provisão de Navios e Aeronaves 79.774 93.894 17,70 22.635 37.479 65,58 1,23
Taiwan (Formosa) 57.421 64.707 12,69 25.076 29.797 18,83 0,98
Suíça 326 265 -18,68 30.762 29.237 -4,96 0,96
Peru 13.003 15.657 20,41 19.196 25.663 33,69 0,85
Indonésia 13.100 2.963 -77,38 35.923 25.644 -28,61 0,84
Turquia 32.222 54.208 68,23 41.224 23.765 -42,35 0,78
Uruguai 7.351 9.430 28,28 13.171 21.515 63,36 0,71
Aruba - 69.143 - 2 20.314 - 0,67
Emirados Árabes Unidos 835 1.915 129,49 3.897 19.888 410,38 0,66
Cayman, Ilhas 22.592 35.385 56,63 9.200 18.098 96,72 0,60
Portugal 9.316 9.934 6,64 13.496 15.555 15,25 0,51
Canadá 6.191 3.394 -45,18 76.352 11.137 -85,41 0,37
Equador 7.211 5.472 -24,12 12.482 10.356 -17,04 0,34
Demais países 671.005 148.211 -77,91 295.999 124.386 -57,98 4,10
Total 4.451.044 4.640.712 4,26 2.917.103 3.035.441 4,06 100,00

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 6/6/2017
Elaboração: SEI.
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Tabela 11
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. 2016-maio 2017

 (%)

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 2016 1.866 125 1.510 137 356 89 1.408 147 57 19 3.703
Fevereiro 1.866 125 1.489 135 377 95 1.413 147 57 20 3.707
Março 1.852 124 1.457 133 395 99 1.432 149 56 21 3.711
Abril 1.878 125 1.439 131 439 110 1.411 147 57 23 3.715
Maio 1.861 124 1.420 129 441 111 1.433 150 57 24 3.719
Junho 1.874 125 1.409 128 465 117 1.425 149 57 25 3.724
Julho 1.893 126 1.406 128 487 122 1.411 147 57 26 3.728
Agosto 1.919 128 1.426 130 493 124 1.390 145 58 26 3.732
Setembro 1.932 129 1.439 131 493 124 1.382 144 58 26 3.736
Outubro 1.941 130 1.452 132 489 123 1.377 144 59 25 3.740
Novembro 1.944 130 1.456 132 488 123 1.379 144 59 25 3.744
Dezembro 1.921 128 1.437 131 484 122 1.408 147 58 25 3.749
Janeiro 2017 1.924 129 1.441 131 483 121 1.410 147 58 25 3.753
Fevereiro 1.920 128 1.446 132 474 119 1.419 148 58 25 3.757
Março 1.933 129 1.471 134 462 116 1.411 147 58 24 3.761
Abril 1.906 127 1.450 132 456 115 1.444 151 57 24 3.765
Maio 1.926 129 1.462 133 464 117 1.429 149 57 24 3.770
Variação mensal (%) 
Maio 2017/abr. 2017 1,0 1,0 0,8 0,8 1,8 1,8 -1,0 -1,0 0,9 0,8 0,1
Variação no ano (%) 
Maio 2017/dez. 2016 0,3 0,3 1,7 1,7 -4,1 -4,1 1,5 1,5 -0,5 -4,4 0,6
Variação anual (%) 
Maio 2017/maio 2016 3,5 3,5 3,0 3,0 5,2 5,2 -0,3 -0,3 1,6 1,7 1,4

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Em 1000 pessoas.
(2) Base: média de 2000 = 100.
Nota: Projeções populacionais ajustadas com base no Censo de 2010. Ver nota técnica nº 8.
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Tabela 12
Taxas de desemprego, por tipo de desemprego
Região Metropolitana de Salvador, município de Salvador e demais municípios da Região Metropolitana de Salvador – Jan. 2016-maio 2017

(%)

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 2016 19,1 13,6 5,5 4,9 (1) 17,8 12,6 5,2 23,9 17,3 6,6
Fevereiro 20,2 14,2 6,0 5,5 (1) 19,7 13,6 6,0 22,0 16,2 5,9
Março 21,3 15,2 6,1 5,5 (1) 21,0 14,9 6,2 22,6 16,7 (1)

Abril 23,4 16,7 6,6 6,0 (1) 22,9 16,2 6,7 25,0 18,8 (1)

Maio 23,7 17,5 6,2 5,8 (1) 22,9 16,8 6,1 26,9 20,2 6,8
Junho 24,8 17,8 7,0 6,4 (1) 23,3 16,6 6,7 29,9 21,9 7,9
Julho 25,7 18,6 7,1 6,4 (1) 24,2 17,1 7,0 31,3 23,9 7,4
Agosto 25,7 18,2 7,5 6,6 (1) 24,0 16,7 7,2 32,1 23,6 8,5
Setembro 25,5 18,0 7,5 6,5 (1) 24,2 17,0 7,3 30,0 21,8 8,2
Outubro 25,2 17,5 7,7 6,7 (1) 24,0 16,8 7,3 29,4 20,0 9,4
Novembro 25,1 17,6 7,5 6,6 (1) 23,7 16,8 7,0 30,2 20,5 9,6
Dezembro 25,2 17,6 7,5 6,6 (1) 23,7 16,6 7,0 31,0 21,5 9,5
Janeiro 2016 25,1 17,8 7,3 6,6 (1) 23,7 16,9 6,8 30,6 21,3 9,3
Fevereiro 24,7 17,3 7,4 6,6 (1) 23,3 16,3 7 30,4 21,6 8,9
Março 23,9 16,5 7,5 6,7 (1) 22,6 15,5 7,1 28,8 20,1 8,7
Abril 23,9 16,3 7,6 6,8 (1) 22,5 15,3 7,3 29,3 20,4 8,9
Maio 24,1 16,5 7,6 6,9 (1) 22,9 15,7 7,3 28,7 19,9 8,9
Variação Mensal (%) 
Maio-2017/Abril-2017 0,8 1,2 0,0 1,5 0,0 1,8 2,6 0,0 -2,0 -2,5 0,0
Variação no Ano (%) 
Maio-2017/Dez-2016 -4,4 -6,3 1,3 4,5 0,0 -3,4 -5,4 4,3 -7,4 -7,4 -6,3
Variação Anual (%) 
Maio-2017/Maio-2016 1,7 -5,7 22,6 19,0 0,0 0,0 -6,5 19,7 6,7 -1,5 30,9

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 posição na ocupação – Região Metropolitana de Salvador – Jan. 2016-maio 2017

(%)

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 2016 70,0 52,9 7,0 10,1 17,9 16,9 (3) 2,4 7,5 2,2 
Fevereiro 69,3 52,8 6,6 9,9 18,0 17,1 (3) 2,4 8,2 2,1 
Março 68,8 53,8 6,4 8,6 18,3 17,1 (3) 2,6 7,9 2,4 
Abril 68,8 52,8 7,3 8,7 17,8 16,7 (3) (3) 8,4 2,6 
Maio 68,6 52,6 7,2 8,7 18,0 16,7 (3) (3) 8,1 2,9 
Junho 68,0 51,8 7,0 9,1 18,1 17,0 (3) (3) 8,4 3,2 
Julho 66,7 50,6 6,8 9,2 19,1 17,6 (3) (3) 7,9 3,7 
Agosto 66,9 50,7 6,5 9,7 19,1 17,4 (3) (3) 8,1 3,2 
Setembro 68,0 51,4 6,9 9,7 19,0 17,5 (3) (3) 7,9 2,3 
Outubro 68,4 52,7 6,8 9,0 18,8 17,5 (3) (3) 8,7 (3)

Novembro 67,5 51,4 7,1 9,0 19,4 18,2 (3) (3) 8,4 2,4 
Dezembro 66,4 51,2 6,9 8,4 19,5 18,2 (3) (3) 8,8 2,9 
Janeiro 2017 66,3 50,6 6,7 8,9 19,6 18,2 (3) (3) 8,3 3,1 
Fevereiro 66,1 50,8 6,8 8,5 19,3 18,1 (3) 3,0 8,5 3,1 
Março 66,2 50,4 7,2 8,6 19,5 18,4 (3) 3,1 7,9 3,3 
Abril 65,8 50,4 6,9 8,5 19,9 18,7 (3) (3) 7,6 3,9 
Maio 66,3 50,8 6,8 8,7 20,0 18,9 (3) (3) 7,4 3,8 

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 15
Rendimento médio real trimestral dos ocupados, assalariados e autônomos no trabalho principal
Região Metropolitana de Salvador – Jan. 2016-maio 2017

(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 2016 1.449 95,2 1.549 92,0 1.136 110,3 
Fevereiro 1.390 91,4 1.475 87,6 1.096 106,5 
Março 1.360 89,4 1.436 85,3 1.088 105,7 
Abril 1.347 88,5 1.434 85,2 1.019 99,0 
Maio 1.349 88,6 1.449 86,1 990 96,2 
Junho 1.357 89,2 1.447 86,0 1.034 100,4 
Julho 1.388 91,3 1.482 88,1 1.100 106,8 
Agosto 1.397 91,8 1.481 88,0 1.118 108,6 
Setembro 1.392 91,5 1.488 88,4 1.130 109,7 
Outubro 1.388 91,2 1.466 87,1 1.110 107,8 
Novembro 1.368 89,9 1.451 86,2 1.086 105,4 
Dezembro 1.375 90,4 1.452 86,3 1.051 102,1 
Janeiro 2017 1.400 92,0 1.471 87,4 1.033 100,3 
Fevereiro 1.423 93,5 1.487 88,4 1.033 100,3 
Março 1.464 96,2 1.523 90,5 1.023 99,3 
Abril 1.470 96,6 1.543 91,7 1.021 99,1 
Maio 1.496 98,3 1.584 94,1 1.058 102,7 
Variação mensal (%) 
Maio 2017/abr. 2017 1,8 2,7 3,6
Variação no ano (%) 
Maio 2017/dez. 2016 8,8 9,1 0,6
Variação anual (%) 
Maio 2017/maio 2016 10,9 9,3 6,8

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) 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.
(2) Excluem os assalariados que não tiveram remuneração no mês.
(3) Inflator utilizado: IPC - SEI; valores em reais de maio de 2017.
(4) Base: média de 2000 = 100.
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Tabela 16
Rendimento médio real trimestral dos ocupados, por grau de instrução (1) – Região Metropolitana de Salvador – Jan. 2016-maio 2017

(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 2016 1.449 (3) 988 1042 1.357 3.444
Fevereiro 1.390 (3) 989 1030 1.314 3.318
Março 1.360 (3) 972 1033 1.282 3.182
Abril 1.347 (3) 959 1012 1.268 3.127
Maio 1.349 (3) 943 1018 1.271 3.165
Junho 1.357 (3) 960 1035 1.290 3.071
Julho 1.388 (3) 957 1054 1.316 3.111
Agosto 1.397 (3) 956 1088 1.334 3.060
Setembro 1.392 (3) 969 1051 1.337 3.115
Outubro 1.388 (3) 965 1043 1.322 3.143
Novembro 1.368 (3) 963 1003 1.281 3.098
Dezembro 1.375 (3) 928 1031 1.289 3.002
Janeiro 2017 1.400 (3) 928 1035 1.302 3.122
Fevereiro 1.423 (3) 942 1045 1.336 3.122
Março 1.464 (3) 989 1038 1.347 3.330
Abril 1.470 (3) 1026 1043 1.368 3.238
Maio 1.496 (3) 1058 1033 1.377 3.384
Variação mensal (%) 
Maio 2017/abr. 2017 1,8 0,0 3,1 -1,0 0,7 4,5
Variação no ano (%) 
Maio 2017/dez. 2016 8,8 0,0 14,0 0,2 6,8 12,7
Variação anual (%) 
Maio 2017/maio 2016 10,9 0,0 12,2 1,5 8,4 6,9

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Inflator utilizado: IPC - SEI; valores em reais de maio de 2017.
(2) Excluem os assalariados e os empregados domésticos assalariados que não tiveram remuneração no mês, 
     os trabalhadores familiares sem remuneração salarial e os que ganharam exclusivamente em espécie ou benefício.
(3) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.
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Tabela 17
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. 2016-maio 2017

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 2016 1.549 1.351 1.703 1.186 1.347 1.420 829 3.052
Fevereiro 1.475 1.313 1.578 1.161 1.316 1.375 827 2.909
Março 1.436 1.288 1.542 1.141 1.293 1.357 820 2.710
Abril 1.434 1.290 1.585 1.104 1.293 1.364 799 2.653
Maio 1.449 1.298 1.638 1.131 1.290 1.376 773 2.675
Junho 1.447 1.310 1.625 1.159 1.294 1.386 803 2.560
Julho 1.482 1.331 1.735 1.166 1.324 1.405 816 2.609
Agosto 1.481 1.332 1.693 1.171 1.314 1.407 823 2.562
Setembro 1.488 1.332 1.694 1.149 1.326 1.404 804 2.743
Outubro 1.466 1.298 1.549 1.142 1.292 1.375 786 2.833
Novembro 1.451 1.298 1.542 1.156 1.299 1.372 782 2.880
Dezembro 1.452 1.293 1.538 1.159 1.295 1.366 792 2.784
Janeiro 2017 1.471 1.326 1.558 1.164 1.343 1.398 825 2.738
Fevereiro 1.487 1.315 1.578 1.165 1.329 1.387 828 2.880
Março 1.523 1.353 1.713 1.177 1.353 1.427 822 2.860
Abril 1.543 1.372 1.844 1.260 1.336 1.449 807 2.898
Maio 1.584 1.401 1.846 1.235 1.375 1.477 813 2.971
Variação mensal (%) 
Maio 2017/abr. 2017 2,7 2,1 0,1 -2,0 3,0 1,9 0,8 2,5
Variação no ano (%) 
Maio 2017/dez. 2016 9,1 8,3 20,0 6,5 6,2 8,1 2,6 6,7
Variação anual (%) 
Maio 2017/maio 2016 9,3 8,0 12,7 9,2 6,6 7,4 5,1 11,1

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 maio de 2017.
(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.).
Nota: Vide nota técnica nº 01/2012.
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Tabela 18
Rendimento real trimestral máximo e mínimo dos ocupados e dos assalariados no trabalho principal (1)

Região Metropolitana de Salvador – Jan. 2016-maio 2017

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 2016 616 881 1.020 1.553 2.564 874 922 1.097 1.626 2.711
Fevereiro 554 873 998 1.409 2.354 873 946 1.076 1.501 2.474
Março 542 946 992 1.398 2.168 946 948 1.073 1.409 2.369
Abril 538 938 1.011 1.390 2.153 938 947 1.066 1.399 2.261
Maio 527 928 1.001 1.392 2.217 928 947 1.055 1.492 2.425
Junho 527 922 1.006 1.467 2.305 922 938 1.054 1.572 2.452
Julho 523 919 1.011 1.569 2.615 919 928 1.054 1.571 2.619
Agosto 523 913 1.037 1.556 2.614 913 921 1.139 1.569 2.620
Setembro 522 912 1.037 1.537 2.609 912 920 1.141 1.566 2.615
Outubro 519 913 1.036 1.471 2.596 913 918 1.132 1.556 2.593
Novembro 522 913 1.025 1.454 2.400 902 918 1.106 1.538 2.505
Dezembro 519 903 1.026 1.454 2.563 902 913 1.127 1.541 2.563
Janeiro 2017 513 904 1.024 1.530 2.563 902 956 1.127 1.540 2.568
Fevereiro 607 918 1.027 1.530 2.568 904 955 1.129 1.541 2.568
Março 602 940 1.036 1.530 2.830 940 955 1.204 1.617 2.830
Abril 601 940 1.068 1.516 2.814 940 947 1.203 1.610 2.823
Maio 600 937 1.100 1.600 3.000 937 941 1.203 1.700 3.000
Variação mensal (%) 
Maio 2017/abr. 2017 -0,2 -0,3 3,0 5,6 6,6 -0,3 -0,6 0,0 5,6 6,3
Variação no ano (%) 
Maio 2017/dez. 2016 15,7 3,8 7,2 10,1 17,1 3,9 3,0 6,8 10,3 17,1
Variação anual (%) 
Maio 2017/maio 2016 13,8 1,0 9,9 14,9 35,3 1,0 -0,6 14,0 13,9 23,7

Fonte: PEDRMS (Convênio SEI, Setre, Dieese, Seade, MTE/FAT).
(1) Inflator utilizado: IPC - SEI; valores em reais de maio de 2017.
(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) Excluem os assalariados que não tiveram remuneração no mês.
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EmpREgO fORmal

Tabela 19
Flutuação mensal do emprego – Bahia – Jan. 2016-jun. 2017

Períodos
Saldo líquido (admissões – desligamentos)

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

2016 (2) -69.404 -5.385 -19.796 -14.178 -25.297
Declaração fora do prazo -3.950 -92 -635 -159 -5.186
Com ajuste (3) -73.354 -5.477 -20.431 -14.337 -30.483
Janeiro -1.187 69 -684 -1.067 331
Fevereiro -5.812 -1.066 -615 -2.490 -2.884
Março -4.803 -1.547 4 -3.085 -1.630
Abril -3.022 1.983 -3.457 -1.802 -1.407
Maio -6.052 -706 -3.454 -2.112 -2.736
Junho -7.976 -545 -1.984 -823 -4.462
Julho -7.285 1.163 -1.832 -1.522 -4.603
Agosto -3.516 367 407 -1.510 -889
Setembro -331 -1.279 -1.341 484 2.461
Outubro -5.601 279 -1.136 -1.125 -2.164
Novembro -7.547 -2.130 422 1.457 -3.314
Dezembro -16.272 -1.973 -6.126 -583 -4.000

2017 (2) 4.099 2.942 -5.212 -5.248 804
Declaração fora do prazo 2.047 388 650 -38 -587
Com ajuste (3) 6.146 3.330 -4.562 -5.286 217
Janeiro -145 601 -675 -920 -624
Fevereiro -1.704 575 -2.533 -1.263 254
Março -2.920 -449 -663 -2.432 -1.166
Abril 7.192 1.139 -503 -53 2.330
Maio 2.966 1.093 -530 -770 386
Junho -1.290 -17 -308 190 -376

Fonte: MTE–Cadastro de Empregados e Desempregados - 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 setembro.
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FINANÇAS PÚBLICAS

uniãO

(Continua)

Tabela 20
Demonstrativo das receitas  da União – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Receita realizada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Receita (exceto intraorçamentária) (I)  396.170.613 296.352.903 692.523.516 300.412.299 426.388.201 726.800.500 
Receitas correntes  257.201.141 233.616.039  490.817.180 243.971.383 223.825.298  467.796.681 
Impostos, taxas e contribuições de melhoria  88.614.460  84.842.941  173.457.401  82.052.686  80.430.071 162.482.757 
Impostos  87.630.130  81.516.094  169.146.224  81.208.009  76.952.115  158.160.124 
Taxas  984  2.589.350  2.590.335  845  2.927.043  2.927.888 
Receita de contribuições  129.357.931  122.171.817  251.529.748  124.526.190  120.762.106 245.288.296 
Contribuições sociais  126.984.735  118.601.900  245.586.635  122.068.172  117.213.431  239.281.603 
Contribuições econômicas  2.373.197  3.569.917  5.943.114  2.458.018  3.548.675  6.006.693 
Contribuições para ent. privadas de serv. social e de form. 
profissional  -  -  -    -  -    -   
Receita patrimonial  13.084.030  14.985.888  28.069.918  20.579.957  10.093.915  30.673.872 
Exploração do patrimônio imobiliário do estado  272  295  568  266  271  537 
Valores mobiliários  4.741.013  5.260.364  10.001.377  4.230.659  5.630.921  9.861.580 
Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, 
autorização ou licença  63  1.410.235  1.410.298  142  1.243.743  1.243.885 
Exploração de recursos naturais  7.634.005  7.595.960  15.229.965  15.800.008  2.667.266  18.467.274 
Exploração do patrimônio intangível  -  -  -    -  -    -   
Cessão de direitos  372  364  735  127  272  399 
Demais receitas patrimoniais  1.892  5  1.897  861  553  1.414 
Receita agropecuária  3  4  7  3  4  7 
Receita industrial  123  154  277  100  137  237 
Receita de serviços  9.278.860  5.664.891  14.943.751  11.254.965  6.627.507  17.882.472 
Serviços administrativos e comerciais gerais  625  522  1.147  722  642  1.364 
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte  359  779  1.138  706  346  1.051 
Serviços e atividades referentes à saúde  266  292  558  243  258  501 
Serviços e atividades financeiras  8.024.970  4.066.207  12.091.177  9.578.289  5.066.301  14.644.590 
Outros serviços  482  6  488  7  6  13 
Transferências correntes  160  253  413  294  49  342 
Outras receitas correntes  16.457.350  4.948.405  21.405.755  3.444.303  4.140.948  7.585.251 
Multas administrativas, contratuais e judiciais  1.007  882  1.889  710  776  1.486 
Indenizações, restituições e ressarcimentos  860  1.202.186  1.203.046  974  1.370  2.344 
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público  81  98  179  88  143  231 
Demais receitas correntes  13.614.974  1.012.284  14.627.258  1.238.147  1.069.702  2.307.849 
Receitas correntes a classificar  122  592  714  893  1.581  2.474 
Receitas de capital  138.969.472  62.736.865 201.706.337  56.440.916 202.562.903  259.003.819 
Operações de crédito  119.163.530  35.399.936 154.563.466  20.771.999  24.192.665  44.964.664 
Operações de crédito internas  119.155.611  32.426.637  151.582.248  20.766.571  21.439.800  42.206.371 
Operações de crédito externas  11  2.973.299  2.973.310  4  1.918.765  1.918.770 
Alienação de bens  92  338  430  126  155  282 
Alienação de bens móveis  79  307  387  118  335  453 
Alienação de bens imóveis  13  31  44  8  20  29 
Alienação de bens intangíveis  -  -  -    -  -    -   
Amortizações de empréstimos  4.862.209  4.402.688  9.264.897  20.265.742  5.293.936  25.559.678 
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Tabela 20
Demonstrativo das receitas  da União – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Receita realizada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Transferências de capital  192  92  284  545  300  845 
Outras receitas de capital  14.801.550  22.503.727  37.305.277  15.253.852  172.716.647  187.970.499 
Integralização do capital social  -  -  -    -  -    -   
Resultado do banco central  -  7.949.199  7.949.199  -  156.285.934  156.285.934 
Remuneração das disponibilidades do tesouro  14.801.550  14.554.528  29.356.078  15.253.852  16.424.513  31.678.365 
Resgate de títulos do tesouro  -  -  -    -  -    -   
Demais receitas de capital  -  -  -    -  -    -   
Receitas de capital a classificar  -  -  -    -  -    -   
Subtotal das receitas (III) = (I + II) 401.293.729  303.289.211 704.582.940  307.099.271 434.247.990  741.347.261 
Operações de crédito - refinanciamento (IV)  159.962.100 114.568.230 274.530.330  104.119.877  117.325.600 221.445.477 
Operações de crédito internas  159.962.100  114.020.127  273.982.227  104.119.877  113.742.207  217.862.084 
Mobiliária  159.962.100  114.020.127  273.982.227  104.119.877  113.742.207  217.862.084 
Operações de crédito externas  -    548  548  -    3.583.394  3.583.394 
Mobiliária  -    548  548  -    3.583.394  3.583.394 
Subtotal com refinanciamento (V) = (III + IV) 561.255.829  417.857.440  979.113.269  411.219.150 551.573.590 962.792.740 
Déficit (VI)  -  -  -  -  -  - 
Total (VII) = (V + VI)  561.255.829  417.857.440  979.113.269  411.219.150 551.573.590 962.792.740 

Receita realizada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Receita (intraorçamentária) (II)  5.123.118  6.936.308  12.059.426  6.686.972  7.859.789  14.546.761 
Receitas correntes 5.123.118 6.936.308 12.059.426 6.686.972 7.859.789 14.546.761
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 159 279 438 227 73 300
Impostos 80 22 102 136 -70 66
Taxas 80 257 337 91 142 233
Receita de contribuições 3.026.041 3.019.026 6.045.067 2.722.153 2.710.024 5.432.177
Contribuições sociais 3.026.040 3.019.003 6.045.043 2.722.152 2.709.998 5.432.150
Contribuições econômicas 1 23 24 1 26 27
Contribuições para ent. privadas de serv. social e de form. 
profissional 0 0 0 0 0 0
Receita patrimonial 198 240 438 555 976 1.531
Exploração do patrimônio imobiliário do estado 198 220 418 555 907 1.462
Valores mobiliários 0 0 0 0 69 69
Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, 
autorização ou licença 1 20 21 0 0 0
Receita industrial 16 14 29 36 17 53
Receita de serviços 1.657 4 1.661 946 7 953
Serviços administrativos e comerciais gerais 508 644 1.152 9 4 13
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte 0 0 0 0 0 0
Serviços e atividades referentes à saúde 1.150 1.653 2.803 932 3 935
Serviços e atividades financeiras 0 0 0 0 0 0
Outros serviços -1 1 0 1 -1 0

150  
Conj. & Planej., Salvador, n.192,  
p.132-159, jan.-jun. 2017

INDICADORES CONJUNTURAIS Finanças Públicas



(Conclusão)

Receita realizada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Outras receitas correntes 2.079.531 3.899.560 5.979.091 3.921.061 5.109.236 9.030.297
Multas administrativas, contratuais e judiciais -14 18 4 -328 4 -324
Indenizações, restituições e ressarcimentos 251 853 1.104 504 5 509
Receitas decorrentes de aportes periódicos p/ comp. ao RGPS 0 0 0 0 0 0
Demais receitas correntes 2.079.294 3.898.690 5.977.984 3.920.885 5.103.850 9.024.735
Receitas de capital 0 0 0 0 0 0
Operações de crédito 0 0 0 0 0 0
Operações de crédito internas 0 0 0 0 0 0
Operações de crédito externas 0 0 0 0 0 0
Alienação de bens 0 0 0 0 0 0
Alienação de bens móveis 0 0 0 0 0 0
Alienação de bens imóveis 0 0 0 0 0 0
Alienação de bens intangíveis 0 0 0 0 0 0
Outras receitas de capital 0 0 0 0 0 0
Integralização do capital social 0 0 0 0 0 0
Resultado do banco central 0 0 0 0 0 0
Remuneração das disponibilidades do tesouro 0 0 0 0 0 0
Resgate de títulos do tesouro 0 0 0 0 0 0
Demais receitas de capital 0 0 0 0 0 0

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Elaboração: SEI/Coref.
Rreo - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º).

Tabela 20
Demonstrativo das receitas  da União – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)
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Tabela 21
Demonstrativo das despesas da União – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Despesa executada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Despesas (exceto intraorçamentária) (VIII) 372.775.827 249.079.038 621.854.865 282.270.594 275.998.076 558.268.670
Despesas correntes 253.366.432 223.026.881 476.393.313 274.502.847 205.739.984 480.242.831
Pessoal e encargos sociais 44.258.091 42.217.938 86.476.029 38.878.674 37.622.474 76.501.148
Juros e encargos da dívida 41.901.022 10.103.957 52.004.979 74.232.995 9.079.368 83.312.363
Outras despesas correntes 167.207.319 170.704.985 337.912.304 161.391.178 158.661.526 320.052.704
Transferência a estados, DF e municípios 48.541.440 45.612.206 94.153.646 41.537.144 42.805.183 84.342.327
Benefícios previdenciários 85.485.253 84.129.909 169.615.162 75.297.239 76.897.487 152.194.726
Demais despesas correntes 33.180.627 40.962.869 74.143.496 44.556.793 38.958.856 83.515.649
Despesas de capital 119.409.394 26.052.158 145.461.552 7.767.747 70.258.092 78.025.839
Investimentos 320 1.171 1.491 110 790 900
Inversões financeiras 5.316.301 7.648.908 12.965.209 7.545.263 9.668.549 17.213.812
Amortização da dívida 113.721.188 17.231.854 130.953.042 112 59.699.818 59.699.931
Reserva de contingência 0 0 0 0 0 0
Despesas (intraorçamentárias) (IX) 4.726.723 7.483.791 12.210.514 7.095.324 9.324.201 16.419.525
Despesas correntes 4.726.687 7.482.519 12.209.206 7.095.287 8.337.237 15.432.524
Pessoal e encargos sociais 3.435.097 3.451.029 6.886.126 3.086.180 3.100.634 6.186.814
Juros e encargos da dívida 0 0 0 0 0 0
Outras despesas correntes 1.067.939 4.031.491 5.099.430 4.009.107 5.236.604 9.245.711
Demais despesas correntes 1.067.939 4.031.491 5.099.430 1.965.420 5.236.604 7.202.024
Despesas de capital 36 1.272 1.308 37 1.019 1.056
Investimentos 30 1.215 1.245 16 27 43
Inversões financeiras 6 57 63 21 992 1.013
Amortização da dívida 0 0 0 0 0 0
Subtotal das despesas (X) = (VIII + IX) 377.502.549 256.562.829 634.065.378 289.365.917 285.322.277 574.688.194
Amortização da dívida – refinanciamento (XI) 238.695.987 71.603.530 310.299.517 172.934.293 134.548.256 307.482.549
Amortização da dívida interna 230.939.874 70.877.041 301.816.915 169.688.522 133.695.881 303.384.403
Dívida mobiliária 230.773.249 70.682.354 301.455.603 169.688.522 133.695.881 303.384.403
Outras dívidas 167 195 361 0 0 0
Amortização da dívida externa 7.714.248 726 7.714.974 3.245.068 188 3.245.256
Dívida mobiliária 7.534.081 567 7.534.648 3.075.006 783 3.075.789
Outras dívidas 222 159 381 42 69 112
Subtotal com refinanciamento (XII) = (X + XI) 616.198.536 328.166.359 944.364.895 463.246.571 419.870.534 883.117.105
Superávit (XIII) 0 0 0 0 0 0
Total (XIV) = (XII + XIII) 616.198.536 328.166.359 944.364.895 463.246.571 419.870.534 883.117.105

Elaboração: SEI/Coref.
RREO – Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
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 22
Balanço orçamentário – Receita – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Receita realizada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Receitas (exceto intraorçamentárias) (I) 6.569.112.739 6.347.040.734 12.916.153.473 5.862.928.729 6.008.684.731 11.871.613.460
Receitas correntes 6.262.012.957 6.015.823.202 12.277.836.159 5.780.407.422 5.706.397.946 11.486.805.368
Receita tributária 3.370.385.734 3.546.469.251 6.916.854.985 3.168.354.671 3.350.248.053 6.518.602.724
Impostos 3.194.862.861 3.368.000.665 6.562.863.526 3.012.146.069 3.177.019.820 6.189.165.889
Taxas 175.522.873 178.468.586 353.991.459 156.208.602 173.228.233 329.436.835
Contribuição de melhoria - - 0 - - 0
Receita de contribuições 409.870.266 414.873.138 824.743.404 408.466.615 420.629.251 829.095.866
Contribuições sociais 409.870.266 414.873.138 824.743.404 408.466.615 420.629.251 829.095.866
Contribuição de intervenção no domínio 
econômico - - 0 - 0 0
Receita patrimonial 115.755.994 128.668.287 244.424.280 117.465.348 167.061.818 284.527.166
Receitas imobiliárias 11.635.688 9.962.762 21.598.450 3.284.461 5.936.982 9.221.443
Receitas de valores mobiliários 89.499.365 105.011.214 194.510.579 107.143.116 148.547.200 255.690.316
Receitas de concessões e permissões 4.658.373 3.443.445 8.101.818 995.159 1.322.648 2.317.807
Compensações financeiras - - 0 - 0 0
Receita de cessão de direitos 9.962.568 10.250.865 20.213.433 6.042.613 11.254.988 17.297.601
Outras receitas patrimoniais - - 0 - 0 0
Receita agropecuária 2.691 1.585 4.276 86.150 67.737 153.887
Receita da produção vegetal 2.691 1.585 4.276 2.640 1.540 4.180
Receita da produção animal e derivados - - 0 82.911 63.523 146.434
Outras receitas agropecuárias - - 0 599 2.674 3.273
Receita industrial 32.532 67.563 100.095 - - 0
Receita da indústria extrativa mineral - - 0 - - 0
Receita da indústria de transformação 32.532 67.563 100.095 - - 0
Receita da indústria de construção - - 0 - - 0
Outras receitas industriais - - 0 - - 0
Receita de serviços 18.335.670 20.524.799 38.860.469 12.793.410 22.685.657 35.479.067
Transferências correntes 2.226.311.001 1.786.228.082 4.012.539.083 1.991.690.642 1.637.382.291 3.629.072.933
Transferências intergovernamentais 2.171.216.960 1.762.195.880 3.933.412.840 1.974.145.190 1.594.156.965 3.568.302.155
Transferências de instituições privadas 187.766 265.242 453.008 - 1.126.500 1.126.500
Transferências do exterior - - 0 - 0 0
Transferências de pessoas - - 0 - 0 0
Transferências de convênios 54.906.276 23.766.960 78.673.236 17.545.452 42.098.826 59.644.278
Transferências para o combate à fome - - 0 - 0 0
Outras receitas correntes 121.319.070 118.990.497 240.309.567 81.550.585 108.323.140 189.873.726
Multas e juros de mora 43.061.874 39.982.411 83.044.285 31.058.763 41.384.434 72.443.197
Indenizações e restituições 60.094.616 55.990.424 116.085.040 41.044.286 46.955.519 87.999.805
Receita da dívida ativa 9.429.257 8.573.325 18.002.582 5.123.952 5.820.332 10.944.284
Receita decor. de aportes perió. p/ amortização 
de déf. atuarial do R - - 0 - 0 0
Receitas diversas 8.733.323 14.444.337 23.177.660 4.323.585 14.162.855 18.486.440
Conta retificadora da receita orçamentária
Receitas de capital 307.099.782 331.217.532 638.317.314 82.521.307 302.286.785 384.808.092
Operações de crédito 165.506.769 66.063.318 231.570.088 3.765.961 171.604.346 560.178.398
Operações de crédito internas 149.921.769 44.051.498 193.973.267 28.051 156.421.332 331.819.689
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(Conclusão)

Tabela 22
Balanço orçamentário – Receita – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Receita realizada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Operações de crédito externas 15.585.000 22.011.820 37.596.820 3.737.910 15.183.014 175.370.306
Alienação de bens 2.478.823 2.318.880 4.797.703 112.586 444.915 19.478.425
Alienação de bens móveis 12.840 71.450 84.290 - 11.590 569.091
Alienação de bens imóveis 2.465.983 2.247.430 4.713.413 112.586 433.325 557.501
Amortização de empréstimos - 25.142.136 25.142.136 12.590.736 28.397.101 41.533.747
Amortização de empréstimos - 25.142.136 25.142.136 12.590.736 28.397.101 81.975.674
Transferências de capital 139.114.189 237.693.198 376.807.388 66.052.024 101.840.424 208.880.285
Transferências intergovernamentais 100.000 6.685.260 6.785.260 - 4.646.570 172.539.018
Transferências de instituições privadas - - 0 - 0 4.646.570
Transferências do exterior - - 0 - 0 0
Transferências de pessoas - - 0 - 0 0
Transferências de outras instituições públicas - - 0 - 0 0
Transferências de convênios 139.014.189 231.007.938 370.022.128 66.052.024 97.193.854 163.245.878
Transferências para o combate à fome - - 0 - - 163.245.878
Outras receitas de capital - - 0 - - 0
Integralização do capital social - - 0 - - 0
Dív. atv. prov. da amortiz. de emp. e financ. - - 0 - - 0
Receitas de capital diversas - - 0 - - 0
Outras receitas - - 0 - - 0
Receitas (intraorçamentárias) (II) 752.652.865 815.046.812 1.567.699.677 416.532.466 848.197.979 1.264.730.445
Subtotal das receitas (III) = (I+II) 7.321.765.604 7.162.087.546 14.483.853.151 6.279.461.195 6.856.882.710 14.401.074.350
Operações de crédito - refinanciamento (IV) - - 0 - - 0
Operações de crédito internas - - 0 - - 0
Para refinanciamento da dívida mobiliária - - 0 - - 0
Para refinanciamento da dívida contratual - - 0 - - 0
Operações de crédito externas - - 0 - - 0
Para refinanciamento da dívida mobiliária - - 0 - - 0
Para refinanciamento da dívida contratual - - 0 - - 0
Subtotal com refinanciamentos (V) = (III+IV) 7.321.765.604 7.162.087.546 14.483.853.151 6.279.461.195 6.856.882.710 13.136.343.905
Déficit (VI)
Total (VII) = (V+VI) 7.321.765.604 7.162.087.546 14.483.853.151 6.279.461.195 6.856.882.710 13.136.343.905
Saldos de exercícios anteriores -

Receita intraorçamentária

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Receitas correntes 752.652.865 815.046.812 1.567.699.677 416.532.466 848.197.979 1.264.730.445
Receita de contribuições 413.525.095 416.037.400 829.562.495 412.413.950 438.913.544 851.327.494
Contribuições sociais 413.525.095 416.037.400 829.562.495 412.413.950 438.913.544 851.327.494
Receita de serviços 6.627.771 4.104.412 10.732.183 4.118.516 7.737.954 11.856.470
Outras receitas correntes 332.500.000 394.905.000 727.405.000 - 401.546.481 401.546.481
Total 752.652.865 815.046.812 1.567.699.677 416.532.466 848.197.979 1.264.730.445

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 2016.
Elaboração: SEI/Coref.
RREO - Anexo i (LRF art. 52, inciso I, alínea “a” do inciso II e §1º).
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Tabela 23
Balanço orçamentário – Despesa – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Despesa executada

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Despesas (exceto intraorçamentárias) (I) 5.595.663.359 6.432.559.656 12.028.223.014 4.792.676.304 6.511.222.054 11.303.898.358
Despesas correntes 5.175.131.654 5.849.161.573 11.024.293.227 4.541.083.499 5.739.157.660 10.280.241.159
Pessoal e encargos sociais 3.160.133.963 3.238.045.134 6.398.179.098 2.658.773.550 3.227.990.510 5.886.764.060
Juros e encargos da dívida 31.510.333 93.387.506 124.897.839 75.263.368 93.657.026 168.920.394
Outras despesas correntes 1.983.487.357 2.517.728.933 4.501.216.291 1.807.046.581 2.417.510.124 4.224.556.705
Transferências a municípios 889.982.380 929.743.853 1.819.726.233 879.499.324 837.941.520 1.717.440.845
Demais despesas correntes 1.093.504.977 1.587.985.081 2.681.490.058 927.547.257 1.579.568.604 2.507.115.861
Despesas de capital 420.531.704 583.398.082 1.003.929.787 251.592.804 772.064.394 1.023.657.198
Investimentos 290.464.893 432.612.578 723.077.471 65.534.041 590.605.885 656.139.926
Inversões financeiras 21.545.868 18.687.625 40.233.494 21.145.276 42.045.509 63.190.784
Amortização da dívida 108.520.944 132.097.879 240.618.823 164.913.488 139.413.001 304.326.489
Reserva de contingência - - 0 - 0 0
Reserva do RPPS - 0 - 0 0
Despesas (intraorçamentárias) (II) 785.626.573 844.327.588 1.629.954.161 328.593.563 874.514.504 1.203.108.067
Subtotal  das despesas (III)=(I+II) 6.381.289.932 7.276.887.244 13.658.177.175 5.121.269.867 7.385.736.558 12.507.006.425
Amortização da dívida / refinanciamento (IV) - - - - 0 0
Amortização da dívida interna - - - - 0 0
Dívida mobiliária - - - - 0 0
Outras dívidas - - - - 0 0
Amortização da dívida externa - - - - 0 0
Dívida mobiliária - - - - 0 0
Outras dívidas - - - 0 0
Subtotal com refinanciamento (V) = (III+IV) 6.381.289.932 7.276.887.244 13.658.177.175 5.121.269.867 7.385.736.558 12.507.006.425
Superávit (VI) 0
Total (VII) = (V+VI) 6.381.289.932 7.276.887.243,55 6.381.289.932 5.121.269.867 7.385.736.558 12.507.006.425

Despesa intraorçamentária

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Despesas correntes 785.626.573 844.327.588 1.629.954.161 328.593.563 874.514.504 1.203.108.067
Pessoal e encargos sociais 331.454.253 380.803.223 712.257.476 275.129.993 408.480.260 683.610.253
Outras despesas correntes 454.172.320 463.524.365 917.696.685 53.463.570 466.034.245 519.497.814
Despesas de capital - - - 0
Investimentos - - - 0
Total 785.626.573 844.327.588 1.629.954.161 328.593.563 874.514.504 1.203.108.067

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.
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 24
Arrecadação mensal do ICMS, por Unidades da Federação – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/ jan.-abr. 2016

Unidade da Federação

2017 

Jan. Fev. Mar. Abr. Acumulado 
jan.-abr.

Norte 1.933.771.624 1.644.084.726 1.650.654.365 1.121.776.412 6.350.287.127
Acre 88.466.040 99.761.476 80.120.874 0 268.348.390
Amazonas 664.276.268 547.015.681 604.677.728 0 1.815.969.677
Pará 901.330.415 768.247.767 746.484.190 836.021.894 3.252.084.266
Rondônia 0 0 0 0 0
Amapá 66.035.122 53.946.831 47.327.729 70.878.243 238.187.925
Roraima 0 0 0 0 0
Tocantins 213.663.779 175.112.971 172.043.844 214.876.275 775.696.869
Nordeste 4.691.811.754 5.123.109.877 5.687.874.830 5.956.508.767 21.459.305.228
Maranhão 503.117.059 454.004.454 475.655.190 468.907.071 1.901.683.774
Piauí 330.748.619 312.106.240 263.507.516 294.253.764 1.200.616.139
Ceará 956.206.876 820.242.335 828.483.965 850.943.592 3.455.876.768
Rio Grande do Norte 475.645.477 0 414.582.982 411.510.912 1.301.739.371
Paraíba 475.122.961 413.348.004 402.021.915 425.013.776 1.715.506.656
Pernambuco 1.292.450.686 1.051.292.472 1.138.145.410 1.090.190.648 4.572.079.216
Alagoas 355.332.739 291.994.004 286.838.894 315.365.445 1.249.531.082
Sergipe 301.437.096 232.992.264 262.882.702 267.253.886 1.064.565.948
Bahia 1.750.241 1.547.130.104 1.615.756.256 1.833.069.673 4.997.706.274
Sudeste 18.454.368.954 13.160.537.630 17.869.508.256 18.302.312.461 67.786.727.301
Minas Gerais 3.743.884.569 3.370.766.798 3.477.037.133 3.695.729.797 14.287.418.297
Espírito Santo 818.971.880 713.566.489 668.364.305 736.410.407 2.937.313.081
Rio de Janeiro 2.862.071.775 0 2.447.637.774 2.924.455.491 8.234.165.040
São Paulo 11.029.440.730 9.076.204.343 11.276.469.044 10.945.716.766 42.327.830.883
Sul 6.969.557.002 4.483.743.425 4.616.521.566 5.320.313.093 21.390.135.086
Paraná 4.063.447.312 2.044.763.879 2.155.151.771 2.442.890.530 10.706.253.492
Santa Catarina 0 0 0 0 0
Rio Grande do Sul 2.906.109.690 2.438.979.546 2.461.369.795 2.877.422.563 10.683.881.594
Centro-Oeste 2.668.677.194 2.560.529.102 2.667.762.411 2.800.540.097 10.697.508.804
Mato Grosso 774.616.073 807.046.241 916.416.280 933.142.954 3.431.221.548
Mato Grosso do Sul 0 0 0 0 0
Goiás 1.206.098.482 1.147.686.821 1.151.598.784 1.218.374.873 4.723.758.960
Distrito Federal 687.962.639 605.796.040 599.747.347 649.022.270 2.542.528.296
Brasil 34.718.186.528 26.972.004.760 32.492.321.428 33.501.450.830 127.683.963.546

Unidade da Federação

2016 

Jan. Fev. Mar. Abr. Acumulado 
jan.-abr.

Norte 93.748.048* 73.411.609 1.905.809* 1.882.891 75.294.500
Acre 91.662.475 71.475.595 0 0 163.138.070
Amazonas 589.794 563.750 562.335* 596.240 1.749.784
Pará 903.659 831.678 813.179 777.271 3.325.787
Rondônia 278.402 265.901 231.763 248.599 1.024.665
Amapá 69.155 45.318 54.206 62.196 230.875
Roraima 58.184* 53.760 54.907 0 108.667
Tocantins 186.379 175.607 189.420 198.584 749.990
Nordeste 5.967.776 5.506.356 4.141.674 4.738.211 20.354.017
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Tabela 24
Arrecadação mensal do ICMS, por Unidades da Federação – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/ jan.-abr. 2016

Unidade da Federação

2016 

Jan. Fev. Mar. Abr. Acumulado 
jan.-abr.

Maranhão 539.015 458.880 430.172 470.860 1.898.927
Piauí 311.903 284.945 262.682 272.891 1.132.421
Ceará 866.186 830.362 0 0 1.696.548
Rio Grande do Norte 420.310 408.398 74.446 409.299 1.312.453
Paraíba 423.011 395.467 351.966 395.893 1.566.337
Pernambuco 1.134.041 1.034.893 1.008.678 1.082.529 4.260.141
Alagoas 294.781 338.387 269.495 286.503 1.189.166
Sergipe 243.132 241.451 237.017 251.253 972.853
Bahia 1.735.397 1.513.573 1.507.216 1.568.984 6.325.170
Sudeste 3.349.845.619 2.726.981.843 14.593.452 14.242.256 6.105.663.170
Minas Gerais 3.400.936 3.164.360 3.277.201 3.437.304 13.279.801
Espírito Santo 810.694 779.508 718.880 719.498 3.028.580
Rio de Janeiro 3.335.184.987 2.712.945.140 0 0 6.048.130.127
São Paulo 10.449.002 10.092.835 10.597.370 10.085.454 41.224.661
Sul 6.442.168 5.890.772 6.097.551* 6.219.498 18.552.438
Paraná 2.296.142 2.032.905 2.286.147* 2.170.598 6.499.645
Santa Catarina 1.671.632 1.368.187 1.368.856 1.413.640 5.822.315
Rio Grande do Sul 2.474.394 2.489.680 2.442.548 2.635.260 10.041.882
Centro-Oeste 3.334.650 2.997.258 2.383.574 2.641.734 11.357.216
Mato Grosso 765.045 710.859 792.523 831.003 3.099.430
Mato Grosso do Sul 653.872 647.225 0 0 1.301.097
Goiás 1.271.846 1.041.087 1.109.966 1.182.974 4.605.873
Distrito Federal 643.887 598.087 481.084 627.757 2.350.815
Brasil 3.459.338.26 2.814.787.838 29.122.060* 29.724.590 2.844.512.428

Fonte: Confaz–Cotepe/ICMS.
Elaboração: SEI/Coref.
Última atualização: 19/4/2017.
(*) Valor porvisório.

Tabela 25
Receita tributária mensal – Bahia – Jan.-abr. 2017/2016 

(R$1,00)

Meses
I C M S Outras Total

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Janeiro  1.729.279.007  1.724.578.252  190.240.063  114.011.796  1.919.519.070  1.838.590.047 
Fevereiro  1.526.609.602  1.497.040.438  235.603.065  163.947.107  1.762.212.667  1.660.987.545 
Março  1.597.593.291  1.440.538.386  1.829.341.663  406.424.725  3.426.934.954  1.846.963.111 
Abril  1.813.683.082  1.545.992.966  2.051.311.120  242.093.497  3.864.994.202  1.788.086.463 
Total 6.667.164.982 6.208.150.042 4.306.495.912 926.477.124 10.973.660.894 7.134.627.167

Fonte: Sefaz–Relatórios bimestrais.
Elaboração: SEI.
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Tabela 26
Balanço orçamentário – Receita – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Receita liquidada 

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Receitas (exceto intraorçamentárias) (I) 991.469.374 851.333.506 1.842.802.880 1.096.298.284 806.406.221 1.902.704.505
Receitas correntes 988.000.682 840.552.220 1.828.552.903 1.068.873.374 791.823.591 1.860.696.965
Receita tributária 476.781.551 344.346.862 821.128.413 432.418.882 334.808.610 767.227.492
Impostos 415.992.253 275.576.468 691.568.721 382.642.106 275.186.550 657.828.657
Taxas 60.789.298 68.770.395 129.559.692 49.776.775 59.622.060 109.398.835
Receita de contribuições 39.477.412 41.488.015 80.965.427 38.428.760 41.394.374 79.823.134
Contribuições sociais 23.171.886 23.370.211 46.542.096 22.715.843 22.813.343 45.529.186
Contribuição de iluminação pública 16.305.527 18.117.804 34.423.331 15.712.918 18.581.031 34.293.948
Receita patrimonial 27.833.378 29.246.324 57.079.703 30.737.460 36.416.525 67.153.985
Receitas imobiliárias 303.152 161.354 464.506 109.916 1.318.328 1.428.245
Receitas de valores mobiliários 24.652.539 26.060.096 50.712.635 23.387.434 31.279.963 54.667.398
Receitas de concessões e permissões 2.877.687 3.024.874 5.902.561 7.240.109 3.818.234 11.058.343
Outras receitas patrimoniais - - 0 - - 0
Receita industrial - - 0 - - 0
Receita da indústria de construção - - 0 - - 0
Receita de serviços 4.091.080 1.170.528 5.261.608 4.709.707 1.376.832 6.086.538
Transferências correntes 406.009.728 387.242.091 793.251.819 427.283.634 343.607.919 770.891.553
Transferências intergovernamentais 406.006.111 387.226.355 793.232.466 427.281.809 343.515.547 770.797.357
Transferências de instituições privadas 637 10.689 11.326 200 11.095 11.295
Transferências do exterior - - 0 - - 0
Transferências de pessoas 880 3.437 4.317 500 2.681 3.181
Transferências de convênios 2.100 1.610 3.710 1.125 78.595 79.720
Outras receitas correntes 33.807.533 37.058.399 70.865.932 135.294.931 34.219.332 169.514.264
Multas e juros de mora 14.477.458 19.717.627 34.195.085 14.198.003 17.312.872 31.510.875
Indenizações e restituições 3.199.143 1.670.742 4.869.885 27.193.978 -4.876.843 22.317.135
Receita da dívida ativa 8.844.941 10.081.006 18.925.947 14.096.928 15.340.328 29.437.257
Receitas correntes diversas 7.285.990 5.589.024 12.875.015 79.806.022 6.442.975 86.248.998
Receitas de capital 3.468.692 10.781.286 14.249.977 27.424.910 14.582.630 42.007.540
Operações de crédito - - 0 4.650.705 - 4.650.705
Operações de crédito internas - - 0 4.650.705 - 4.650.705
Operações de crédito externas - - 0 - 0
Alienação de bens 2.479.184 1.015.728 3.494.912 13.537.541 379.294 13.916.835
Alienação de bens móveis - - 0 - - 0
Alienação de bens imóveis 2.479.184 1.015.728 3.494.912 13.537.541 379.294 13.916.835
Transferências de capital 989.508 9.765.558 10.755.066 9.236.664 9.089.045 18.325.709
Transferências intergovernamentais - 3.381.569 3.381.569 1.300.000 1.064.000 2.364.000
Transferências de convênios 989.508 6.383.989 7.373.497 7.936.664 8.025.045 15.961.709
Outras receitas de capital - - 0 - 5.114.291 5.114.291
Receitas de capital diversas - - 0 - 5.114.291 5.114.291
Receitas (intraorçamentárias) (II) 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 35.010.738 79.738.236
Subtotal das receitas (III) = (I+II) 1.032.858.475 893.205.619 1.926.064.094 1.141.025.782 841.416.959,50 1.141.025.782
Operações de crédito/ refinanciamento (IV) - - - - - -
Subtotal com refinanciamento (V) = (III + IV) 1.032.858.475 893.205.619 1.926.064.094 1.141.025.782 841.416.959,50 1.141.025.782
Déficit (VI) - - - - - -
Total (VII) = (V+ VI) 1.032.858.475 893.205.619 1.926.064.094 1.141.025.782 841.416.960 1.982.442.742

(Continua)
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Tabela 26
Balanço orçamentário – Receita – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Receita intraorçamentária

2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.

Receitas correntes 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 35.010.738 79.738.236
Receita de contribuições 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 35.010.738 79.738.236
Contribuições sociais 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 35.010.738 79.738.236
Receita de serviços - - - - - -
Receita de transferencias 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 - 44.727.498
Total de receitas intra-orçamentárias 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 35.010.738 79.738.236
Total 41.389.101 41.872.113 83.261.214 44.727.498 35.010.738 79.738.236

Fonte: Secretaria da Fazenda do Município de Salvador, 2016/2015
Elaboração: SEI/Coref.
RREO - anexo I (LRF art. 52, inciso I, alínea “a” do incisoII e §1º )

(Conclusão)

Tabela 27
Balanço orçamentário – Despesa – Orçamentos fiscal e da seguridade social – Jan.-abr. 2017/jan.-abr. 2016

(R$ 1,00)

Despesa liquidada
2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.
Despesas (exceto intraorçamentárias) (I) 567.334.609 861.219.815 1.428.554.424 627.911.402,31 822.283.416 822.283.416
Despesas correntes 543.345.207 824.962.731 1.368.307.938 605.989.334 762.346.657 1.368.335.990
Pessoal e encargos sociais 366.255.642 379.984.916 746.240.557 357.145.988 371.605.555 728.751.542
Juros e encargos da dívida 944.475 714.609 1.659.084 704.875 6.774.253 7.479.128
Outras despesas correntes 176.145.090 444.263.207 620.408.297 248.138.471 383.966.849 632.105.320
Despesas de capital 23.989.402 36.257.084 60.246.486 21.922.069 59.936.759 81.858.828
Investimentos 8.578.389 20.248.888 28.827.277 13.950.055 40.766.541 54.716.596
Inversões financeiras - - 0 - - 0
Amortização da dívida 15.411.014 16.008.195 31.419.209 7.972.014 19.170.218 27.142.232
Reserva de contingência - - 0 - - 0
Reserva do RPPS 41.948.522 - 41.948.522 - - 0
Despesas (intraorçamentárias) (II) 609.283.131 42.968.301 652.251.432 41.513.026 47.857.828 89.370.854
Subtotal  das despesas (III)=(I+II) 609.283.131 904.188.116 1.513.471.247 669.424.428,30 870.141.244 870.141.244
Superávit (IV) - - - - -
Total (V) = (III+IV) 609.283.131 904.188.116 1.513.471.247 669.424.428,30 870.141.244 870.141.244

Despesa intraorçamentária
2017 2016

Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado
jan.-abr. Jan.-fev. Mar.-abr. Acumulado

jan.-abr.
Despesas correntes 41.948.522 41.999.592 83.948.113 41.513.026 47.857.828 89.370.854
Pessoal e encargos sociais 41.948.522 41.963.262 83.911.784 41.513.026 47.634.655 89.147.681
Outras despesas correntes - 36.330 36.330 - 223.173 223.173
Despesas de capital - 968.710 968.710 - - 0
Investimentos - - 0 - - 0
Total 41.948.522 42.968.301 84.916.823 41.513.025,99 47.857.828 47.857.828

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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