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ARMANDO AVENA  |  DIRETOR

Em 2020, a Bahia vai encerrar a segunda década do século XXI e precisa 
caminhar rumo ao desenvolvimento. Os indicadores apontam para uma reto-
mada do crescimento econômico e a Bahia precisa se preparar para se inserir 
de forma proativa no ciclo virtuoso de crescimento econômico que está se 
desenhando para o Brasil na próxima década.  

E é para discutir os desafios e as possibilidades da Bahia no novo cenário 
que se desenha para o futuro, que o portal Bahia Econômica, ao completar 10 
anos de existência, entrega ao leitor o primeiro número de sua revista impres-
sa, uma publicação anual cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento 
do nosso estado.

Esta edição aborda o contexto macroeconômico do nosso estado, tanto sob 
o ponto de vista das lideranças políticas quanto das lideranças empresariais. 
Assim, o leitor terá oportunidades de conhecer as ideias e as prioridades do 
setor público através de artigos elaborados por suas lideranças políticas e, ao 
mesmo tempo, tomar conhecimento dos caminhos que se abrem para a eco-
nomia baiana através de artigos elaborados pelos líderes empresariais dos 
diferentes setores da economia, bem como por empresas que se posicionam 
como “cases” de sucesso em seus respectivos setores.  

Nesses 10 anos de existência o portal Bahia Econômica se caracterizou pelo 
compromisso com a credibilidade e com a produção de notícias comprometi-
das com a veracidade e a seriedade que é a base do bom jornalismo, mas teve 
também como objetivo o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. A revis-
ta do Bahia Econômica adota o mesmo compromisso e traz, nesse primeiro 
número, a visão e a perspectiva de futuro dos lideres políticos e empresariais 
da nossa terra. 
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BAHIA, 
EVOLUÇÃO E 
FUTURO DE SUA 
ECONOMIA

Armando Avena – Diretor Presidente do Portal Bahia Econômica

Após 2 anos de forte recessão, a economia baiana vai 
apresentar em 2019 um crescimento positivo pelo 
terceiro ano consecutivo, embora, a exemplo dos 

demais estados do país, a aceleração econômica ainda 
seja tímida. O PIB baiano cresceu 0,4%, em 2017, elevou-
-se um pouco mais em 2018, quando registrou incremento 
de 1,1%, e deve fechar o ano de 2019 também crescendo 
cerca de 1%.  Apesar da instabilidade econômica que afe-
tou o Brasil e a Bahia, esses 5 anos tanto consolidaram a 
força de alguns setores da economia baiana, como defi-
niram claramente os desafios que precisam ser vencidos 
para que o Estado possa entrar em um novo ciclo de cres-
cimento econômico.  Vale ressaltar que a Bahia voltou a ser 
a 6ª maior economia do país, superando Santa Catarina, 
com um PIB de cerca de R$ 260 bilhões, representando 
4,1% do PIB nacional, segundo o último dado do IBGE.  A 
Bahia alterna com Santa Catarina essa posição, pois o 
PIB dos dois estados se equivalem, mas enquanto o es-
tado sulista tem uma economia diversificada, a economia 
baiana ainda mantém forte dependência da produção de 
petróleo/petroquímica, além de ser fortemente vinculada 
ao setor de serviços, que representa quase 70% do PIB.

Uma rápida radiografia setorial permite constatar que ape-
nas 7,2% do PIB baiano é gerado na Agropecuária, 24,7% 
no setor industrial e quase 70% do produto estadual é ge-
rado no setor serviços.  

“ O agronegócio na Bahia tem uma 
diversidade impressionante e aqui, 
efetivamente, em se plantando 
tudo dá: fruticultura, grãos, 
café, florestas, pecuária, cacau, 
especiarias e muito mais.”

ARTIGO
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Mas essa estrutura subestima o po-
tencial do agronegócio na Bahia. O PIB 
da agropecuária só contabiliza o que é 
produzido na agricultura e na pecuária, 
deixando de lado os insumos utilizados, 
as indústrias que consomem e benefi-
ciam produtos agrícolas e pecuários e 
as relações entre o negócio agrícola e 
o setor de transportes, comércio e ser-
viços.  Atualmente, já dispomos de um 
número mais próximo da realidade que 
é o PIB do Agronegócio na Bahia que, 
em 2017, atingiu o montante de R$ 60,7 
bilhões, representando 23,5% do PIB, o 
dobro do produto gerado na atividade 
comercial e superior  ao PIB industrial, 
que representou apenas 22,2% neste 
ano. Aliás, os produtos provenientes do 
agronegócio, como a produção grãos, 
especialmente a soja, a celulose e a 
fruticultura irrigada lideram as vendas 
externas da Bahia, e a receita gerada 
no agronegócio está impulsionando o 
dinamismo de municípios como Barrei-
ras, Luiz Eduardo, Juazeiro, Eunápolis, 
Teixeira de Freitas e outros.  Não é de 
estranhar que seja assim, afinal o agro-
negócio na Bahia tem uma diversidade 
impressionante e aqui, efetivamente, 
em se plantando tudo dá: fruticultura, 
grãos, café, florestas, pecuária, cacau, 
especiarias e muito mais. 

O setor industrial, que representa qua-
se 24% do PIB baiano, divide-se entre 
a indústria de transformação, que re-
presenta 58% da produção, a constru-
ção civil com cerca de 27% e o ramo 
da eletricidade, que aparece com 12%, 
ficando o restante para o segmento 
extrativo mineral. E está na indústria 
de transformação um dos maiores 
desafios da economia baiana.  Ocorre 
que a indústria de transformação na 
Bahia é dinâmica e competitiva, mas 
muito concentrada na área petrolífera 
e petroquímica e este segmento tem 
forte influência da Refinaria Landulpho 
Alves – RLAM, que está reduzindo a di-
namicidade do setor.  Na verdade, a Pe-
trobras na Bahia vem reduzindo a cada 
ano o refino e a exploração de petróleo.  
Com isso, a estatal, que representava 
30% do Valor de Transformação In-
dustrial da Bahia em 2015, passou a 
representar apenas 15% em 2017, ano 
em que a produção de refino caiu 10%. 
Este é um novo enigma baiano e é 
preciso descobrir a melhor forma para 

alcançar a modernização da Refinaria 
Landulpho Alves que é um dos pilares 
da nossa economia, mas que já tem 70 
anos, e sofre de obsolescência locali-
zada e carece de recursos para novos 
investimentos. Mais é preciso lembrar 
que outros segmentos da indústria 
baiana continuam crescendo e devem 
ampliar a produção e os investimentos, 
se o Brasil voltar a crescer.  A produção 
de veículos automotores, a produção 
de pneus, papel e celulose, produtos 
alimentícios, metalurgia e outras mos-
tram que existe espaço para fortalecer 
e ampliar o setor. 

Além disso, cabe destacar o avanço 
do Estado na área energética, com 
a energia eólica e solar.  O semiárido 
baiano mudou com a energia plantada 
e colhida em imensas torres que mais 
parecem moinhos de vento, espalha-
dos por municípios de nomes singelos 
como Gentio do Ouro, Caetité, Morro 
do Chapéu, Sento Sé, Campo Formo-
so e tantos outros.  Cerca de 30% da 
energia eólica produzida no país está 
na Bahia, que já é o maior produtor 
brasileiro, com um montante de R$ 7,5 
bilhões em investimentos e quase 30 
mil empregos gerados.  A produção de 
energia eólica tem impacto na indús-
tria e estabelece uma cadeia produti-
va que dinamiza a indústria de peças e 
equipamentos, dinamiza o segmento 
que implanta e produz equipamentos 
para linhas de transmissão e ainda 
produz novas relações interindustriais 
com empresas que passam a ter dis-
ponibilidade de energia limpa e susten-
tável. 

O setor Serviços, por outro lado, res-
ponde por 69,1% do PIB da Bahia, mas 
aí é preciso ponderar que quase 30% 
desse total são gerados na adminis-
tração pública, incluindo saúde e es-
colas públicas, o que demonstra que 
a economia baiana ainda é fortemente 
dependente dos poderes públicos em 
todas as suas esferas.                                                

O comércio tem grande importância no 
Setor Serviços e contribuí com 18% do 
PIB do setor e a atividade imobiliária 
com cerca de 15%. A atividade ligada 
ao turismo responde por apenas 4%, 
mas está nitidamente subestimada, 
pois só registra os itens de alojamen-

to e alimentação, quando a cadeia do 
turismo é muito mais ampla.  O setor 
carece do cálculo do PIB do Turismo, 
envolvendo todos os desdobramentos 
do segmento, que, felizmente, está em 
processo de elaboração na Superin-
tendência de Estudos Econômicos e 
Sociais.

A Bahia é, portanto, uma economia 
complexa e diversificada e pode am-
pliar fortemente sua posição econô-
mica no próximo ciclo de crescimento 
econômico que o país parece estar 
ingressando. Para isso torna-se fun-
damental, no entanto, um maciço in-
vestimento em infraestrutura e em 
obras como a Ferrovia Oeste-Leste, 
o Porto Sul, a modernização do Porto 
de Aratu e outras. Aliás, muitas dessas 
obras já estão em andamento neces-
sitando apenas serem concluídas e 
outras em processo de negociação, a 
exemplo do Sistema Viário do Oeste, 
com a construção da ponte Salvador-
-Itaparica, que pode viabilizar um novo 
corredor de transportes e de produção 
para a economia baiana.  Além disso, 
torna-se fundamental ampliar os in-
vestimentos privados e a diversificar a 
economia baiana. E aqui algumas ações 

ARMANDO AVENA
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são fundamentais e precisam ser con-
cretizadas. Uma delas é a definição do 
futuro da Petrobras na Bahia, com a 
finalização do processo de venda dos 
ativos da RLAM, incluindo os terminais 
de armazenamento, o conjunto de ole-
odutos e os poços de petróleo. Aqui é 
preciso lembrar que várias empresas 
privadas estão interessadas nos quase 
3 mil poços que existem no estado e 
geram uma produção de 27 mil barris de 
petróleo por dia. E que a venda da RLAM 
é imprescindível, pois hoje a empresa 
produz a um custo muito mais alto do 
que as empresas do mercado, e manter 
a RLAM com a Petrobras será matá-la 
por inanição, por isso é bom que haja 
grandes empresas nacionais e estran-
geiras interessadas em comprá-la para 
investir nela. Ou seja, a privatização da 
RLAM acena com novos investimentos 
para a Bahia e inclui também a venda 
do 2º maior terminal portuário do país, o 
Terminal de Madre de Deus, que é maior 
que o Porto de Suape em Pernambuco, 
e será uma nova alternativa portuária 
que não precisa se especializar apenas 
na produção da empresa.

Cabe também aqui um comentário so-
bre o Polo Industrial de Camaçari, que 
completa 41 anos e é um dos maiores 
e mais diversificados distritos indus-
triais do mundo, com um faturamento 
anual de US$ 15 bilhões. O Polo indus-
trial está se ampliando e aumentando 
a produtividade, mas tem o desafio de 
manter a competitividade e para isso é 
urgente enfrentar as questões relacio-
nadas com a redução de custos, prin-
cipalmente no que se refere aos insu-
mos e a infraestrutura, especialmente 
a deficiência portuária, já que o Porto 
de Aratu precisa de modernização. 
Nesse sentido registre-se também 
que a quebra do monopólio da produ-
ção e distribuição de gás pode dar um 
choque de competitividade no setor e 
até ajudar a vencer o outro desafio do 
distrito: a necessidade de verticaliza-
ção da produção e o adensando das 
cadeias produtivas. 

Outra questão fundamental para a 
economia baiana é a necessidade de 
ampliar os investimentos na indústria 
4.0 e nas startups. Se a Bahia quer 
potencializar sua economia e se não 
quiser perder o trem da história, pre-
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cisa urgentemente de políticas para 
fomentar e atrair as startups e a cha-
mada indústria pós-industrial.  Aliás, o 
ecossistema de inovação está melho-
rando no Estado, com ações importan-
tes, como a criação do Hub Salvador, 
e os editais para obtenção de recursos 
da FINEP – Financiadora de Inovação 
e Pesquisa que apoiam investimentos 
em startups de base tecnológica que 
estejam em fase final de desenvolvi-
mento de produto ou precisem ganhar 
escala de produção. E não só aqui, mas 
em todo campo da modernização in-
dustrial e das indústrias tecnológicas 
a Bahia tem mais uma vantagem com-
petitiva. Trata-se do Cimatec e do SE-
NAI Cimatec Park, um centro de tec-
nologia e inovação dos mais modernos 
do mundo, inaugurado recentemente, 
e que dá ao empresário baiano enorme 
vantagem quando se trata de montar 
uma empresa, desenvolver uma ideia 
ou inovação ou mesmo aumentar a 
produtividade de um negócio. A área de 
atuação desse centro de tecnologia, 
que é ligado ao sistema FIEB, é muito 
ampla e passa pela formação básica e 
superior, pesquisa, inovação e otimiza-
ção de processos, simulações do pro-
cesso de produção e modelos de pro-
dução e produtividade, implantação de 
plantas pilotos de projetos desenvolvi-

dos em bancadas e apoio na geração e 
aceleramento de startups e no acesso 
a fundos de fomento e a investidores. 

O fato é que a economia baiana tem 
tudo para dar início a um ciclo virtuo-
so de crescimento econômico, mas 
tem de vencer desafios importantes 
especialmente no âmbito da infraes-
trutura e da diversificação da sua base 
produtiva, concentrada em poucos 
setores.  No PIB baiano três segmen-
tos – administração pública, petróleo 
e petroquímica e o mercado imobili-
ário (construção e comercialização) 
– respondem por quase 60% do PIB 
estadual, caracterizando uma econo-
mia muito dependente dos humores 
das políticas públicas e de apenas um 
segmento industrial. De todo modo, a 
conclusão dos grandes projetos es-
truturantes vão criar novos polos de 
desenvolvimento no Estado, o turismo 
tende a deslanchar e potencializar as 
oportunidades de Salvador, especial-
mente a partir da inauguração do novo 
Centro de Convenções e o agronegó-
cio é, sem dúvida, uma das grandes vo-
cações econômicas do nosso Estado. 
Por tudo isso, a Bahia tem potencial 
para viabilizar nos próximos anos um 
crescimento sustentado e com diver-
sificação da sua base produtiva.    

“ Cerca de 30% da energia eólica produzida no 
país está na Bahia, que já é o maior produtor 
brasileiro, com um montante de R$ 7,5 bilhões em 
investimentos e quase 30 mil empregos gerados.
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Desde janeiro de 2013, Salvador vem passando por 
uma profunda transformação que tem deixado para 
trás a imagem de uma cidade completamente endi-

vidada, desorganizada administrativamente, com infraes-
trutura abandonada e desacreditada pela população. Hoje, 
a primeira capital do Brasil é referência no país e no mundo 
pelas ações inovadoras e pela recuperação da beleza his-
tórica, natural e cultural. Toda essa mudança de patamar é 
consequência de um trabalho árduo que foi iniciado com 
um verdadeiro choque de gestão e com um objetivo: me-
lhorar a vida dos cidadãos.

O primeiro passo foi a organização das finanças muni-
cipais, com medidas consideradas impopulares como o 
contingenciamento dos gastos do município, a reforma 
administrativa e a revisão dos valores cobrados do Im-
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Isso permitiu 
que, em pouco tempo, a Prefeitura conseguisse voltar a 
ter dinheiro em caixa e capacidade de investimento com 
recursos próprios – inclusive, mais até do que o recomen-
dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal em duas áreas 
essenciais para a população: saúde e educação. 

Também o município conseguiu alcançar o grau B no 
conjunto dos indicadores de Liquidez, Endividamento e 
Poupança, do Ministério da Fazenda. A nota possibilitou 
a contratação de operações de crédito que já alcançam 
R$1,7 bilhão junto a organismos financeiros nacionais e 

SALVADOR,  
A TRANSFORMAÇÃO 
DA CAPITAL BAIANA

“ A nota possibilitou a contratação 
de operações de crédito que já 
alcançam R$1,7 bilhão junto a 
organismos financeiros nacionais 
e internacionais, e a celebração de 
convênios e contratos de repasses 
particularmente com o governo 
federal.”
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internacionais, e a celebração de convênios e contratos 
de repasses particularmente com o governo federal. Com 
a obtenção de novos recursos, foi possível realizar ações 
que gestões anteriores consideravam inimaginável: que a 
capital baiana conseguisse andar com as próprias pernas 
e, ainda, pudesse saltar de patamar ao englobar, nos pro-
jetos e iniciativas, conceitos como inovação tecnológica, 
sustentabilidade e resiliência. 

Para fazer com que a cidade pudesse recuperar a autoes-
tima e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, foram 
feitos grandes investimentos em áreas essenciais. Na 
saúde, por exemplo, foi ultrapassada a recomendação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e destinado 19,3% 
do orçamento municipal para o setor em 2018. A constru-

ACM Neto - Prefeito da Cidade de Salvador
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ção e requalificação de unidades mu-
nicipais permitiram que a cobertura 
da atenção básica, porta de entrada 
para a assistência à saúde, pudesse 
saltar de 18%, em 2013, para mais de 
50% em 2019. O número de Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs) 
também foi ampliado de uma para 
nove estruturas do tipo, e a décima já 
está em construção, na Cidade Baixa. 

Foram implantados quatro multicen-
tros de saúde – Carlos Gomes, Vale 
das Pedrinhas, Amaralina e Liberdade 
– para agilizar o atendimento à popu-
lação em consultas e exames espe-
cializados. E, pela primeira vez em 
469 anos, foi construído e entregue 
o Hospital Municipal de Salvador, em 
Boca da Mata, bairro localizado em 

uma das regiões mais carentes da ci-
dade: Cajazeiras.

Os esforços para a melhoria na edu-
cação fizeram com que Salvador fos-
se a capital brasileira que mais avan-
çou no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), com inves-
timento que também ultrapassou a 
LRF: 27,4% do orçamento municipal. 
Em seis anos e meio, mais que do-
brou o número de vagas para creche 
e educação infantil na cidade, saindo 
de 20 mil para mais de 40 mil, através 
da requalificação de estruturas exis-
tentes e construção das Creches e 
Pré-Escola Primeiro Passo. Para ze-
rar a demanda por vagas para crian-
ças de 4 e 5 anos, foi criado o Pé na 
Escola, através do qual a Prefeitura 

paga por mais 10 mil vagas em ins-
tituições privadas credenciadas pelo 
programa. As escolas que apresenta-
vam antigas estruturas em pré-mol-
dado, já precárias pelo tempo, estão 
sendo completamente substituídas 
por imóveis construídos no mais alto 
padrão.

É claro que, para haver resultados 
positivos, os investimentos deveriam 
ir além da estrutura física e conside-
rar a qualidade do ensino e aprendi-
zado na rede municipal. A diminuição 
da distorção idade-série e da evasão 
e infrequência escolares passaram a 
ter dois importantes instrumentos: 
os programas Acelera, em parceria 
com o Instituto Ayrton Senna, e o 
Agentes da Educação, em conjunto 

“ Foi construído um conteúdo pedagógico próprio 
que considerasse, no aprendizado dos alunos, a 
realidade e a identidade de quem vive em Salvador”
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com o Parque Social. 

Por meio do Programa Combinado, 
foi construído um conteúdo peda-
gógico próprio que considerasse, no 
aprendizado dos alunos, a realidade e 
a identidade de quem vive em Salva-
dor, dentre outras ações. Não é pos-
sível esquecer, ainda, as Escolas-La-
boratório (Escolabs), implantadas em 
parceria com o Google nos bairros de 
Coutos e Boca do Rio; e o Subúrbio 
360, maior complexo educacional, 
profissional e cultural da cidade, que 
funciona também em Coutos.

Para garantir o conforto dos cidadãos 
e visitantes com a melhoria da infra-
estrutura da cidade, diversas obras 
foram iniciadas ainda em 2013, com 
destaque para a revitalização de toda 
a orla de Salvador em trechos. Hoje, 
quem visita a cidade já vê um novo 
clima em Itapuã, Piatã, Boca do Rio, 
Jardim de Alah, Rio Vermelho, Barra, 
Ribeira, Plataforma/Itacaranha, Tu-
barão e São Tomé de Paripe, com no-
vos paisagismos, mobiliário urbano, 
acessibilidade e até mesmo elemen-
tos inéditos, como os pisos compar-
tilhados, que dão ainda mais beleza 
a esses locais. E mais intervenções 
estão em andamento, seja em obras, 
como em Ondina, seja em projetos 
a serem licitados, a exemplo de Boa 
Viagem, Amaralina, Pituba, Stella Ma-
ris, Praia do Flamengo e Ipitanga. 

Os investimentos em mobilidade en-
globam a implantação da integração 
da passagem do transporte coletivo 
para ônibus/ônibus e ônibus/metrô, 
assim como o Domingo é Meia; a re-

estruturação das linhas de ônibus e a 
renovação da frota que, desde agos-
to último, já foi iniciada a introdução 
dos veículos com ar-condicionado; 
a recuperação do Elevador Lacerda 
e dos planos inclinados Gonçalves, 
Pilar e Liberdade/Calçada; e as in-
tervenções viárias implantadas em 
pontos críticos do trânsito em Sal-
vador. Em obras, os corredores do 
BRT (Bus Rapid Transit), que ligarão a 
Lapa à região do Shopping da Bahia, 
vão agilizar ainda mais o transporte 
da população em uma das áreas mais 
movimentadas da cidade e que terá 
integração com outros modais, como 
o ônibus e o metrô.

Em seis anos e meio, mais de 400 
praças, campos e quadras foram 
construídos e/ou requalificados na 
cidade. Também foram implantados 
locais de cultura, como os Espaços 
Boca de Brasa e o Literatura na Pra-
ça, na Avenida Garibaldi; e incentivo 
ao esporte, por meio da Praça da Ju-
ventude, em Canabrava; Centro de 
Artes e Esportes Unificados (CEU), 
em Valéria; e a Arena Aquática de 
Salvador, na Pituba. Aliados às áreas 
verdes, como o repaginado Parque da 
Cidade, e iniciativas que envolvem a 
implantação de ciclovias e ciclofai-
xas, compartilhamento de bicicletas, 
Ruas de Lazer e eventos ao ar livre, 
proporcionam algo que é uma das 
principais missões da gestão: que a 
cidade volte a ser ocupada pelos ci-
dadãos.

Na área social, foi alcançado o índi-
ce de 76% do orçamento municipal 
aplicado em investimentos nas áre-
as mais pobres da cidade. Dentre as 
iniciativas está o programa Primeiro 
Passo, que concede auxílio financei-
ro a famílias que possuem criança em 
idade de creche e pré-escola fora da 
sala de aula. Foram ampliados con-
cessão e valores do Auxílio Moradia e 
criado o Auxílio Emergência, para fa-
mílias que perderam bens materiais 
em decorrência das chuvas. O Morar 
Melhor já reformou cerca de 25 mil 
casas de famílias que viviam em situ-
ação precária.

Com o prgrama de regularização fun-
diária Casa Legal, foram entregues 

mais de 33 mil títulos de propriedade 
a famílias que viviam há anos em ter-
renos municipais, e a meta é chegar 
até 60 mil até o fim de 2020. Ainda 
na área habitacional, foram cons-
truídos os conjuntos da Ladeira do 
Cacau, em São Caetano; da primeira 
etapa da Baixa Fria, em São Marcos; 
e o maior deles até o momento, o da 
Comunidade Guerreira Zeferina, an-
tiga Cidade de Plástico, em Periperi, 
que resultou em uma profunda mu-
dança urbanística e social em uma 
das áreas de maior concentração de 
pobreza na capital baiana.

Mas, mesmo diante de tantas inicia-
tivas, existia uma preocupação muito 
grande quanto à histórica desigual-
dade social e econômica que sempre 
assolou a primeira capital do Brasil. E, 
para tentar solucionar esse problema, 
foi lançado, em 2017, o Salvador 360 
– maior programa de desenvolvimen-
to econômico e geração de emprego 
e renda da história da cidade. As 360 
iniciativas a serem implementadas 
até 2020 foram divididas em oito ei-
xos considerados estratégicos para 
o enfrentamento à forte crise econô-
mica que atinge o Brasil nos últimos 
três anos para, assim, proporcionar 
melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos soteropolitanos. Até abril 
deste ano, 54% dessas ações já ha-
viam sido concluídas e outros 15% 
estavam em execução, já trazendo 
impacto positivo para a economia da 
cidade.

O primeiro desses eixos, o Salvador 
Simplifica, foi idealizado para solucio-
nar um dos principais entraves para a 
realização de investimentos na cida-
de: a burocracia. Somente em 2018, 
através do Portal Simplifica, foram 
realizados 114 mil atendimentos digi-
tais, emitidos 2.288 produtos e 4 mil 
usuários registrados, o que propor-
cionou uma redução de aproximada-
mente 70% do tempo de serviço por 
meio da simplificação de processos e 
elevação da tipologia de serviços di-
gitalizados e acelerados. 

Na esteira das obras que vinham 
sendo realizadas desde 2013, a Pre-
feitura, através do Salvador Investe, 
vem intensificando ainda mais os 

“ Comunidade Guerreira 
Zeferina, antiga 
Cidade de Plástico, 
em Periperi, que 
resultou em uma 
profunda mudança 
urbanística e social 
em uma das áreas de 
maior concentração 
de pobreza na capital 
baiana.”
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investimentos em infraestrutura, a 
exemplo da requalificação da Bacia 
do Mané Dendê, no Subúrbio Ferrovi-
ário, e a modernização do parque de 
iluminação pública, permitindo que a 
capital baiana melhore ainda mais a 
qualidade de vida para os cidadãos 
e se tornasse mais atraente para 
os investidores externos. Esses in-
vestidores ganharam, ainda, um eixo 
específico para que facilitasse a ins-
talação de empreendimentos aqui: o 
Salvador Negócios, com absorção de 
mão de obra local e proximidade do 
emprego à residência do trabalhador. 

Através do eixo Cidade Inteligente, o 
Hub Salvador, instalado no Terminal 
Marítimo, no Comércio, já é conside-
rado um dos dez melhores espaços 
de coworking do país. O local abriga 
70 negócios inovadores produzidos 
por 33 empresas e 37 startups, com 
apoio de parceiros como o Sebrae e 
o Senai Cimatec. Também são lança-
dos, com apoio de parceiros, editais 
de inovação para desenvolvimento 
de projetos que buscam soluções 
para a resolução de problemas e de-
safios dos cidadãos, além de elevar o 
patamar da cidade em conhecimento 
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“ Serão iniciadas as 
obras de implantação 
da Casa da Música 
Brasileira e do Arquivo 
Histórico de Salvador, 
ambas no Comércio, 
bairro que também 
vai abrigar 80% dos 
órgãos municipais

no quesito tecnologia. 

No eixo Centro Histórico, cerca de 
R$300 milhões de reais são destina-
dos à requalificação e recuperação 
do coração da história e cultura da ci-
dade. Quem passa pela região já pode 
ver uma série de melhorias, que re-
únem desde a requalificação do Ter-
reiro de Jesus até a implantação da 
Casa do Carnaval, museu dedicado à 
maior festa popular de rua do planeta 
em imóvel localizado no Frontispício 
da Sé. As obras continuam em diver-
sos pontos, a exemplo das requalifi-
cações da Avenida Sete de Setem-
bro e Praça Castro Alves, Rua Miguel 

Calmon e os Arcos e a muralha do da 
Ladeira da Montanha. 

Em breve, serão iniciadas as obras de 
implantação da Casa da Música Bra-
sileira e do Arquivo Histórico de Sal-
vador, ambas no Comércio, bairro que 
também vai abrigar 80% dos órgãos 
municipais até o próximo ano e terá 
estímulo para ocupação de imóveis 
por servidores públicos municipais. 
O pacote de ações também envolve 
incentivos fiscais, como os progra-
mas de incentivo ao Desenvolvimen-
to Sustentável e Inovação (PIDI) e à 
Restauração e Recuperação de Imó-
veis do Centro Antigo de Salvador 
(Revitalizar).

No eixo Inclusão Econômica, que visa 
fortalecer a economia situada na 
base da pirâmide, ou seja, entre a po-
pulação mais pobre, já está em ação 
o Negócio POP. O programa, realizado 
em parceria entre o Parque Social, o 
Sebrae e o Banco do Nordeste, pre-
tende alcançar 150 mil pequenos 
empreendedores com capacitações 
e acesso do microcrédito através de 
figuras facilitadoras denominadas 
Agentes de Empreendedorismo. 

ACM NETO
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Com isso, ambulantes, pequenos co-
merciantes ou até mesmo futuros 
empreendedores poderão ter orien-
tações sobre como abrir e prosperar 
no próprio negócio. O eixo já contribui 
para o aumento do registro de número 
de microempreendedores individuais: 
foram 144 mil MEIs até 31 de março 
deste ano, enquanto, no mesmo perí-
odo do ano passado, foram computa-
dos 119 mil, segundo o Sebrae.

Outra ferramenta importante para 
gerar emprego e renda através de 
uma forte característica da capital 
baiana – a criatividade – vai ganhar 
um forte aliado. Em breve, será lan-
çado o Polo de Economia Criativa, no 
Comércio, para beneficiar e estimular 
grupos que atuam em áreas como 
moda, gastronomia, design e música, 
dentre outras vertentes. 

Para aliar o atendimento das neces-
sidades da população à preservação 
dos recursos para as próximas gera-
ções, o eixo Cidade Sustentável reu-
niu ações como o Salvador Capital da 
Mata Atlântica, que promove a recu-

peração e preservação da mata nati-
va e do verde com o plantio de mudas 
e hortas em toda a cidade, envolven-
do a participação dos cidadãos. Fo-
ram implementados programas como 
o IPTU Verde e IPTU Amarelo, que 
concedem descontos no imposto 
para construções que adotem ele-
mentos sustentáveis e que utilizem 
sistema solar de energia, respectiva-
mente. Há, ainda, o Espaço Colabore, 
localizado no Parque da Cidade e que 
servirá como incubadora de projetos 
de inovação na área social. 

As políticas públicas estão presentes 
por meio de iniciativas como o novo 
Plano Diretor de Desenvolvimen-
to Urbano (PDDU), que criou novos 
parques e áreas de preservação am-
biental em Salvador, e a construção 
da Estratégia de Resiliência de Salva-
dor. Também foi realizada a reestru-
turação da Defesa Civil de Salvador 
(Codesal), que englobou ampliação e 
qualificação de pessoal; adoção de 
novas tecnologias para preservação 
de vidas em áreas de risco, a exemplo 
de geomantas e Centro de Monitora-
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“ Realização de obras 
prioritárias na opinião 
dos moradores, 
a população foi 
integrada na missão 
de participar da 
gestão da cidade. 
Até mesmo obras 
de requalificação 
urbanística são 
construídas em 
conjunto com os 
cidadãos.”

mento e Alerta da Defesa Civil (Ce-
madec); e mobilização da população, 
por meio dos Núcleos Comunitários 
de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs). 

Não à toa, com todas essas diversas 
iniciativas, a capital baiana tem obti-
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do resultados positivos e atraído as 
atenções do Brasil e do mundo. Pro-
gramas como o Morar Melhor e de 
requalificação de praças estão sendo 
adotadas por outras cidades do país. 
Os investimentos em infraestrutura 
e os esforços na divulgação turísti-
ca trouxeram a indicação de Salva-
dor dentre os principais destinos do 
mundo em importantes publicações 
globais, como o New York Times, Na-
tional Geographic, El País e Holland 
Herald.

No âmbito do meio ambiente, a ci-
dade integra hoje grandes redes na-
cionais e internacionais de preserva-
ção do meio ambiente, dentre eles o 
Programa 100 Cidades Resilientes 
(100RC) da Fundação Rockefeller, o 
Grupo C40 de Grandes Cidades para 
a Liderança Climática, e o Pacto Glo-
bal de Prefeitos pelo Clima e Energia, 
promovido pelo Governos Locais pela 
Sustentabilidade – ICLEI.

É claro que tudo isso não é decidido 

apenas pela Prefeitura, mas também 
pelos cidadãos. Para isso, a des-
centralização da estrutura, por meio 
das Prefeituras-Bairro, foi uma im-
portante estratégia para estar mais 
próximo das comunidades e conhe-
cer melhor os problemas. Com os 
programas Ouvindo Nosso Bairro, de 
consulta popular, e Salvador Bairro a 
Bairro, de realização de obras prio-
ritárias na opinião dos moradores, a 
população foi integrada na missão 
de participar da gestão da cidade. 

Até mesmo obras de requalificação 
urbanística são construídas em con-
junto com os cidadãos. 

Os desafios ainda são muitos e, por 
isso, já estão sendo traçadas estra-
tégias para existir um ambiente ainda 
melhor em 2049, quando Salvador 
completará 500 anos. Mas, sabemos 
que tudo o que está sendo feito nes-
ses anos são sementes para um fu-
turo ainda mais brilhante da primeira 
capital do Brasil.  
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O campo é a Bahia que produz, cresce, gera emprego. 
   É a Bahia que impressiona, que investe em tecnologia. 
      O produtor rural é o protagonista dessa história
                 E o Senar Bahia seu principal aliado:

Programas de Assistência Técnica e Gerencial continuada

Programas Sociais para a população rural

Cursos Técnicos em Agronegócio e Fruticultura 

Centros de Capacitação nas principais regiões da Bahia

Mais de 40 mil produtores e trabalhadores rurais capacitados e 
qualificados por ano

ACM NETO
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Com a crise econômica tendo transitado de maneira 
frustrante entre a recessão e a estagnação nos úl-
timos anos, o mantra vem se limitando à repetição 

do velho dogma do ajuste pelo ajuste, não importando os 
efeitos perversos do arrefecimento das políticas públicas 
no momento em que elas são mais necessárias, e também 
deixando-se de lado, para ficarmos em parâmetros estri-
tamente econômicos, o problema da franca desaceleração 
dos investimentos. O quadro neste quesito, como temos 
alertado, não poderia ser mais dramático: o país, que há 
muito já vinha investindo em patamares abaixo de 20% do 
PIB, viu este indicador cair a menos de 16% desde 2016,  
com o investimento público representando  menos de três 
pontos percentuais desse número.

Os países emergentes vêm investindo em torno de 30% 
do PIB, e na América Latina e no Caribe o investimento 
médio tem sido quase quatro pontos percentuais maior 
que o nosso nos últimos anos. O desempenho brasileiro 
inspira preocupação, já que impossibilita a retomada do 
crescimento e a efetiva redução da altíssima e resilien-
te taxa de desemprego no país. O debate necessário e 
urgente sobre este cenário, no entanto, vem sendo in-
terditado pelo clima de polarização que se instalou na 
esfera pública brasileira, neste caso específico reduzin-
do a questão a um falso dilema entre as caricaturas de 
desenvolvimentistas perdulários e liberais obcecados por 
cálculos.

EQUILÍBRIO FISCAL, PPP  
E DESENVOLVIMENTO:  
A FÓRMULA BAIANA

Manoel Vitório – Secretário da Fazenda do Estado da Bahia

“ A fórmula baiana fincou o equilíbrio 
fiscal e o controle dos gastos não 
como fins em si mesmos, mas como 
pontos de partida para a atuação do 
setor público”

A Bahia, entretanto, há muito decidiu trilhar o caminho do 
meio, e tem colhido resultados que demonstram o acer-
to desta opção. Sob a liderança de Jaques Wagner e Rui 
Costa, a fórmula baiana fincou o equilíbrio fiscal e o con-
trole dos gastos não como fins em si mesmos, mas como 
pontos de partida para a atuação do setor público, sem, 
no entanto, abrir mão do papel do Estado na garantia da 
paz social e na indução do desenvolvimento. 

Graças a uma combinação de melhoria contínua da arre-
cadação própria com uma política de qualidade do gasto 
público, a Bahia tem apresentado uma gestão eficaz que 
preserva o equilíbrio fiscal, mantendo as contas em dia 
num cenário em que muitas administrações estaduais 
passaram a atrasar e/ou parcelar o pagamento dos salá-
rios dos servidores, a ter dificuldades para saldar outros 
compromissos e a ver prejudicada a prestação de ser-
viços públicos. A Bahia está entre os poucos estados a 
pagar o funcionalismo rigorosamente em dia e dentro do 
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mês trabalhado e a seguir honrando 
os compromissos com fornecedores, 
assegurando o funcionamento pleno 
da máquina pública. 

Este desempenho torna-se ainda 
mais relevante tendo em vista que 
o orçamento do governo correspon-
de a 18% do PIB estadual, proporção 
que corresponde ao dobro daquela 
registrada, por exemplo, em São Pau-
lo. Sinal de uma sociedade que muito 
espera do setor público, este dado 
soma-se a outros para demonstrar 
que o desafio, para nós, é de fato 
mais urgente. Somos o Estado nor-
destino com maior porção de territó-
rio inserida no semiárido e ocupamos 
o 20º lugar no país em arrecadação 
per capita do ICMS, a despeito da 
sexta colocação em números abso-
lutos. Os recursos são escassos e 
exigem sabedoria e parcimônia em 
sua gestão, até porque há uma in-
contornável dívida social a ser res-
gatada, a demandar um setor público 
forte. A equação pode ser sintetizada 
assim: o Estado precisa ser assertivo 
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“ Os recursos são escassos e exigem sabedoria e 
parcimônia em sua gestão, até porque há uma 
incontornável dívida social a ser resgatada”

mesmo diante das limitações da nos-
sa economia, ou, visto de outro modo, 
precisamente por causa delas.

Quanto à responsabilidade fiscal, 
estamos muito tranquilos para afir-
mar que temos feito a nossa parte, e 
melhor que a maioria dos entes pú-
blicos brasileiros. Na vanguarda do 
país quanto a este tipo de iniciativa, 
o governo baiano vem aprofundan-
do a política de controle de gastos, 
a cargo da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz-Ba). Este trabalho proporcio-
nou desde 2015 a economia real (le-
vando-se em conta a inflação) de R$ 
4,73 bilhões em despesas de custeio, 
ou seja, aquelas relacionadas aos 
gastos com a manutenção da máqui-
na pública, a exemplo de água, ener-
gia e material de consumo.

Em paralelo, ocorre o esforço para 

melhoria contínua dos resultados 
da arrecadação por meio do trabalho 
dos servidores fazendários, de inicia-
tivas como a modernização do fisco, 
com um leque de ações reunidas no 
programa Sefaz On-Line, e de articu-
lação com outros órgãos para o com-
bate à sonegação, a cargo do Cira 
– Comitê Interinstitucional de Recu-
peração de Ativos, que reúne, além 
da Sefaz-Ba, o Ministério Público Es-
tadual (MPBA), o Tribunal de Justiça 
(TJ-Ba), a Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) e a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE).

Outro indicador importante quan-
to ao equilíbrio fiscal do Estado é a 
gestão da dívida pública, que perma-
nece entre as mais baixas do país: a 
relação dívida consolidada líquida / 
receita corrente líquida encerrou o 
segundo quadrimestre de 2019 em 

MANOEL VITÓRIO
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61%. O baixo endividamento deixa o 
governo baiano em patamar confor-
tável com relação aos parâmetros da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
segundo a qual a dívida de um Estado 
não pode ultrapassar o limite de duas 
vezes a sua receita. A situação favo-
rável da Bahia contrasta com a dos 
maiores estados do país, que têm dí-
vidas muito mais elevadas.

Estamos alinhados, conforme de-
monstrado, com a necessidade de 
manter saudáveis as contas públicas, 
e nos dedicamos a essa missão com 
total afinco. Mas estamos convic-
tos, por outro lado, de que o Estado 
não pode abrir mão de seu potencial 
de fomentar a economia, sobretudo 
quando esta se encontra estagnada 
e demandando atenção e estímulos 

“ A inovação, aqui, está expressa sobretudo no foco 
em energia limpa: o VLT será do tipo monotrilho, 
movido a propulsão elétrica, sem emissão de 
poluentes”.
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especiais, como na fase atual. Se a 
variável determinante da dinâmica 
econômica é a chamada formação 
bruta de capital fixo, com seu efei-
to multiplicador, temos reafirmado 
que não há nenhuma forma de gas-
tar dinheiro público mais nobre e de 
consequências mais duradouras que 
bons investimentos, desde que não 
sejam negligenciados gastos sociais, 
principalmente em saúde e educa-
ção, áreas onde, convém registrar, 
temos alocado recursos acima dos 
níveis exigidos pela Constituição.

É impossível para um ente subna-
cional, sobretudo em vista da omis-
são do Governo Federal, superar 
todas as questões que dificultam 
investimentos no país. Mas a Bahia 
tem feito o que está a seu alcance. 
Em 2019, assim como em anos an-
teriores, só São Paulo, cuja receita 
é o quíntuplo da nossa, tem investi-
do mais em valores brutos. Com R$ 
1,22 bilhão desembolsados entre ja-
neiro e agosto ante R$ 2,64 bilhões 
do governo paulista, a Bahia está 
bem à frente do terceiro colocado, o 
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Ceará, que registrou R$ 735,89 mi-
lhões, no ranking dos investimentos 
públicos entre os estados brasileiros. 

Os investimentos do Estado em 
2019 destinaram-se principalmente 
às áreas de mobilidade urbana, re-
cuperação de rodovias, saneamen-
to básico, abastecimento de água, 
saúde, contenção de encostas, agri-
cultura e meio ambiente, segurança, 
barragens e educação. A Bahia, é im-
portante frisar, já havia investido pro-
porcionalmente mais que São Paulo 
entre 2015 e 2018: foram R$ 10,3 bi-
lhões, ante R$ 31,9 bilhões do maior 
e mais rico estado brasileiro.

Se a premissa é manter o ritmo dos 
investimentos, o cenário atual exi-
ge capacidade de adaptação. Com 
a economia brasileira sem dar sinais 
de que poderá sair do compasso de 
espera num horizonte previsível, e 
as políticas restritivas da União a 
restringirem o acesso dos estados 
a operações de crédito, a Bahia vem 
aprofundando a atuação em um ter-
reno promissor: as parcerias públi-
co-privadas (PPPs). Somos líderes 
nacionais em projetos de PPP con-
vertidos em contratos assinados e 
efetivamente implementados. Os 
investimentos em curso nessa área, 
considerando todo o arco de duração 
dos contratos vigentes, já superam 
os R$ 10 bilhões.

Temos um portfólio mais do que ex-
pressivo neste segmento. Motivo de 
orgulho para todos nós, é o contrato 
da PPP do Metrô, terceiro maior do 
país, com 33 quilômetros de exten-
são. Trata-se do primeiro metrô do 
Brasil a ligar o aeroporto ao centro 
da cidade, e seu modelo de contrata-
ção assegura expressamente que os 
usuários terão à disposição um sis-
tema sempre impecavelmente limpo, 
bem cuidado e eficaz, graças à obri-
gatoriedade de correção imediata de 
inconformidades nos trens, nas esta-
ções e na rede viária.

Exemplo de PPP baiana de grande re-
percussão é o do Hospital do Subúr-
bio, a primeira parceria público-priva-
da na área de saúde do país e única 
que inclui os serviços médicos assis-

“ A preservação dos investimentos públicos 
pelo governo baiano demonstra, enfim, que 
a contradição entre desenvolvimentismo e 
responsabilidade fiscal pode ser contornada.”

tenciais. Referência internacional de 
excelência de gestão, o Hospital do 
Subúrbio foi inaugurado em 2010 e 
já recebeu prêmios importantes pela 
ONU, em 2015, pelo Banco Mundial, 
em 2013, e pela World Finance and 
Infrastructure 100, em 2012. 

Ainda na área de saúde, são exem-
plos de inovação e visão estratégica 
os contratos de PPP de Diagnóstico 
por Imagem, que tem revolucionado 
a prestação de serviços nos hospi-
tais da rede estadual ao tornar mais 
ágil a prestação deste tipo de exame 
imprescindível ao dia-a-dia das insti-
tuições, e o do Instituto Couto Maia, 
maior e mais moderno hospital espe-
cializado em doenças infecto-con-
tagiosas do Brasil. Completam os 
contratos em operação os da Arena 
Fonte Nova e do Emissário Submari-
no de Salvador.

O Estado tem dois novos projetos es-
tratégicos de infraestrutura contra-
tados com base no modelo de PPP: 
o do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 
no Subúrbio de Salvador e o da BA-
052. O VLT vai ligar o bairro do Co-
mércio, na capital, à Ilha de São João, 
no município de Simões Filho, na Re-
gião Metropolitana de Salvador. Com 
cerca de 20 km de extensão e 22 
estações, o sistema terá capacida-
de para transportar cerca de 150 mil 
usuários por dia. A escolha do modal 
se deu a partir de estudos realizados 
sobre viabilidade técnica, econômi-
ca e de demanda. A inovação, aqui, 
está expressa sobretudo no foco em 
energia limpa: o VLT será do tipo mo-
notrilho, movido a propulsão elétrica, 
sem emissão de poluentes.

Com o Sistema Viário BA-052, a Bahia 
ingressa não apenas em um novo 
segmento de PPP, mas em um pro-
cesso de modelagem inédito no país, 
envolvendo a metodologia CREMA 
(Contrato de Recuperação e Manu-
tenção). O projeto foi modelado pela 

IFC, maior instituição global de desen-
volvimento, de propriedade do Grupo 
Banco Mundial, que contratou diver-
sas consultorias especializadas para 
os estudos técnicos. O contrato tem 
a contrapartida ao financiamento pelo 
Banco Mundial, inclui manutenção e 
constitui a primeira PPP patrocinada 
com autorização legislativa.

O projeto da Ponte Salvador-Itapari-
ca (Sistema Viário Oeste), cujo pro-
cesso licitatório está em andamento 
com leilão previsto para novembro, 
na Bovespa, também será execu-
tado via PPP e constitui o exemplo 
mais enfático da visão estratégica 
do governo baiano no que diz res-
peito a investimento, parcerias com 
a iniciativa privada e papel do Esta-
do na estruturação de novos vetores 
econômicos. Com 12,4 quilômetros 
de extensão, a ponte, ao ser cons-
truída, trará impacto sem preceden-
te no processo de desenvolvimento 
do Estado, alcançando diretamente 
4,4 milhões de habitantes na Região 
Metropolitana de Salvador, no Bai-
xo Sul e no Litoral Sul. A estimativa 
de retorno à sociedade, de acordo 
com estudo realizado pela consulto-
ria McKinsey & Company com base 
em metodologia aplicada pelo Banco 
Mundial, varia entre 2,9 e 3,6 vezes o 
investimento público na ponte.

O projeto prevê ainda a implantação 
dos acessos à ponte na capital e em 
Vera Cruz, junto com uma nova ro-
dovia expressa e a interligação des-
ta com a Ponte do Funil, na BA-001. 
Mais do que encurtar em 100 quilô-
metros a distância entre Salvador e 
o interior baiano, a ponte irá rede-
senhar a rede de conexões viárias e 
econômicas de todo o Estado, abrin-
do novas oportunidades de negó-
cios e promovendo novos fluxos de 
mercadorias, informações e pessoas. 
A ponte caminha para se tornar um 
marco no segmento de PPP não só 
do Estado, mas do país.
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Há novas propostas de parcerias ino-
vadoras em estudo na Bahia, incluin-
do tópicos como Gestão e Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos Urbanos, 
que visa à implantação e à operação 
do conjunto de atividades, infraes-
truturas e instalações operacionais 
de transporte, transbordo, trata-
mento dos resíduos sólidos urbanos 
e disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos, e a Plataforma 
Logística do São Francisco, na região 
de Juazeiro. Estamos dando mais um 
passo à frente ainda na gestão de 
nossas PPPs: somos o primeiro es-
tado do país a criar uma plataforma 
web destinada a ampliar a transpa-
rência dos dados na área, reunindo 
informações contratuais, resultados 
de performance e contabilização 
pública dos valores pagos em cada 
contrato. Denominada Plataforma 
PPP Bahia, a ferramenta permitirá o 
lançamento em tempo real, online, de 

informações sobre o projeto contra-
tado, contemplando monitoramento 
sistêmico das obrigações contratu-
ais relativas a investimentos e ope-
rações e alertas de cumprimento de 
metas. A plataforma está em fase 
de implementação, com recursos do 
Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) por meio do Profisco 
- Programa de Apoio à Gestão dos 
Fiscos do Brasil.

A preservação dos investimentos 
públicos pelo governo baiano de-
monstra, enfim, que a contradição 
entre desenvolvimentismo e respon-
sabilidade fiscal pode ser contorna-
da, desde que haja uma disposição 
firme de combater a sonegação, 
racionalizar gastos de custeio e di-
recionar a economia produzida para 
investimentos, diretos ou por meio 
de PPPs. Os investimentos públicos, 
não nos cansaremos de repetir, favo-
recem a retomada da atividade eco-

nômica, pois configuram um gasto 
que qualifica a infraestrutura, amplia 
os serviços, atrai investidores priva-
dos, gera emprego e renda e estimula 
a economia. 

Metrô, VLT, estradas e avenidas, 
hospitais, a ponte Salvador-Itapari-
ca, tudo isso gera mais qualidade de 
vida, oportunidades de novos negó-
cios, mais produtividade e, o mais im-
portante: mais empregos. É este mo-
delo de gestão que tem permitido ao 
governo baiano enfrentar as intem-
péries dos últimos anos. Estamos 
certos de que a nossa estratégia vai 
muito além de meramente sobreviver 
a uma fase difícil, com os recursos 
que vêm sendo investidos, temos es-
tabelecido novas bases para a eco-
nomia baiana. Quando a tempestade 
passar, estaremos mais preparados 
do que nunca para um novo ciclo de 
crescimento sustentável. 
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O Brasil está entrando em um novo ciclo de cresci-
mento econômico e a Bahia vai se inserir nesse 
processo através dos seus principais setores de 

atividade econômica.  A economia baiana é diversificada 
e complexa, mas está fortemente concentrada no setor 
terciário, que é responsável por 69,1% da geração do pro-
duto baiano.  

O setor terciário envolve as atividades de comércio, ser-
viços e turismo e amplia a cada dia sua importância nas 
economias do mundo inteiro.  No Brasil, o setor respon-
de por cerca de 70% do PIB nacional, ao mesmo tempo 
em que participa com quase 80% dos empregos formais 
do país. Na Bahia, além de ser o principal gerador do PIB 
baiano, o setor é responsável pela maioria absoluta dos 
empregos gerados no Estado. Por outro lado, o setor ser-
viços é o que apresenta a maior concentração de micro-
empresas e empresas de pequeno porte e são elas que 
geram mais de 60% dos empregos formais gerados na 
Bahia. 

O PIB do setor terciário na Bahia envolve os segmentos 
de comércio, serviços, turismo, saúde, educação, finan-
ças, transporte e outros e, por isso, por sua multiplicida-
de, sua importância é estratégica para a economia baiana 
uma vez que do seu desempenho depende cerca de 2/3 
do PIB estadual e, mesmo deixando de contabilizar as 
atividades vinculadas ao setor público, que também são 
próprias do setor, ainda assim, o segmento responde por 
mais de 40% do PIB baiano. 

A IMPORTÂNCIA DO 
SETOR TERCIÁRIO 
PARA A ECONOMIA 
BAIANA

Carlos de Souza Andrade – Presidente da  
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado da Bahia - FECOMÉRCIO
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A importância do setor de comércio, serviços e turismo 
no âmbito da economia baiana está dado também por 
sua diversidade, já que inclui dezenas de segmentos 
econômicos dos quais se destacam o varejo, o comér-
cio atacadista, serviços de saúde, educação, manuten-
ção, arquitetura, assistência médica e jurídica e o turis-
mo em geral, apenas para citar alguns.  Além disso, por 
ser um segmento atomizado, é composto por milhares 
de empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. 
Assim, é possível dizer que o crescimento do PIB baia-
no e a geração de empregos dependem fundamental-
mente do setor terciário, líder indiscutível da economia 
baiana o que aponta para a necessidade de que seja mais 
comtemplado nas políticas públicas já que sua resposta 
em termos de ampliação da riqueza é imediata. Entre os 
segmentos na área de serviços destaca-se o Comércio, 
com uma participação de 18%, as atividades imobiliárias 
com cerca de 15%, a área de turismo e muitas outras. As 
importâncias das atividades ligadas ao comércio, servi-
ços e turismo demonstram sua capacidade de geração 
de riqueza e mesmo num período recessivo, como foi o 
período 2015/2016, esses setores mantiveram um nível 
de emprego que evitou uma queda mais grave no merca-
do de trabalho. 

Apesar da sua importância estratégica para a economia 
baiana e do seu potencial de crescimento, o setor de co-
mércio ainda carece de um ambiente de negócios mais 
propicio para estimular a ampliação e a diversificação da 
atividade e dos investimentos. 
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A atividade de comércio, serviços e 
turismo necessita, por seu caráter 
extremamente atomizado e multifa-
cetado, de um ambiente institucional 
de negócios que seja amigável ao 
funcionamento das empresas e ao 
empreendedorismo. Nesse sentido 
são sempre recorrentes algumas das 
reivindicações do setor, como por 
exemplo: 

• Existência de infraestrutura básica 
e de mobilidade urbana no entorno 
dos centros comerciais, de servi-
ços e de distribuição, a exemplo de 
segurança pública, pavimentação, 
energia elétrica, saneamento e ou-
tros;

• Política tributária justa com carga 

tributária compatível com as pos-
sibilidades de rentabilidade do mer-
cado;

• Acessibilidade e linhas de crédito e 
financiamento, especialmente às 
empresas de menor porte;

• Ambiente desburocratizado ade-
quado à formação e consolidação 
de empresas, sem excessiva bu-
rocracia e com transparência nos 
processos;

• Racionalização das exigências bu-
rocráticas e de garantias reais para 
crédito e financiamento;

• Política de Estímulo à Inovação e ao 
Empreendedorismo;

• Disseminação de informações so-
bre os créditos privilegiados, tor-
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“ O crescimento do PIB 
baiano e a geração de 
empregos dependem 
fundamentalmente 
do setor terciário, 
líder indiscutível da 
economia baiana.”

CARLOS DE SOUZA  ANDRADE
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“ Um crescimento mais 
expressivo do setor 
são estruturais, a 
exemplo da oferta de 
infraestrutura e de 
mobilidade urbana e 
sua qualificação.”

nando público os seus mecanismos 
de acesso;

• Política de fomento e incentivos fiscais 
para aumentar a atratividades dos 
agentes que já estão formalizados e a 
atração de novas organizações;

• Integração das entidades de classe 
que representam o setor;

• Maior foco da ação governamental 
para o setor.

Esses são alguns dos fatores que 
determinam um ambiente adequado 
para o setor terciário da economia. 
Alguns desses fatores, que limitam 
um crescimento mais expressivo do 
setor, são estruturais, a exemplo da 
oferta de infraestrutura e de mobi-
lidade urbana e sua qualificação; do 
processo de fusões e aquisições, que 
se acelerou especialmente no âmbito 
de setores onde a escala comercial é 
fator determinante na competitivi-
dade; da política tributária onerosa e 
mesmo da distribuição pouco harmô-
nica do mercado de consumo. 

Apesar disso, os investimentos no 
setor vêm se ampliando e o Brasil en-
tra agora em uma nova fase de sua 
história, com uma equipe econômica 

que está realizando reformas impor-
tantes, como a Reforma da Previdên-
cia, já aprovada, e a reforma tributá-
ria, que podem viabilizar em pouco 
tempo um crescimento econômico 
sustentado e modernizar a economia 
brasileira. É fundamental que isso 
seja feito tendo em conta a impor-
tância do setor terciário na formação 
do produto e na geração de empre-
gos, para que as politicas governa-
mentais não deixem de comtemplar 
o setor.  O mesmo se pode dizer da 
Bahia e o setor espera que o gover-
nador e o Prefeito da Capital, colo-
quem entre suas prioridades o setor 
terciário que, como vimos, responde 
por quase 70% do PIB da Bahia, sen-
do responsável por 80% do estoque 
de empregos no estado. Dado a im-
portância desse setor para o Brasil e 
para a Bahia é fundamental que em 
ambas as esferas de governo este-
jam previsto a gradativa redução dos 
impostos, para assim reduzir o cus-
to das empresas tornando-as mais 
competitivas e, ao mesmo tempo, 
uma política de estímulo às ativida-
des de comércio, serviços e turismo 
que se constituem nos pilares da 
economia brasileira.  
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O DESENVOLVIMENTO QUE CHEGA ATÉ VOCÊ
PASSA PELA ASSEMBLEIA. 
A ALBA é parceira do desenvolvimento do estado.
Além das sessões especiais que debatem temas que interessam à Bahia,
a ALBA apoia iniciativas em todas as áreas.
Se for para o crescimento do estado, os baianos podem contar,
porque a ALBA ajuda a realizar.

S A ÚDE  •   EDUCAÇÃ O  •   IN FRA ESTRUTURA
M O BI L IDADE  •   SANE A MEN TO  •   A BA STECIMEN TO

AGRICULT URA  •   TRA BA LH O  •   SEGURA N ÇA
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A indústria é a força da economia baiana. Seu vigor 
vem das grandes empresas petroquímicas do Polo 
Industrial de Camaçari, do setor de petróleo, com 

seus campos de produção e a refinaria Landulpho Alves 
- Mataripe (RLAM) e todo o seu complexo logístico, desde 
a fabricação de automóveis a outros segmentos da Indús-
tria de Transformação. Somam-se ainda, a construção civil, 
que sempre se destacou no cenário nacional, as atividades 
de serviços industriais, notadamente no pujante setor de 
geração energia elétrica eólica e solar, e a extração mine-
ral, cujos investimentos anunciados alcançam a casa de 
bilhões de reais. 

Esse conjunto de segmentos agrega valor à indústria que, 
além de responder diretamente por quase um quarto do 
Produto Interno Bruto (PIB) baiano, é responsável por in-

POR UMA NOVA PERSPECTIVA 
PARA A INDÚSTRIA DA BAHIA

Ricardo Alban 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB
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“ Serviços técnicos especializados 
e de alta complexidade, pagando 
salários mais elevado e contribuindo 
com uma parcela significativa da 
massa salarial da Bahia.”

duzir pesquisas, inovação e soluções tecnológicas, de-
manda serviços técnicos especializados e de alta com-
plexidade, pagando salários mais elevado e contribuindo 
com uma parcela significativa da massa salarial da Bahia. 

A força deste segmento pode ser traduzida em números. 
A indústria baiana ocupa a 7ª posição no ranking nacio-
nal, sendo a maior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 
13,5% maior que a soma das indústrias de Pernambuco e 
Ceará. Possui uma matriz industrial complexa e sofistica-
da, responsável por 4% do Valor da Transformação Indus-
trial (VTI) nacional, com o maior complexo petroquímico 
integrado da América Latina (olefinas + aromáticos) e a 
2ª maior refinaria do País, cuja capacidade de processa-
mento é superior a 320.000 barris/dia. 

No entanto, não podemos esquecer que a economia 
brasileira passa por um momento difícil e a realidade da 
indústria baiana não é diferente. Presenciamos um mo-
mento de transição: o modelo econômico baseado no 
estímulo ao consumo se esgotou e ainda estamos bus-
cando encontrar uma alternativa capaz de colocar a eco-
nomia brasileira nos trilhos do crescimento sustentado. 

Nesse cenário, a indústria baiana, grande parte ligada à 
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indústria do sul-sudeste do País, não 
tem apresentado desempenho satis-
fatório. Os últimos dados mostram 
que a produção física da Indústria 
de Transformação da Bahia registrou 
queda de 0,8% em julho de 2019, no 
acumulado de 12 meses, ocupando a 
7ª posição no ranking dos quatorze 
estados que participam da Pesqui-
sa Industrial Mensal do IBGE. Não 
apenas isso, no período entre 2014 
– 2018, a produção industrial baia-
na encolheu 14%, acompanhando a 
queda de 16% registrada pela indús-
tria brasileira, provocando a perda de 
mais de 90 mil postos de trabalho 
com carteira assinada, equivalente a 
uma queda de 20% do total do seg-
mento industrial local. 

Entendemos que essa fase negativa 
está perto do fim. Porém, é preciso 
fazer o dever de casa para aprovei-
tar um novo ciclo virtuoso de cres-
cimento. Nesse caminho há pontos 
de atenção para a indústria baiana, 
dentre os quais destacam-se a re-
configuração do Polo Petroquímico 
de Camaçari, a venda da RLAM e dos 
campos produtores de petróleo e a 
necessidade de modernizar e ampliar 
infraestrutura da Bahia.

O Polo Petroquímico de Camaçari, 
quando foi inaugurado em 1978, ini-
ciou um processo revolucionário de 
integração entre produtores e for-
necedores, otimizando a produção 
de petróleo da refinaria RLAM, com 
agregação de valor em produtos da 
1ª, 2ª e 3ª gerações petroquímicas. 
Em consequência, o PIB baiano cres-
ceu a taxas extraordinárias, de quase 
5% ao ano, entre 1978 e 1987. No en-

tanto, o que para a época era a solu-
ção ideal de integração entre refino 
e petroquímica, hoje é uma ameaça 
importante à sua competitividade, na 
medida em que o “shale gas” aumen-
ta a sua presença no processo de 
obtenção de eteno (principal produto 
do Polo). 

Além disso, a petroquímica baiana 
ainda sofre com problemas locais: 
insumos caros, tributação, infra-
estrutura deficitária etc. Sofremos 
também com baixa escala de produ-
ção, defasagem tecnológica e bai-
xo adensamento com a indústria de 
transformação local: têxtil, vestuário, 
plástica, construção civil etc.

O fato é que, após quatro décadas 
do início de sua operação, o Comple-
xo Petroquímico de Camaçari vem 
apresentando redução continuada 
de sua complexidade química, com 
o encerramento da produção de di-
versas linhas, sendo a mais recente 
o da cadeia de amônia e ureia. O ca-
minho para reverter esse processo é 
a realização de investimentos maci-
ços na infraestrutura que dá suporte 
ao Polo Industrial de Camaçari, além 
da união de esforços do governo, 
dos empresários e das entidades de 
apoio ao setor industrial na busca por 
soluções e melhores condições de 
negócios.

Outro assunto de importância para 
a indústria está relacionado à ven-
da da RLAM e dos poços produtores 
de petróleo onshore, os chamados 
“campos maduros”. A RLAM é a maior 
unidade industrial da Bahia e qual-
quer movimento dessa gigante traz 

impactos significativos para toda a 
economia do estado. Trata-se de um 
complexo de refino que ocupa uma 
área de 6,5 km², com 26 Unidades de 
Processos, 201 tanques de armaze-
namento e 18 esferas de armazena-
mento, organizados para a produção 
de 31 produtos. 

A capacidade instalada de refino é de 
323 mil barris/dia, sendo a segunda 
maior refinaria do País, atrás somen-
te da refinaria de Paulínia/SP. Além 
da refinaria, estão presentes uma fá-
brica de asfalto, uma central termelé-
trica, uma estação de tratamento de 
efluentes, um sistema de tratamento 
de água, dentre outras infraestrutu-
ras. Em termos econômicos, o fatu-
ramento chega à casa de dois dígitos 
de bilhões de Reais por ano e há ge-
ração de impostos da ordem de R$ 
5,9 bilhões (dados de 2018, cadeia 
do petróleo), com emprego direto de 
mais de mil trabalhadores, com alto 
grau de qualificação e salários.  

Uma questão importante a ser con-
siderada é que a Petrobras, ao longo 
dos últimos anos, acumulou grandes 
dívidas e hoje concentra seus esfor-
ços e investimentos na área do pré-
-sal (mais rentável para a empresa). A 
atividade de refino ficou em segun-
do plano para a companhia. A RLAM, 
por exemplo, que em 2014 chegou a 
processar mais de 300 mil barris/dia, 
equivalente a 93% de sua capacida-
de, processou apenas 218 mil barris/
dia no ano passado, que corresponde 
a 67% de sua capacidade. A nosso 
ver, esse ativo deve atrair interesse 
de grandes players, que precisarão 
investir na modernização e maximi-
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pontos de atenção 
para a indústria 
baiana, dentre os 
quais destacam-se 
a reconfiguração do 
Polo Petroquímico de 
Camaçari, a venda da 
RLAM.”

RICARDO ALBAN
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zação da capacidade de refino local, 
com a finalidade de ganhar fatias de 
mercado num cenário concorrencial, 
trazendo benefícios para a Bahia. 

No caso dos “campos maduros”, a 
Bahia é o berço do petróleo no Brasil 
e pode novamente fazer história com 
a exploração de poços maduros por 
pequenas e médias empresas, cha-
madas de produtoras independen-
tes. Muito tempo se passou desde a 
descoberta de petróleo na periferia 
de Salvador, no bairro de Lobato, e o 
posterior descobrimento da primeira 
acumulação comercial na Bacia do 
Recôncavo, em Candeias. O auge da 
produção nos campos baianos acon-
teceu no final da década de 1960, 
quando a média mensal diária alcan-
çou 165 mil bpd, caindo rapidamente 
até chegar aos anos 80 praticamen-
te na metade desse valor.

Atualmente a produção onshore na 
Bahia está em crise, alcançando o 
nível mais baixo de toda a história da 
exploração de petróleo no estado. 
Em 2018, foram produzidos em mé-
dia pouco mais de 29,5 mil bpd, nível 

abaixo do que é produzido em um úni-
co poço do pré-sal. No entanto, existe 
uma oportunidade real porque ainda 
há quantidades significativas de óleo 
bruto a ser recuperado no estado. De 
acordo com os dados da ANP, há re-
servas totais em terra de 346,8 mi-
lhões de barris, das quais 182 milhões 
de barris são reservas provadas. 

Apenas a título ilustrativo, caso o vo-
lume total de reservas fosse recupe-
rado e monetizado em sua totalidade 
aos níveis atuais do preço do barril 

tipo Brent, teríamos um montante da 
ordem de R$ 84 bilhões, equivalente a 
quase um terço do PIB da Bahia. Isso 
tem o potencial de escrever novos ca-
pítulos para a história do petróleo na 
Bahia e revitalizar uma atividade ren-
tável, geradora de empregos, negó-
cios, royalties, impostos e, sobretudo, 
desenvolvimento econômico.

Por fim, é essencial que a Bahia te-
nha uma infraestrutura competitiva 
por uma razão bem simples: estamos 
distantes do maior mercado consu-
midor do Brasil e de muitas fontes de 
matéria-prima. A Bahia possuiu uma 
extensa rede logística, composta por 
rodovias, ferrovias, portos e aeropor-
tos. No entanto, por falta de investi-
mentos, parte dessa infraestrutura 
envelheceu e tornou-se obsoleta. 

Muitos projetos precisam sair do es-
tágio em que se encontram, como a 
Ferrovia de Integração Oeste-Les-
te (FIOL) e o Porto Sul, a ampliação 
e modernização da Ferrovia Centro 
Atlântica (FCA), a concessão e am-
pliação das rodovias-eixo, a amplia-

“ O faturamento chega 
à casa de dois dígitos 
de bilhões de Reais 
por ano e há geração 
de impostos da ordem 
de R$ 5,9 bilhões 
(dados de 2018, 
cadeia do petróleo), 
com emprego direto 
de mais de mil 
trabalhadores.”
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ção do aeroporto de Salvador, que 
felizmente já está em curso, e a am-
pliação e modernização dos demais 
portos baianos. Todos sabemos que 
a infraestrutura é indutora do cres-
cimento. Por exemplo, o Porto de 
Aratu, inaugurado em 1975, viabilizou 
o crescimento da indústria baiana, 
porém está, atualmente, saturado, 
deixando de atrair investimentos que 
poderiam vir para a Bahia.

Certamente há muitos outros temas 
caros para a indústria da Bahia, como 
a interiorização, diversificação e o 
adensamento da matriz industrial, os 
quais não poderão ser tratados aqui 
por sua inerente complexidade. No 
entanto, chama a atenção uma outra 
fonte de preocupação transversal à 
indústria, mas que atua diretamente 
sobre seu futuro: o fim da guerra fis-
cal e a reforma tributária. 

Para alterar o destino original de 
muitos investimentos produtivos, a 
exemplo de outros estados, a Bahia 
teve de recorrer à competição regu-
latória entre os estados, a chamada 
“guerra fiscal”, e ao uso de incentivos 
fiscais e financeiros na atração da-
queles investimentos. É evidente que, 
no contexto futuro de um moderno 
sistema tributário, a tendência será 
a da extinção dessa “guerra fiscal”, 

“ Isso tem o potencial 
de escrever novos 
capítulos para a 
história do petróleo 
na Bahia e revitalizar 
uma atividade 
rentável, geradora de 
empregos, negócios, 
royalties, impostos 
e, sobretudo, 
desenvolvimento 
econômico.”

w
w

w
.b

ah
ia

de
va

lo
r.c

om
.b

r
w

w
w

.p
di

nf
ah

.c
om



Novembro 2019 - BAHIA ECONÔMICA

35 

“ É preciso pensar o futuro da indústria na Bahia. Muitos 
desafios já foram elencados, mas é necessário buscar novas 
perspectivas para a indústria, ancoradas em bases

principalmente com a mudança da 
cobrança do ICMS/IVA para o destino. 

Neste caso, o foco das ações com-
pensatórias das desigualdades terá 
de ser, prioritariamente, o do inves-
timento maciço em infraestrutura 
física e social, já no contexto de 
uma correta política de desenvolvi-
mento regional. Por outro lado, será 
preciso discutir mecanismos que 
possam fazer com que as empre-
sas que vieram para cá, majorita-
riamente por causa dos incentivos 
fiscais, não sejam estimuladas a 
deixar nosso estado. 

É preciso pensar o futuro da indústria 
na Bahia. Muitos desafios já foram 
elencados, mas é necessário buscar 
novas perspectivas para a indústria, 
ancoradas em bases sólidas, através 
da atração de novos investimentos, 
da modernização do parque indus-
trial e qualificação contínua da mão 
de obra, para que a indústria possa 

dar saltos de produtividade e atingir 
padrões internacionais de competiti-
vidade. 

A indústria mundial passa por uma 
revolução nos modelos de produção 
da chamada “Indústria 4.0”. Muitas 
transformações estão em curso e 
deverão se intensificar nos próximos 
anos, a exemplo da necessidade de 
agregação de valor através da maior 
simbiose entre produto, software 
embarcado e prestação de serviços, 
a conectividade, a automação, a in-
teligência artificial, o big data etc. e 
as potencialidades da indústria de 
saúde, medicamentos, aparelhos e 
equipamentos, serviços e cuidados 
demandados pelo rápido envelheci-
mento das populações. A indústria 
baiana não pode ficar de fora desse 
processo.

É justamente pensando no futuro 
que a FIEB, enquanto entidade máxi-
ma de apoio à indústria da Bahia, tem 

se preparado para fornecer suporte a 
novos segmentos e atividades indus-
triais, especialmente por meio do SE-
NAI Cimatec e do Cimatec Park, este 
último em fase de conclusão, com 
inauguração prevista para novembro 
de 2019. Estes equipamentos são e 
serão um importante diferencial para 
a atração de novos investimentos 
para a Bahia. 

Por fim, resta-nos afirmar que a 
Bahia é um estado de grande po-
tencial econômico, com uma matriz 
industrial sofisticada, com grande 
disponibilidade de recursos naturais, 
biodiversidade, potencial energético 
e gente capaz. Todos esses fatores, 
forjados à base de muito trabalho e 
da inteligência aplicada, resultam em 
grandes oportunidades para o setor 
industrial e em um futuro de pers-
pectivas positivas para a economia 
baiana.  
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A Assembleia Legislativa da Bahia desempenha pa-
pel essencial no desenvolvimento do Estado. Não 
apenas por cumprir suas funções constitucionais, 

de legislar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, 
mas também por ser a expressão maior entre os poderes 
da República, da representação dos variados estratos so-
ciais, razão de ser chamada de a Casa do Povo. É o único 
dos três poderes em que toda a sua composição é definida 
pelo voto popular.

O Legislativo é decisivo para o desenvolvimento da Bahia, 
enfeixando em seu protagonismo a prerrogativa de apre-
ciar, aprovar ou rejeitar as proposições do Executivo, bem 
como de outras instituições e órgãos auxiliares com a 
finalidade do crescimento socioeconômico, entre outras 
atribuições. 

O delicado quadro de crise institucional por que passa o 
Brasil, acentuado por uma das piores retrações econô-
micas da história recente do país, com desemprego de 
quase 13 milhões de pessoas e, em certa medida, de in-
segurança jurídica, impõe aos legislativos brasileiros im-
portantes desafios.

A Assembleia Legislativa da Bahia reúne 63 deputa-

dos que têm absoluta consciência de que um ambiente 
de segurança jurídica é condição sine qua non para a 
recuperação da economia, para a atração de novos in-
vestimentos e para que o Estado encontre seu desen-
volvimento pleno, nas múltiplas áreas de interesse da 
sociedade.

A busca da harmonia entre Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, como preconiza a Constituição Federal de 1988, 
observando a independência de cada um, consiste no 
primeiro passo na conquista do ambiente político favo-
rável à realização do diálogo entre essas instâncias, o 
que vai nos permitir encontrar o rumo do desenvolvi-
mento. 

Atuação permanente
No campo constitucional, a ALBA tem feito a sua parte. 
Temos debatido os grandes temas de interesses estadu-
al e nacional que apontam para o desenvolvimento. Tam-
bém adotamos como regra o fortalecimento do papel das 
Comissões temáticas.  É nesse colegiado que projetos de 
parlamentares e proposições externas à Casa são disse-
cados, através de amplas discussões dos integrantes, o 
que facilita sobremaneira a apreciação em Plenário.

O PAPEL LEGISLATIVO ESTADUAL 
NO DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DA BAHIA

Nelson Leal - Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA
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“ Um ambiente de segurança jurídica é condição sine 
qua non para a recuperação da economia, para 
a atração de novos investimentos e para que o 
Estado encontre seu desenvolvimento pleno.

Para se ter uma ideia da produção 
legislativa da ALBA, apenas no pri-
meiro semestre de 2019 foram vo-
tadas 933 proposições legislativas, 
ganhando os baianos e fazendo o 
Estado avançar. Empoderar as Co-
missões é democratizar a pauta do 
Legislativo, estimulando decisões 
colegiadas, em detrimento do caráter 
monocrático.

Debatemos na Assembleia, por 
exemplo, o desmonte da Petrobras, 
que nasceu na Bahia e onde foi des-
coberto o primeiro campo de petróleo 
do Brasil, e que pode ser um desastre 
sem precedentes à nossa economia.

Doze municípios baianos serão atin-
gidos diretamente, extinguindo ou 
inviabilizando cerca de 20 mil pos-
tos de trabalho diretos e indiretos. A 
Petrobras é a maior joia da economia 
brasileira, e indutora do desenvolvi-
mento de outros setores que orbitam 
o ramo de petróleo e gás.

Ao importar derivados, estamos tor-

nando obsoleto nosso parque de 
refino. A Refinaria Landulpho Alves 
(RLAM), segunda maior do país, com 
capacidade para refinar 323 mil bar-
ris de petróleo/dia, opera com so-
mente 50% da capacidade instalada. 
A unidade emprega cerca de 2 mil 
trabalhadores, sendo responsável 
por 82% dos R$ 37 milhões da recei-
ta mensal do município de São Fran-
cisco do Conde.

A desativação das atividades da Pe-
trobras e o fechamento de suas uni-
dades é um duro golpe na economia 
da Bahia, que precisará ser compen-
sada com outros grandes investi-
mentos econômicos.

E, aqui, cabe destacar o trabalho do 
Governo do Estado, na figura do go-
vernador Rui Costa, nessa luta pelo 

crescimento. Não podemos deixar de 
reconhecer também o empenho pes-
soal do vice-governador e secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico, 
João Leão, ao conduzir as grandes 
obras de infraestrutura em curso na 
Bahia, como a Ferrovia Oeste-Leste 
(FIOL), o Porto Sul, a Ponte Salvador-
-Itaparica e o novo complexo viário 
do Oeste.

São investimentos fundamentais 
para o desenvolvimento da Bahia, 
possibilitando o crescimento de regi-
ões como o Recôncavo e o Oeste, fa-
cilitando o escoamento da produção 
de grãos de Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães e municípios adjacentes, 
assim como o minério resultante do 
projeto de extração de ferro da Bahia 
Mineração, nos municípios de Caetité 
e Pindaí. 
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O projeto Pedra de Ferro, da Bamin, 
prevê a extração anual de até 20 
milhões de toneladas do minério, o 
que transformará a Bahia no terceiro 
maior produtor de ferro do país.

O resultado esperado com essas 
grandes intervenções na infraestru-
tura será a descentralização da eco-
nomia da Bahia. Atualmente, 85% do 
PIB baiano se concentram nas regiões 
metropolitanas de Salvador e de Feira 
de Santana. A economia do Recônca-
vo, que durante 200 anos foi a região 
mais rica do estado, hoje representa 
apenas 0,5% do Produto Interno Bru-
to, e tem o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) equiparável aos municí-
pios mais pobres do semiárido.

Essas e outras grandes interven-
ções, com capacidade de diversifi-
car a matriz econômica da Bahia e 
superar o desmonte da Petrobras no 
estado, não escapam à atenção do 
Legislativo estadual. A ALBA é o olhar 
do gestor público, multiplicado por 
63 parlamentares. 

São expressivas as proposições de 
natureza econômica, sempre com 
foco no crescimento, já formuladas 

pelo Legislativo baiano, como o com-
bate à desindustrialização, incentivo 
à economia solidária e criativa, for-
talecimento da pesquisa agrícola, 
segurança pública, controle de barra-
gens, transporte rodoviário alternati-
vo, transporte aéreo e malha aerovi-
ária, fomento à agricultura familiar e 
apoio à Frente Parlamentar do Setor 
Produtivo.  

Pacto federativo
O desenvolvimento da Bahia passa, 
necessariamente, por uma revisão 
do Pacto Federativo. A injusta divisão 
do bolo da União é responsável por 
produzir um quadro de desigualdades 
socioeconômicas regionais. Urge no 
Brasil uma nova repartição das recei-
tas tributárias entre os entes federa-
tivos, União, Estados e Municípios. 

É urgente a discussão de um novo 
modelo, onde Estados e Municípios, 
não só da Região Nordeste, mas de 
todo o Brasil, possam tornar-se me-
nos dependentes de recursos fede-
rais para arcarem com suas despe-
sas. O aumento da carga tributária, 
nos últimos anos, acompanhado de 
uma concentração de arrecadação 

“ A Petrobras é a maior 
joia da economia 
brasileira, e indutora 
do desenvolvimento 
de outros setores que 
orbitam o ramo de 
petróleo e gás.”

por parte da União, vem prejudicando 
todo o país, principalmente os entes 
federados mais pobres e que mais 
dependem de repasses federais.

É fundamental, hoje, uma aliança, 
entre os diversos setores produti-
vos, com a participação de Estado e 
de Municípios, mediada pela Assem-
bleia Legislativa, no sentido de que 
sejam redesenhadas as funções e 
o papel de cada ente federativo na 
construção de um Brasil mais justo, 
inclusivo, desenvolvido e solidário. 
Notadamente para aqueles que mais 
precisam.

Esse tema já é objeto de intensa dis-
cussão no âmbito do Consórcio do 
Nordeste, iniciativa muito importante 
dos estados nordestinos, sob a lide-
rança do governador Rui Costa. Com 
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certeza, será mais uma ferramenta 
para a correção da histórica distorção 
no desenvolvimento brasileiro, res-
ponsável pela riqueza do Sul/Sudes-
te, com o empobrecimento do Norte/
Nordeste. 

As defesas da soberania nacional e da 
inteireza do Estado brasileiro são fun-
damentais para que o Governo Fede-
ral seja o grande indutor do desenvol-
vimento socioeconômico de Estados 
e Municípios. 

A pacificação do país é premente no 
caminho da retomada do crescimen-
to. E a paz passa pela construção de 
um grande projeto nacional de de-
senvolvimento, de unidade das forças 
políticas, comprometido com o estado 
democrático, a soberania e a ordem 
constitucional, em que o cidadão e o 
meio ambiente sejam elementos cen-
trais do projeto.

Para crescer, uma economia deve es-
tar assentada em três pilares básicos: 
investimento público, investimento 

privado e consumo interno. São va-
lores que se interligam e se retroa-
limentam. O investimento público é 
o principal indutor do investimento 
privado. Isso devolve a confiança aos 
empresários para que voltem a inves-
tir, o que faz estimular a demanda. 
Sem demanda, não há crescimento. E 
a Assembleia Legislativa tem envida-
do todos os esforços nessa direção.

A Emenda nº 95, que congela os in-
vestimentos públicos no Brasil por 20 
anos, em setores essenciais como 
saúde, educação e programas sociais, 
é uma das medidas que emperram o 
desenvolvimento, com forte impacto 
nos Estados. 

Congelar e cortar gastos em áreas 
como saúde e educação afetam direi-
tos assegurados constitucionalmente. 
Compromete os direitos humanos, em 
que o Brasil é signatário de tratados in-
ternacionais, como o que dispõe sobre 
a diminuição da mortalidade infantil. 
Depois de 15 anos de redução, os indi-
cadores voltaram a crescer. 

Não podemos deixar de citar a impor-
tância que tem o BNDES para o de-
senvolvimento do Estado brasileiro – e 
especialmente o Banco do Nordeste 
para o desenvolvimento de nossa re-
gião - como grande indutor do cresci-
mento em múltiplas áreas. São agen-
tes imprescindíveis em qualquer plano 
de desenvolvimento e, por isso, devem 
ser preservados e fortalecidos.

A Assembleia Legislativa da Bahia, na 
pessoa dos 63 parlamentares, dire-
toria e corpo de servidores, reafirma 
o compromisso da Casa com a defe-
sa dos princípios da democracia. As-
sim como com o dever de auscultar a 
sociedade, promover debates, apre-
sentar e votar projetos de lei com-
prometidos com o desenvolvimento 
econômico e social do Estado. 

Irmanado com os demais poderes - 
Executivo e Judiciário - estaremos 
sempre prontos para trabalhar pela 
construção de uma Bahia ainda mais 
humana e justa socialmente para to-
dos.  

Ser um
país mais
forte
depende
de todos nós. 
Estamos
prontos! 

An_SEBRAE_Forca do empreendedor 21x14_ruiva.indd   1 02/10/19   11:32
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O mercado imobiliário e a construção civil são dois pi-
lares que sustentam a economia, tanto a nível na-
cional quanto local. Os números comprovam isso. 

O Produto Interno Bruto (PIB) teve o melhor desempenho 
dos últimos cinco anos, com aumento de 0,4%. De acordo 
com o IBGE, este crescimento foi movido, principalmente, 
pelo bom comportamento da indústria da construção ci-
vil, que representa quase 70% deste indicador. No segun-
do semestre, a construção cresceu 2% se comparado ao 
mesmo período de 2018.

Quando vemos os números da Bahia, o cenário também é 
promissor. No estado, o PIB cresceu 1,3% no segundo tri-
mestre de 2019, em comparação com o trimestre anterior. 
Os dados divulgados pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) revelam que a alta ve-
rificada no PIB baiano teve influência dos bons índices da 
construção civil, que teve um aumento de 3,6%, o maior 
crescimento dentre os setores analisados. Já no acumula-
do de janeiro a junho de 2019, a construção cresceu 3,1%. 

Mais do que números, esses dados mostram uma econo-
mia que se fortalece e consolida seu impacto na geração 
de empregos e qualidade de vida para todos. Dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

mostram que a construção civil é o setor da economia que 
mais gerou empregos na Bahia no período de janeiro a ju-
lho de 2019, foram 10.745 novos postos de trabalho com 
carteira assinada.

O investimento no protagonismo do segmento imobiliário 
e da construção repercute em toda a cadeia produtiva do 
país. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que a cada 
R$ 1 milhão de investimentos na construção, são gerados 
diretamente 7,64 empregos e uma renda de R$ 492 mil. Já 
a geração direta e indireta equivale a mais de 11, 40 empre-
gos e renda de R$ 772 mil.

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado 
Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA) integra esse cenário com 
orgulho, especialmente por sabermos os esforços que 
temos feito em ações voltadas a reunir o setor de forma 
sinérgica, de modo que possamos contribuir para uma ci-
dade desenvolvida e com mais oportunidades de emprego 
e renda. Em agosto desse ano celebramos os nossos 44 
anos de contribuições ao mercado imobiliário baiano. 

Acreditamos em iniciativas propositivas e na força do as-
sociativismo - para superar dificuldades e gerar benefícios 
econômicos e sociais. É através do associativismo que 

PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO 
PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO

Cláudio Cunha – Presidente da Associação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia - ADEMI
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as conquistas são consolidadas. Um 
exemplo disso é o diálogo da Associa-
ção junto ao Poder Público, fator es-
tratégico e decisivo que tem gerado 
importantes conquistas para o setor , 
cidades e estado.

Essa articulação trouxe inovação e 
propostas de transformação urbana 
para Salvador, elevando a sua condi-
ção para uma cidade moderna e que 
busca valorizar a sua diversidade, o 
seu povo, além do patrimônio arquite-
tônico-cultural. Tudo isso ligado ainda 
à capacidade econômica de promover 
desenvolvimento.

Entre os destaques, a legislação mu-
nicipal ambiental e o pioneirismo da 
gestão ao criar o Programa de Certi-
ficação Sustentável em edificações, 
denominado de IPTU Verde. A inova-
ção é destinada a projetos que con-
templam ações que contribuem para 
a redução do consumo de recursos 
naturais e de impactos ambientais, 
revertendo as práticas em pontos que 
geram descontos no IPTU.

Podemos citar ainda a atualização do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Ur-
bano (PDDU), a Lei de Ordenamento 
do Uso e Ocupação do Solo (Louos) e 
o Código de Obras; a redução da Ou-
torga Onerosa e do ISS; além do IPTU 
Amarelo, certificação para residências 
que adotam o sistema de geração de 
energia solar fotovoltaica. 

Temos o comprometimento em fo-
mentar o lançamento de imóveis em 
sintonia com os preceitos susten-
táveis. Uma prova disso é que reali-
zamos esse ano a décima edição do 
Fórum de Sustentabilidade, com o 
tema “A sustentabilidade no mercado 
imobiliário como motivadora do bem-
-estar e felicidade social”. O encontro 
representou uma oportunidade para 
destacar a relevância e viabilidade da 
aplicação de ações sustentáveis, em 
todas as esferas. 

Outra importante iniciativa da Asso-
ciação é a realização do Prêmio Ade-
mi-BA de Inovação Acadêmica, vol-
tado para estudantes universitários 
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“ Transformação 
urbana para Salvador, 
elevando a sua 
condição para uma 
cidade moderna e 
que busca valorizar 
a sua diversidade, 
o seu povo, além 
do patrimônio 
arquitetônico-
cultural.”

com o objetivo de revelar novos talen-
tos e levantar ideias inovadoras para o 
segmento imobiliário e o desenvolvi-
mento inteligente das cidades. 

Além de favorecer a interface entre 
associados e instituições financeiras, 
de modo que as condições de finan-
ciamento sejam facilitadas, a atuação 
vanguardista da Ademi-BA também 
se manifesta através do seu compro-
misso social, como o nosso Selo de 

CLÁUDIO CUNHA
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Responsabilidade Social, que permite 
o apoio à instituições de tanta impor-
tância e relevância 

Todos esses projetos fazem parte 
de um circulo virtuoso que criamos 
com o intuito de sermos uma enti-
dade cujo foco é ser relevante para 
a sociedade. E são essas prioridades 
que nos motivam a seguir e a fazer a 
diferença no estado. 

Para isso, precisamos mover a mani-
vela da economia: lançando imóveis 
e vendendo-os para as mais diversas 
classes sociais. Foi dessa forma que 
conseguimos alcançar em setembro 
deste ano, o menor nível de imóveis 
disponíveis da história na capital 
baiana, somando apenas 1.900 uni-
dades. Até o final do ano, o segmen-
to imobiliário baiano se prepara para 
apresentar ao mercado mais 11 no-
vos projetos, o que deve gerar mais 
de 1 mil empregos diretos.

Se compararmos o primeiro semes-
tre de 2018 com 2019, tivemos um 
crescimento de 8% na Bahia no nú-
mero de imóveis vendidos, totalizando 
3.922 unidades e um montante de 
R$ 981.954.087 em financiamentos. 

“ A inflação sob controle aliada às taxas menores 
representa um impulso significativo no mercado 
imobiliário, tanto para quem compra quanto para 
quem vende.”
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Os dados da Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip) mostram que, 
em todo o Brasil, foram investidos R$ 
27,7 bilhões na construção e aquisi-
ção de imóveis, o que representa um 
crescimento de 39,7% em compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado. 

Se forem somados os recursos pro-
venientes do SBPE e do FGTS, o 
crédito imobiliário chega a R$ 60,6 
bilhões só no primeiro semestre de 
2019. Acompanhando esse clima 
otimista, as projeções de aumento 
do financiamento para a compra e a 
construção de imóveis no Brasil fo-
ram ampliadas pela Abecip, de 7% 
para 13%, o que deve contabilizar R$ 
132 bilhões.  Levando em considera-
ção apenas os recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), a previsão de crescimento é 
ainda maior, ficando em torno de 31% 
neste ano.

O otimismo também advém do im-
pacto positivo que a Reforma da 
Previdência trará para o País. Com o 
principal objetivo de reduzir o défi-
cit e equilibrar as contas públicas, a 
Reforma vem contribuir para o equi-
líbrio fiscal da econômica brasileira. 
Somente em 2018, o déficit da Pre-
vidência Social somou R$ 290,3 bi-
lhões. 

De acordo com previsões feitas pela 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), o mercado imo-
biliário pode crescer 10% ao ano em 
2020 com a consolidação das alte-
rações da Previdência. Essa proje-
ção positiva reforça a previsão que 
os analistas em economia têm feito 
em relação à taxa básica de juros, a 
Selic. Hoje em 5,5% ao ano, a expec-
tativa é de que ela caia para valores 
entre 5% e 4,75% ao ano até o fim de 
2019.

A Reforma Tributária também é ou-
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CLÁUDIO CUNHA

sumidor Amplo), as prestações pode-
rão ficar entre 30% e 50% menor.  Os 
clientes poderão escolher entre essa 
nova modalidade e as já existentes, 
cujos juros variam entre 8,5% e 9,75% 
ao ano mais TR (Taxa Referencial).

A inflação sob controle aliada às ta-
xas menores representa um impulso 
significativo no mercado imobiliá-
rio, tanto para quem compra quanto 
para quem vende. Soma-se isso ao 
crescimento sustentável do Produto 
Interno Bruto (PIB) e à estabilidade 
política. Dessa forma, se consolida 
um ambiente de negócios promissor 
e animador que está começando a se 
estabelecer.

Duas iniciativas da ADEMI-BA, ainda 
em 2019, vêm somar a esse cenário 
de aquecimento do mercado. Em no-
vembro, realizaremos o tradicional Sa-
lão Imobiliário, que reúne as principais 
incorporadoras do estado com opor-
tunidades de imóveis residenciais, 
comerciais e lotes com condições es-
peciais aos clientes que visitarem o 

evento. Com a expectativa de diver-
sos lançamentos, o evento se confi-
gura como o melhor momento para se 
conhecer em primeira mão os novos 
empreendimentos. 

Já em dezembro acontece a 30ª Con-
venção anual da ADEMI-BA, tendo 
como base o tripé política, mercado 
e comportamento. Participam do en-
contro líderes do mercado imobiliário, 
autoridades públicas, empresários e 
palestrantes das mais diversas áre-
as, consolidando o evento como um 
dos mais importantes do segmento 
do país. 

Estamos trabalhando incansavelmen-
te para valorizar e fortalecer o merca-
do através de parcerias e novas pos-
sibilidades. A Bahia é um importante 
polo de desenvolvimento e seguimos 
confiantes nas mudanças positivas, 
com perspectivas que consolidam 
cada vez mais a nossa atuação, o que 
repercute diretamente no bem-es-
tar da população e fortalecimento da 
economia.   

“ A Caixa anunciou uma 
nova linha de crédito 
para o financiamento 
da casa própria. Com 
juros entre 2,95% 
e 4,95% ao ano, 
mais IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor 
Amplo)” 

tro ponto que merece a nossa aten-
ção. A expectativa é que ela simpli-
fique o sistema tributário brasileiro 
e viabilize uma desoneração da folha 
de pagamento das empresas, o que 
repercute em contratação e geração 
de empregos.

A maior concorrência no sistema fi-
nanceiro também beneficia organiza-
ções e consumidores. A Caixa anun-
ciou uma nova linha de crédito para o 
financiamento da casa própria. Com 
juros entre 2,95% e 4,95% ao ano, 
mais IPCA (Índice de Preços ao Con-
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A FORÇA DO LEGISLATIVO 
COM A PARTICIPAÇÃO 
POPULAR
A Câmara Municipal de Salvador, uma das primeiras en-
tre as capitais brasileiras, sempre assumiu um papel im-
portante na história da cidade. Criada no mesmo ano de 
fundação do município, em 1549, com a função de de-
liberar sobre abastecimento, saúde, trabalho livre, ocu-
pação do solo urbano e na aplicação da justiça comum, 
principalmente nos crimes contra a ordem. A partir de 
1929, com a República, a Câmara se estabeleceu como 
instância independente, atuando como legisladora e 
fiscalizadora, composta pelos vereadores, conforme a 
configuração que vemos nos dias atuais.

Como órgão representativo da sociedade, o poder legis-
lativo municipal é imbuído de grande relevância na for-
mulação de políticas públicas em consonância ao plano 
democrático nos processos decisórios para o desen-
volvimento socioeconômico do município.  Juntamente 
com o Executivo e Judiciário, integra o tripé dos Poderes 
constituídos, que interagem de maneira harmônica e in-

O PAPEL LEGISLATIVO MUNICIPAL 
NO DESENVOLVIMENTO DA 
CAPITAL DO ESTADO

Geraldo Júnior - Presidente da Câmara Municipal de Salvador

dependente, para o fortalecimento da democracia e do 
Estado de Direito em sua plenitude.

 Nesse sentido, a qualificação e comprometimento 
dos agentes políticos e administrativos, conforme a 
complexidade existente na formulação de políticas 
públicas deve, sobretudo, demonstrar competência 
diante de seus limites constitucionais e legais de atua-
ção. Pois enquanto poder autônomo e independente, a 
Câmara de Vereadores é responsável por apoiar e sus-
tentar politicamente bons projetos, sempre pensando 
no desenvolvimento e bem-estar da nossa cidade, prin-
cipalmente no que se refere ao cumprimento da lei e da 
competente aplicação e gestão do erário público.

Agente político mais acessível a qualquer cidadão nos 
mais diversos segmentos, o vereador é aquele que está 
na linha de frente das demandas e necessidades sociais 
e, ao mesmo tempo, em estreita relação com a comuni-
dade. Exerce na sua função de legislador, consideran-
do os limites estabelecidos nas Constituições Federal 
e Estadual, como também da Lei Orgânica do município, 
de apreciar os principais instrumentos de planejamen-
to de políticas públicas a serem executados pelo Poder 
Executivo Municipal.
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A CASA DO POVO 
SOTEROPOLITANO
Estar à frente da Câmara de Salva-
dor é um grande desafio diante da 
crise socioeconômica que o nosso 
país vem enfrentando. A responsa-
bilidade que o presidente da Câmara 
carrega deve fazer jus aos anseios 
da população, ao estabelecer como 
conduta o compromisso com a de-
mocracia, colocando-se na linha de 
frente como representante dos in-
teresses da coletividade. Um tra-
balho que se constrói em conjunto, 
afinal, uma andorinha só não faz 
verão, como bem reza a sabedoria 
popular. Nesse sentido, o empenho 
da liderança em semear o respeito 
e a harmonia entre os colegas ve-
readores, torna-se peça chave para 
que a Casa personifique a essência 
do pluralismo político e da diversida-
de cultural, de modo que os nossos 
citadinos sintam-se ali representa-
dos em seus interesses e ideologias, 
em acordo ao inciso V do art. 1º da 
Constituição da República. 
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Cabe ao Parlamento municipal pro-
mover o debate com a sociedade, no 
sentido de dar voz aos anseios do 
povo e das entidades que os repre-
sentam. Como bem nos disse Rous-
seau (1778), “o Poder Legislativo per-
tence ao povo, e não pode pertencer 
senão a ele”. A Câmara Municipal de 
Salvador por muito tempo foi voltada 
para dentro, como algo inacessível 
para a população. Atualmente existe 
um movimento de trazer o cidadão 
comum para os debates na Câmara. 
Estratégias de aproximação foram 
realizadas a exemplo da criação da 
Comissão de Legislação Participati-
va, que tem exatamente este objeti-
vo, ser um canal onde cada cidadão 
possa apresentar sugestões para 
melhorias do município. A relatoria 
faz análise da demanda e transfor-
ma em projetos de lei, que depois vão 
tramitar normalmente na Casa. Só 

para se ter uma ideia, 50 projetos já 
foram analisados, dos quais 10 vão 
ser votados em plenário. Este é o re-
flexo do esforço de tornar a Câmara 
transparente e acessível para todo 
cidadão e se fazer ouvir a voz dos so-
teropolitanos.

Os investimentos nos canais de co-
municação da Casa também reforça 
esse movimento de aproximação para 
o diálogo e foram feitos pensando 
exatamente em fortalecer a relação 
do Legislativo com os segmentos da 
sociedade de Salvador. Estamos co-
nectados 24 horas por dia através 
dos nossos canais de comunicação e 
o cidadão pode acompanhar em tem-
po real tudo o que ocorre durante as 
plenárias.  No site da Câmara Munici-
pal é possível conhecer a história do 
Legislativo Municipal, acompanhar as 
proposições dos vereadores, as atas 

“ Cabe ao Parlamento municipal promover o 
debate com a sociedade, no sentido de dar voz 
aos anseios do povo e das entidades que os 
representam.”

GERALDO JÚNIOR
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das sessões, além da prestação de 
contas, garantindo maior transparên-
cia para a população. Através do site 
é possível encaminhar propostas, co-
nhecer e entender o que é feito e o 
que acontece na Câmara Municipal de 
Salvador. Sem falar na Rádio Cam, sin-
tonizada na 105,3 FM, onde o ouvinte 
tem acesso a um conteúdo sobre as 
principais notícias do dia sobre a ci-
dade, política local e nacional, além de 
discussões e debates sobre assuntos 
atuais. Na TV Cam, canal aberto 61.4 
digital, o telespectador pode acom-
panhar ao vivo as sessões ordinárias 
e especiais, além de programas com 
conteúdo político e cultural referen-
tes a cidade. A tecnologia e a inovação 
tornaram-se aliadas imprescindíveis 
para lidar com a velocidade em que 
ocorrem as transformações na so-
ciedade, podemos oferecer conteúdo 
de qualidade  deixando o cidadão bem 
informado e mais familiarizado com 
as ações da Câmara, entendendo-a 
como sua casa também. 

O FUTURO DA 
CIDADE PASSA 
POR AQUI 
Possuir um Legislativo forte e atuan-
te com poder de decisão em sintonia 
com às necessidades da população é 
honrar o compromisso assumido com 
o povo quando nos confiou seu voto. 
A marca desta gestão é a porta aberta 
para o cidadão e para o trabalho com 
responsabilidade e transparência.  O 
nosso Legislativo municipal é inde-
pendente e responsável por fiscalizar 
as ações do Executivo, mas também 
estabelecer leis voltadas para a me-
lhoria da cidade. 

Este ano de 2019 a Câmara protago-
nizou discussões importantes para 
a cidade. O Estatuto da Igualdade 
Racial e Combate a Intolerância Re-
ligiosa no âmbito do município de 
Salvador que tramitava há 13 anos 
foi finalmente transformado em Lei 
nº 9.451/2019. 
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“  A tecnologia 
e a inovação 
tornaram-se aliadas 
imprescindíveis para 
lidar com a velocidade 
em que ocorrem as 
transformações na 
sociedade.”
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e-CNPJ para pessoa jurídica.
• Emissão de Nota Fiscal (NF-e);
• Acesso ao e-CAC da Receita Federal: consulta e regularização da  
   situação cadastral e fiscal, certidões, procurações, IRPJ, DIPJ, DCTF, 
   RFB, REDARF, etc.;
• Documento de Arrecadação do Simples (DAS);
• Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex);
• Sistema Público de Escrituração Digital (SPED Fiscal);
• Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

e-CPF para pessoa física.
• Assinatura com validade jurídica;
• Movimentação de conta do FGTS e outras transações via internet 
    banking;
• Cartório eletrônico: solicitação remota de certidões;
• Acesso ao e-CAC da Receita Federal;
• Acesso ao sistema de ressarcimento SUS e Justiça do Trabalho;
• Acesso ao PJe/PROJUDI/ESAJ.

ALGUNS BENEFÍCIOS
DO CERTIFICADO DIGITAL:

Agilize sua vida pela internet. Economize tempo, dinheiro e papel.
Solicite agora mesmo.
71 3320-4002 ou certificacaodigital@cdl.com.br

valores especiais para associados cdl salvador.

GARANTA A
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
SEM SAIR DA SUA EMPRESA
OU DOMICÍLIO. 

 /cdl.salvador

Mais informações:  www.cdl.com.br

Marque uma visita com nosso consultor.
É tão prático que parece online, antes mesmo de ser.

O aluguel por encomenda “Built to 
Suit”, bastante debatido entre os 
vereadores e as bancadas, contou 
com a adição de emendas propos-
tas pelos edis. A Regulamentação 
dos Transportes por Aplicativos, dis-
cutido há quase dois anos, passou a 
beneficiar também os taxistas, que 
não poderiam ficar prejudicados com 
este projeto, outra conquista impor-
tante. A Isenção do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
para as empresas de ônibus de Sal-
vador, que contou com intermédio do 
Ministério Público da Bahia e a pre-
sença dos empresários donos das 
concessionárias que administram o 
sistema de transporte público da ci-
dade. Com a aprovação do projeto, a 
frota de ônibus com ar-condicionado 
começou a circular pelas ruas.

As reduções de despesas internas da 
Casa também são um compromisso 
de gestão. O horário de almoço foi 
reduzido em uma hora. Assim, é pos-
sível gerar uma economia de 10% de 
água, luz e telefone. Uma economia 

anual na ordem de 150 mil reais. Gerir 
a Casa do Povo é também cuidar dos 
nossos servidores. Este ano, os fun-
cionários tiveram reajuste salarial de 
3%, no auxílio alimentação de 13,2% 
e no saúde 20%. O pagamento do 
13° salário foi adiantado no mês de 
junho, assim como o salário do mês 
de junho foi antecipado para garantir 
o São João dos servidores. 

Além disso, a Câmara beneficiou 
48 servidores pós-graduados com 
a gratificação por titulação, isso 
demonstra a nossa preocupação 
pela valorização da prata da Casa. 
Os aprovados no concurso da ges-
tão passada pediram uma atenção 
especial para a convocação. Após 
algumas reuniões com os repre-
sentantes da categoria e presença 
do Ministério Público da Bahia foi 
firmado um acordo. Até o momen-
to 14 concursado tomaram posse e 
até o final de 2019 mais 17 vão ser 
convocados, cumprindo, assim, o 
compromisso de convocar todos os 
aprovados.

“ A Câmara beneficiou 
48 servidores pós-
graduados com a 
gratificação por 
titulação, isso 
demonstra a nossa 
preocupação pela 
valorização da prata 
da Casa.”

O compromisso desta Casa com a 
celeridade requerida, aliada a uma 
gestão transparente com aporte 
nas tecnologias, faz da Câmara Mu-
nicipal de Salvador uma instituição 
moderna, que busca na inovação o 
sinônimo da competência e compro-
metimento com a sociedade. Servin-
do de exemplo, inclusive, para outras 
capitais. Nosso horizonte é o futuro e 
o futuro da cidade passa pela Câmara 
Municipal.   

GERALDO JÚNIOR
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Entre 2009 e 2019, o número de microempreendedores 
individuais na Bahia saltou de pouco mais de 70 mil para 
mais de 480 mil. Atualmente, das mais de 750 mil micro e 
pequenas empresas no estado, 482.926 são constituídas 
como MEI. Formalizados, esses empreendedores obtive-
ram uma possibilidade a mais de desenvolver suas ativi-
dades com mais segurança e com maiores perspectivas 
de crescimento.

É importante destacar também que, em um cenário de in-
certezas econômicas, o empreendedorismo por necessi-
dade tende a ser maior, justamente por esse aumento no 
número de pessoas que abrem um negócio próprio para 
obter renda em decorrência do desemprego. No Sebrae, a 
orientação é sempre trabalhar com base em um planeja-
mento mínimo, para evitar que a provável solução se torne 
um problema a longo prazo. 

Mesmo que a atividade se inicie por conta de uma neces-
sidade financeira, e não a partir de uma oportunidade pro-
priamente dita, nada impede que esse negócio venha a se 
tornar um case de sucesso mais a frente, como inúmeros 
exemplos que temos no Sebrae de empreendedores que 
iniciaram como MEI e hoje já estão à frente de empresas 
de pequeno porte. 

A BAHIA EMPREENDEDORA – RELEVÂNCIA 
DOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS 
PARA A ECONOMIA DO ESTADO

Jorge Khoury – Superintendente do SEBRAE Bahia

Os números falam por si só: 98,2% das empresas re-
gistradas na Bahia estão enquadradas como micro 
ou pequeno porte. Esses empreendimentos respon-

dem por 27% do PIB baiano e são eles que dinamizam a 
economia, especialmente quando falamos dos pequenos 
municípios. Os pequenos negócios constituem ainda uma 
força importante para a geração de emprego e renda em 
todo o país.

A Bahia conta hoje com 755.754 micro e pequenas empre-
sas, conforme dados mais recentes do Portal do Simples 
Nacional. A maioria está na área de comércio e serviços, 
especialmente em atividades como comércio de vestuário 
e acessórios, cabelereiros, minimercados e restaurantes. 

Com as taxas de desemprego em alta, 11,8%, segundo 
último levantamento do IBGE, empreender torna-se uma 
alternativa para muitas pessoas. Vale destacar, nesse as-
pecto, a criação, há dez anos, pelo Governo Federal, da fi-
gura do microempreendedor individual, que possibilitou a 
muitos empreendedores, antes informais, a aquisição de 
uma cidadania empresarial, obtendo de forma simples e rá-
pida um CNPJ e se mantendo na legalidade pagando taxas 
mínimas.
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Como dinamizadores das economias 
locais, os pequenos negócios tam-
bém dão suas respostas à sociedade, 
na medida em que abrem as portas 
para o emprego em suas regiões. Não 
à toa, as micro e pequenas empresas 
respondem por mais de 50% da cria-
ção de postos de trabalho com cartei-
ra assinada em todo o Brasil. Somente 
na Bahia, o saldo positivo de janeiro a 
junho de 2019 foi de 14.450 postos 
nas micro e pequenas empresas, con-
tra 9.338 vagas abertas por médias 
e grandes empresas, de acordo com 
números do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados). 

Esse papel da micro e pequena em-
presa mostra o porquê de termos que 
atuar com ações que favoreçam o seu 

fortalecimento em diversas frentes. 
No âmbito das políticas públicas, sa-
bemos da necessidade de tornar os 
ambientes de negócios nos municí-
pios mais favoráveis ao empreende-
dorismo. 

Quando buscamos identificar quais 
são os principais entraves aponta-
dos pelos empresários no que diz 
respeito ao ambiente de negócios, 
vemos que há uma convergência em 
questões como burocracia, acesso a 
crédito e tributação. A articulação do 
Sebrae junto ao poder público se dá 
no sentido de abrir o caminho para 
que mais empresas possam surgir 
e que os empreendimentos já esta-
belecidos possam encontrar espaço 
para crescer. 

“ Como dinamizadores 
das economias 
locais, os pequenos 
negócios também 
dão suas respostas 
à sociedade, na 
medida em que abrem 
as portas para o 
emprego em suas 
regiões.

w
w

w
.s

al
ao

.m
e

w
w

w
.v

ej
a.

ab
ril

.c
om

.b
r

No âmbito da gestão pública, o au-
mento no número de empresas im-
pacta na base de arrecadação do 
município, que, por sua vez, é inves-
tido em benefícios para a população. 
Portanto, tornar o ambiente de ne-
gócios mais favorável traz impactos 
positivos para todos os lados envol-
vidos direta ou indiretamente. 

Nesse contexto, falar em desbu-
rocratização não é uma novidade. 
Muitos foram os avanços desde a 
criação do Simples Nacional, que 
unificou impostos federais, estadu-
ais e municipais em uma única guia 
de pagamento, e com uma alíquota 
diferenciada, que varia entre 4,5% e 
14%, a depender da faixa de fatura-
mento. 

Esse tratamento diferenciado aos 
pequenos negócios está previsto na 
Constituição, mas o debate já está 
em pauta há quase 50 anos. O mar-
co zero, em termos de políticas pú-
blicas, porém, surge, de fato, apenas 
em 1999, com a criação do Estatuto 
da Micro e Pequena Empresa, geran-
do, posteriormente, a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, em vigor 
desde 2007.

A Lei Geral traz mecanismos que 
determinam, por exemplo, que licita-
ções de até R$ 80 mil sejam direcio-
nadas exclusivamente para micro e 
pequenas empresas, um dispositivo 
importante no sentido de abrir mais 
oportunidades para os donos de pe-
quenos negócios junto à oferta de 
produtos e serviços para gestões 
municipais, estaduais e federal. 

JORGE KHOURY
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No Sebrae, estamos atentos a to-
das essas demandas dos pequenos 
a mais de 45 anos. Buscamos atuar 
em todas as frentes possíveis, para 
defender os interesses das micro e 
pequenas empresas. 

Exemplo recente desta atuação está 
na decisão da Frente Parlamentar 
Mista da Micro e Pequena Empresa, 
que definiu projetos prioritários na 
agenda do Congresso, ainda este ano, 
para beneficiar os pequenos negó-
cios. Acompanhamos esse encontro 
com os parlamentares e vemos que 
as pautas estão avançando e, certa-
mente, trarão melhorias significativas 
ao ambiente de negócios por todo o 
Brasil.

São projetos que incluem atualizações 
na Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa; ampliação de 30 para 90 dias 
no prazo para as MPE quitarem débi-
tos sem risco de expulsão do Simples; 
inclusão do Sebrae no Comitê Gestor 
do Simples Nacional; além das refor-
mas previdenciária e tributária. 

Praticamos no Sebrae o que prega-

“ Inovar é a nossa palavra-chave. Defendemos 
veementemente a busca pelo conhecimento como 
o caminho para o fortalecimento.”
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mos às micro e pequenas empresas 
(MPE): inovar é a nossa palavra-chave. 
Defendemos veementemente a bus-
ca pelo conhecimento como o cami-
nho para o fortalecimento. Buscamos 
inovar em ações já consolidadas, a 
exemplo da Semana do MEI, realiza-
da em maio, e da Semana Sebrae de 
Capacitação, em outubro, que tive-
ram, pela primeira vez programações 
online, ampliando a possibilidade de 
capacitação para os 417 municípios 
da Bahia. Além disso, durante todo o 
ano nossa relação com os empresá-
rios segue por diversos canais. 

Entre janeiro e setembro de 2019, re-
gistramos 371.356 atendimentos no 
estado, sendo 170.058 a distância. 
Isso mostra a necessidade de pensar-
mos em alternativas para que o em-
preendedor possa obter orientação da 
maneira mais conveniente. 

Nesse cenário, enxergamos uma ten-

dência de crescimento na atividade 
empreendedora. No mesmo período 
de 2019, foram 120.616 potenciais 
empreendedores atendidos, ou seja, 
aqueles que possuem ideias, mas não 
uma atividade formalizada. O atendi-
mento a esse público supera o total 
de microempresas (81.895) e de pe-
quenas empresas (21.090) atendidas 
no mesmo período, ficando abaixo 
apenas do número de atendimentos 
a microempreendedores individuais, 
que foi de 147.641.

Entendemos que uma economia forte 
passa por micro e pequenas empre-
sas fortes. Apoiar os pequenos é a 
razão de existir do Sebrae. Ao que nos 
cabe, enquanto instituição de apoio 
e fomento ao empreendedorismo, 
continuaremos atuando em diversas 
frentes, reafirmando o nosso compro-
misso e reforçando que os desafios 
das micro e pequenas empresas são 
os desafios do Sebrae.    
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Introdução

Constitui hoje um consenso generalizado, incluindo 
até mesmo os grupos políticos que se opuseram a 
sua aprovação, a noção de que a Lei de Responsabi-

lidade Fiscal (LRF), de maio de 2000, é o marco regulatório 
mais importante da história nacional para a incorporação 
da responsabilidade fiscal na gestão das finanças públicas 
no país. 

Não que não se pudesse praticar a disciplina fiscal antes 
dela. Aliás, permito-me aqui lembrar a experiência, de que 
tive o privilégio de participar, do fortíssimo e muito bem-
-sucedido processo de ajuste fiscal, reorganização da 
máquina pública e redução de despesas implementado 
no Governo do Estado da Bahia, pelo ex-Governador An-
tônio Carlos Magalhães, entre 1991 e 1994. Como resul-
tado desse esforço, o Governo do Estado logrou apresen-
tar, já em 1993, uma disponibilidade de caixa de US$ 300 
milhões, um montante de inegável expressão efetuadas 
as correções devidas. 

Recordo-me perfeitamente que, mesmo tendo apoiado o 
ex-Presidente Fernando Collor, ACM não cansava de re-
petir que não queria ficar dependente do Governo Fede-

A RECUPERAÇÃO DAS FINANÇAS 
PÚBLICAS E AMPLIAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS EM SALVADOR

Paulo Ganem Souto - Secretário Municipal da Fazenda de Salvador

“ Pouca gente se deu conta de 
que, sem o pesado esforço de 
saneamento financeiro e o firme 
compromisso com o equilíbrio fiscal, 
nada disto teria sido possível.”

ral, para o que se tornava imperioso assegurar a própria 
autonomia financeira do Estado. Com recursos próprios e 
já iniciando o acesso a financiamentos externos pela si-
tuação de equilíbrio fiscal construída, foi possível realizar 
o memorável Projeto de Revitalização do Pelourinho, de 
repercussão internacional; construir a Linha Verde, marco 
inicial  para a  criação do  destino turístico da Costa dos 
Coqueiros; reconstruir inteiramente o Teatro Castro Alves 
em meio a uma política cultural que colocava a Bahia em 
situação de grande destaque; e marcar uma posição de 
inconteste liderança no turismo de lazer no país. A Bahia 
era o Estado da moda. E pouca gente se deu conta de 
que, sem o pesado esforço de saneamento financeiro e 
o firme compromisso com o equilíbrio fiscal, nada disto 
teria sido possível.

Esse retrospecto é muito ilustrativo para se analisar o 
comportamento das finanças municipais de Salvador na 
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Administração do Prefeito ACM Neto 
a partir de 2013. A situação encon-
trada na Prefeitura era nada menos 
que caótica em termos de desorga-
nização administrativa e descontro-
le financeiro, sem falar do déficit de 
serviços públicos essenciais sem 
comparação entre as capitais brasi-
leiras, mesmo aquelas mais pobres 
que Salvador. 

Cenário 
Encontrado 
e Opção pelo 
Equilíbrio Fiscal
Caracterizam bem o estado caótico 
da situação encontrada pela nova 
administração em Salvador: 

(a) uma dívida de curto prazo de R$ 
1,2 bilhão frente a uma disponibili-
dade negativa de caixa de R$ 77 mi-
lhões, revelando o flagrante descon-

trole financeiro até 2012; 

(b) a inexistência de um Caixa Único 
do Tesouro Municipal, fragilizando a 
gestão financeira municipal; 

(c) a ausência de mecanismos para 
negativar devedores, comprometen-
do a recuperação de créditos muni-
cipais; 

(d) a existência de quase duas cente-
nas de pendências no Cadastro Úni-
co de Convênios do Governo Federal, 
impedindo a realização de operações 
de crédito e a assinatura de convê-
nios do Município com a União; 

(e) a falta de controle sobre a dívida 
consolidada municipal, que, em seu 
valor líquido (abatidas as disponibi-
lidades financeiras), alcançava R$ 
1,829 bilhão e constituía 52% da Re-
ceita Corrente Líquida (RCL) do Muni-
cípio em 2012; 

(f) a falta de controle sobre os Preca-
tórios, que, além dos débitos conta-

“ Foi em 2013 que 
foram tomadas as 
medidas saneadoras 
de colocação de 
ordem nas finanças e 
na gestão, traduzida 
pelo símbolo de 
“arrumar a casa”.

PAULO GANEM SOUTO



BAHIA ECONÔMICA - Novembro 2019

ARTIGO

54 

bilizados de R$ 587 milhões, incluíam 
dívidas e acordos judiciais vencidos e 
não contabilizados de R$ 93 milhões; 

(g) a expressiva soma de valores, es-
timada em R$ 370 milhões, de com-
pensações tributárias por acordos 
judiciais, sem falar nos TRANSCONS, 
títulos resultantes de desapropria-
ções amigáveis, de soma ainda mais 
significativa, com alguns até hoje sob 
exame da Prefeitura; e 

(h) a realização de gastos com Edu-
cação abaixo do piso mínimo cons-
titucional de 25% das Receitas de 
Impostos e Transferências.

Por óbvio, era impossível para uma 
Administração eleita através de um 
movimento popular que conseguiu 
sobrepujar até mesmo ameaças do 
poder federal, e que despertava tantas 
esperanças de uma mudança efetiva, 
conviver com um descontrole des-
sa magnitude. Mas, um quadro desse 
tipo poderia muito bem levar um jovem 
político a, em meio a tantas expecta-
tivas, tomar o caminho mais curto e 
adotar atitudes voluntaristas de que-
rer implementar, imediatamente e a 
qualquer custo, ações e projetos que 
a cidade reclamava – e, diga-se, com 
toda a razão. Ainda mais que, por cir-
cunstâncias políticas conhecidas, não 
foi possível obter apoio dos governos 
estadual e federal. Tivesse sido toma-
da a rota mais fácil, posso afirmar tran-
quilamente que a cidade estaria hoje 
simplesmente ingovernável. Seria a 
multiplicação do caos de 2012.

Felizmente, apesar das circunstân-

“  Tal qual na Saúde, a Educação também assistiu 
aos gastos municipais excederem os pisos 
constitucionais no expressivo montante de R$ 445 
milhões entre 2013 e 2018.”
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cias diferentes e até mais desfavo-
ráveis, o Prefeito ACM Neto buscou 
um caminho semelhante àquele que 
foi percorrido no início da década de 
1990, no plano estadual, pelo grupo 
político a que pertence e que hoje 
lidera. Não dispunha de quaisquer 
fontes adicionais de receitas, o que é 
bem ilustrado pelo fato de o Gover-
no Federal ter-se recusado a reduzir 
os desembolsos da dívida, mesmo 
tendo sido obrigado por lei a fazê-lo, 
e ter reduzido à virtual inexpressivi-
dade as transferências voluntárias a 
Salvador. O equilíbrio fiscal teria de 
ser gestado dentro da própria Prefei-
tura. E com muito sacrifício.

Reversão da 
Situação
Muitos se esquecem que o cresci-
mento de receita, derivado principal-
mente de uma nova planta genérica, 
aliás, uma imposição não apenas le-
gal, mas de justiça tributária, e não 
de aumento de alíquota de imposto, 
só veio em 2014, mas foi em 2013 
que foram tomadas as medidas sa-
neadoras de colocação de ordem nas 
finanças e na gestão, traduzida pelo 
símbolo de “arrumar a casa”. 

A reversão do quadro ocorreu ainda 

no exercício de 2013, encerrado com 
uma disponibilidade líquida de caixa 
positiva de R$ 459 milhões e com 
todas as disponibilidades financeiras 
provenientes de quaisquer fontes de 
arrecadação centralizadas no Caixa 
Único do Tesouro Municipal, permi-
tindo o controle e a gestão unifica-
dos das finanças municipais. Tam-
bém nesse ano, foi criado o Cadastro 
Municipal de Inadimplentes – CADIN, 
impondo severas restrições ao rela-
cionamento do contribuinte devedor 
com o Município, e foi implantado, 
no âmbito da Dívida Ativa, o protesto 
extrajudicial das dívidas com o Muni-
cípio. As pendências do CAUC foram 
integralmente sanadas em 2014, 
pelo que foi reabilitada a capacidade 
do Município para, a partir de então, 
realizar operações de crédito e re-
ceber transferências voluntárias da 
União.

Para além destas ações, a renegocia-
ção de contratos ou mesmo rescisão 
daqueles prejudiciais ao Município, a 
extinção de dívidas, muitas das quais 
expressivas e sem sustentação legal 
ou fática, o parcelamento das dívidas 
devidamente comprovadas, a redu-
ção de contratos de terceirização de 
mão obra e de cargos de confiança, 
a revisão dos débitos de precatórios 
e a prática rigorosa do contingencia-
mento orçamentário, a fim de asse-
gurar a necessária subordinação da 
execução das despesas à efetiva 
disponibilidade das receitas, foram 
medidas que deram forma a uma 
nova atitude da Prefeitura, logo reco-
nhecida e respeitada pela população. 

Efeitos na Vida da 
Cidade
Tudo isto permitiu que a Prefeitura 
se dedicasse a um grande número de 
ações e de obras, executadas domi-
nantemente com recursos próprios 
do Município, as quais, de pronto, 
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mudaram a feição de nossa capital e, 
como consequência, elevaram signi-
ficativamente a autoestima dos so-
teropolitanos. 

Com efeito, apesar da gravidade da 
situação encontrada e da crise que 
afeta a economia nacional desde 
2014, a Prefeitura logrou realizar, 
entre 2013 e 2018, a expressiva 
marca de R$ 1,931 bilhão de investi-
mentos, que corresponde, na média 
anual, a quase 6% da receita total do 
Município. E com uma característica 
bem peculiar: dos R$ 951 milhões 
investidos entre 2013 e 2015, R$ 
920 milhões, ou seja 97%, foram re-
cursos próprios da Prefeitura; e dos 
restantes R$ 980 milhões, os quais 
contaram com uma maior participa-
ção das transferências voluntárias 
do governo federal – média anual de 
R$ 57 milhões a partir de 2016 –, e 
com uma entrada mais forte de re-
cursos de operações de crédito em 
2018 (R$ 162 milhões), tiveram, ain-
da assim, mais de 70% de recursos 
próprios em 2016 e 2017 e 51% em 
2018.

Embora não caiba neste artigo a des-
crição pormenorizada dessas ações, 
merece ser destacado o aumento 
quantitativo e, principalmente, qua-
litativo dos serviços de saúde, an-
teriormente um dos piores das ca-
pitais brasileiras, destacando-se a 
construção do Hospital Municipal de 
Salvador e o significativo crescimen-
to da rede e da cobertura de atenção 
básica e de Saúde da Família, salien-
tando-se que os gastos do Município 
com Saúde entre 2013 e 2018 exce-
deram em R$ 711 milhões os pisos 
constitucionais exigidos. Da mesma 
forma, há que sublinhar os expres-
sivos avanços obtidos na área edu-
cacional, em especial o grande salto 
alcançado pela Rede Municipal de 
Ensino Fundamental no Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica – 
IDEB de 2015, que fez Salvador sair 
da última posição entre todas as ca-
pitais do país e reposicionar-se na 3ª 
posição no Nordeste e na 17ª no país. 
Tal qual na Saúde, a Educação tam-
bém assistiu aos gastos municipais 
excederem os pisos constitucionais 

no expressivo montante de R$ 445 
milhões entre 2013 e 2018. Igual-
mente relevantes foram as ações de 
recuperação da estrutura física da 
cidade e os projetos de requalifica-
ção e modernização de muitos pon-
tos simbólicos da nossa capital.

Efeitos Fiscais
A tabela a seguir mostra os resultados 
dos principais indicadores da gestão 
fiscal implementada em Salvador a 
partir de 2013.

Como sinalizam estes números, a con-
vergência da dimensão das aplicações 
sociais com os efeitos negativos da 
crise econômica sobre a arrecadação e 
com a rigidez dos gastos com pessoal, 
sempre crescentes, resultou num con-
siderável tensionamento na relação re-
ceitas correntes versus despesas cor-
rentes. Afinal, enquanto as primeiras 
cresceram 7,1%, em termos reais, no 
período, as últimas subiram mais que o 
dobro, com 16,6% reais, requerendo do 
Administrador níveis de sacrifício e de 

PAULO GANEM SOUTO
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firmeza de propósitos cada vez mais 
elevados, a fim de continuar efetuando 
padrões relevantes de poupança cor-
rente e mantendo o desejável equilíbrio 
das finanças municipais. 

É importante registrar nesse momen-

“ Salvador está diante de um cenário altamente 
positivo, seja no presente seja no futuro próximo, 
para levantar os financiamentos, mediante 
operações de crédito, que permitam a antecipação 
dos grandes projetos sociais e urbanísticos.”

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RECEITA vs DESPESA CORRENTE Variação Nominal
(2018/2013)

Variação Real
(2018/2013)

RECEITA CORRENTE 3,8 4,2 4,8 5,1 5,5 5,6 5,8 51,7% 7,1%
DESPESA CORRENTE 3,3 3,5 4,2 4,7 5,0 5,0 5,5 65,1% 16,6%

POUPANÇA, SUPERAVIT, CAIXA Acumulado 
2013-2018

Média Anual

POUPANÇA CORRENTE 326 687 585 439 459 564 362 3.097 9,52% da Receita
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO 55 307 96 53 150 267 95 968 R$ 161 milhões
DISPONIBILIDADE DE CAIXA -77 459 675 730 977 1257 1.471 1.548 R$ 258 milhões

GASTOS COM EDUCAÇÃO 22,8% 25,4% 25,5% 26,9% 27,6% 29,3% 27,4%
GASTOS COM SAÚDE 17,1% 16,1% 16,9% 18,7% 19,1% 19,9% 19,3%
GASTOS COM PESSOAL 44,5% 44,2% 41,4% 43,9% 42,1% 41,2% 38,9%

INVESTIMENTO / RECEITA TOTAL 4,1% 4,6% 8,2% 6,2% 5,1% 4,1% 6,8%
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC 2.105 2.287 2.196 2.133 1.342 1.215 1.215
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 
(DCL) 

1.829 1.691 1.424 1.318 298 (-) 368 (-) 419

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 
(DCL/RCL*)

52,1% 41,7% 30,4% 26,6% 5,6% (-) 6,8% (-) 7,4%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ZERO ZERO ZERO 51 459 663 1.719

(*) RCL = Receita Corrente Líquida. FONTE: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA/SEFAZ

Valor em R$ Bilhão

Valor em R$ Milhão

INDICADORES DA GESTÃO FISCAL DE SALVADOR NA ADMINISTRAÇÃO ACM NETO

CAPAG : APROVAÇÃO COM CONCEITO 'B' DESDE A IMPLANTAÇÃO DESTE INDICADOR PELA STN EM 2017.

ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

INVESTIMENTOS SOBRE RECEITA (%) - DÍVIDA PÚBLICA E OPERAÇÕES DE CRÉDITO (em R$ Milhão)

OBSERVAÇÕES:

Aplicação Excedente (2013-2018)

R$ 445 milhões
R$ 711 milhões

Média Anual 2013-2018: 5,8%
Queda no Período: R$ 890 Mi = 42%

Queda no Período: R$ 2.248 = - 123%

Limite Legal: 120% da RCL

to que a nova situação financeira da 
capital, que lhe permitiu acesso a 
um primeiro financiamento depois 
de mais de uma dezena de anos e, a 
partir daí, a outras oito operações de 
crédito externas e internas, não sig-
nificou nenhuma euforia de gastança. 
Ao contrário, percebendo que, por cir-
cunstâncias diversas, teria que con-
tinuar contando com seus próprios 
recursos, a administração de ACM 
Neto, apesar do significativo aumento 
de investimentos, acumulou R$ 968 
milhões de superávits orçamentários 
em todos os exercícios desde 2013, 
tanto por uma questão de prudência 
de política fiscal, como pela neces-
sidade de amadurecer e consolidar 
alguns importantes projetos de seu 
planejamento estratégico.

Foi com essa visão e seus resultados 

concretos que Salvador enfrentou a 
crise econômica vivida pelo Brasil, de-
corrente do descontrole de gastos do 
Governo Federal nos anos anteriores 
à eleição de 2014 e que se refletiu em 
queda vertiginosa da arrecadação em 
todos os níveis de governo. É claro 
que Salvador sentiu os efeitos dessa 
queda, mas, nem por isto, deixou pas-
sar um exercício fiscal sequer sem re-
alizar superavit orçamentário e finan-
ceiro e sem fazer poupança corrente, 
cujos níveis alcançaram a expressiva 
média anual de 9,52% da receita cor-
rente no período de 2013 a 2018. 

Com isto, fortaleceu-se a autono-
mia financeira do Município e, con-
sequentemente, sua capacidade de 
honrar tempestivamente todos os 
compromissos com os seus servi-
dores e fornecedores, não impondo 

a sua população os sacrifícios a que 
muitos Estados e Municípios estão 
sendo sujeitos país afora, e, também, 
de realizar, dominantemente com re-
cursos próprios, repita-se, os investi-
mentos que conferem materialidade à 
regra de ouro da gestão municipal de 
manutenção permanente do equilíbrio 
fiscal.

Não foi por acaso, portanto, que, 
apesar das dificuldades inerentes à 
conjuntura de crise econômica na-
cional que se estende já por cinco 
anos, Salvador conseguiu realizar 
uma trajetória sem dúvidas virtuosa 
na gestão de sua dívida consolidada, 
no presente e no futuro próximo, e de 
construção de uma situação confor-
tável relativamente a sua capacidade 
de pagamento. 
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Afinal, em seu formato bruto, a dívi-
da consolidada municipal foi reduzida 
em 42%, dos R$ 2,1 bilhões encon-
trados em 2013 para R$ 1,2 bilhão ao 
final de 2018, enquanto, no mesmo 
percurso, por força do continuado 
crescimento dos haveres financeiros 
do Município, os quais chegaram a 
R$ 1.6 bilhão em 2018, a dívida con-
solidada líquida foi mais que zerada. 
Ela foi trazida para um valor inferior 
ao das disponibilidades financeiras 
do Município, baixada que foi em R$ 
2,2 bilhões, dos R$ 1,829 bilhão de 
2012 para (menos) R$ 419 milhões 
em 2018. 

No que tange ao montante dessa 
dívida no futuro, mesmo considera-
do seu crescimento em decorrência 
das nove operações de crédito aci-
ma mencionadas, que totalizam R$ 
1,8 bilhão, o pico ocorrerá em 2022, 
quando o mesmo corresponderá a 
apenas 36% da Receita Corrente 
Líquida frente a um permissivo legal 
de 120% da RCL, sem comprometer 
os haveres financeiros do Município 
de então. A mesma folga se obser-
va relativamente aos gastos com o 
serviço dessa dívida, cujo pico será 
alcançado em 2004, com 4,9% da 

“ Acumulou R$ 968 milhões de superávits 
orçamentários em todos os exercícios desde 2013, 
tanto por uma questão de prudência de política 
fiscal, como pela necessidade de amadurecer e 
consolidar alguns importantes projetos de seu 
planejamento estratégico.”

RCL, contra um permissivo legal de 
11,5% da mesma RCL. Ou seja, Sal-
vador está diante de um cenário al-
tamente positivo, seja no presente 
seja no futuro próximo, para levantar 
os financiamentos, mediante ope-
rações de crédito, que permitam a 
antecipação dos grandes projetos 
sociais e urbanísticos demandados 
pela nossa Velha Capital e sua popu-
lação.

Para tanto, a capacidade de paga-
mento do Município não será em-
pecilho. O desempenho de Salvador 
neste indicador, a chamada CAPAG, 
criada pelo Governo Federal em 2017 
para avaliar o grau de solvência, o ní-
vel de poupança corrente e a liquidez 
financeira, tem sido de permanen-
te aprovação, pelo que o Município 
encontra-se apto a obter o aval da 

União para novas operações de cré-
dito que eventualmente queira efe-
tuar.

Por todo o exposto neste artigo, res-
ta induvidoso que valeu a pena até 
agora o sacrifício e o trabalho árduo 
e permanente para manter o equilí-
brio das contas municipais. A visão e 
os ganhos de longo curso são com-
patíveis com um padrão de espírito 
público inexistente nas decisões de 
retorno imediatista, que só criam, 
prorrogam ou ampliam as situações 
de caos e ingovernabilidade financei-
ra e administrativa. 

É imperioso, portanto, manter fir-
me o compromisso e o esforço pela 
preservação do equilíbrio fiscal do 
Município do Salvador nos tempos à 
frente.  
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A agropecuária baiana é moderna, produtiva, rentável 
e, principalmente, sustentável. O produtor rural é o 
principal protagonista desse novo momento. Não 

dá para falar do campo sem pensar em quem está todos 
os dias na lida para fazer o agro acontecer. Um trabalho 
cansativo, que exige dedicação, conhecimento, resiliência 
e, acima de tudo, comprometimento. Por isso, os excelen-
tes resultados alcançados pelo setor surpreendem apenas 
quem não vive a nossa realidade. Quem acompanha de 
perto a agropecuária já vem percebendo que, ao longo dos 
últimos anos, o campo passa por uma grande transforma-
ção e está pronto para os desafios do futuro. 

O produtor rural tem investido, ano após ano, incansavel-
mente, em inovação, tecnologia, gestão e qualificação de 
mão de obra, em todas as regiões do estado, tornando a 
Bahia um dos principais polos da agropecuária brasilei-
ra, ocupando cada vez mais espaço na pauta nacional. É 
possível afirmar sem dúvida alguma: o setor vive o auge 
de sua história e tem potencial para ir muito mais longe. 

Os números mostram isso, com índices que impressio-
nam. Os dados mais atualizados sobre a nossa produção, 
divulgados pela Pesquisa Agrícola dos Municípios (PAM), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no início de setembro, revelaram que a produção agrícola 
baiana foi a que mais cresceu no último ano em todo o 
Brasil. Atingimos o recorde de produção de mais de R$ 
19 bilhões, que é a soma de todos os valores gerados 
pela atividade, o que representa um impressionante cres-
cimento de 27,1% em comparação a 2017. Esse índice 
colocou a Bahia na liderança do ranking de crescimento 
entre os estados brasileiros. A participação na produção 
agrícola nacional passou de 4,9% para 5,7%.

A Pesquisa também mostrou que dobrou o número de 
municípios baianos entre os vinte maiores do Brasil: Cor-
rentina, Barreiras, Formosa do Rio Preto e São Desidério. 
Esse último que voltou para a liderança do ranking nacio-
nal, produzindo 54,4% a mais em 2018. O município gerou 
R$ 3,6 bilhões, representando sozinho 1,8% do valor ge-
rado pela agricultura brasileira. 

O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia também deve ao 
agro seus melhores números. Em 2018, seguindo uma 
tendência dos últimos anos, o agro teve o maior cresci-
mento entre os setores produtivos, com um crescimento 
de 12,5%, de acordo com a Superintendência dos Estudos 
Econômicos (SEI), enquanto o setor de serviços apresen-
tou um acréscimo de 0,9% e a indústria retração de 0,2%.

O FUTURO DO BRASIL E DA 
BAHIA PASSA PELO CAMPO

Humberto Miranda - Presidente do Sistema FAEB/SENAR
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Ainda em 2018, culturas de grande 
relevância para a economia do es-
tado apresentaram crescimento em 
relação ao ano anterior, fato que de-
monstra os motivos do aumento, em 
grande escala, do PIB da agropecu-
ária, a exemplo do algodão (53,2%), 
da soja (21,4%), mandioca (113%), uva 
(33,4%) e café (55,1%). Os grãos, o al-
godão e a pecuária, somaram 73,1% 
do Valor Bruto da Produção (VBP) 
agropecuária da Bahia, segundo da-
dos do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento. 

A categoria grãos, que envolve as 
culturas da soja, milho e feijão, foi 
o segundo maior vetor responsável 
pelo crescimento da agropecuária do 
estado. Juntas essas culturas repre-
sentaram 25,5% do VBP da agrope-
cuária em 2018. A cotonicultura, foi 
o setor com maior participação no 
Valor Bruto da Produção Agropecu-
ária da Bahia: 30,4%. É importante 
salientar que o estado é o segundo 
maior produtor nacional de algodão, 
tendo a região Oeste como uma das 

maiores produtoras do Brasil.

As exportações baianas em 2018 
também foram potencializadas pelo 
setor. De US$ 8,8 bilhões exporta-
dos, US$ 4,48 bilhões foram oriun-
dos do agronegócio, representando 
assim 50,9% das exportações totais. 
O volume exportado pelo setor no 
ano foi de 8,6 milhões de toneladas. 
A balança comercial apresentou sal-
do positivo na casa de US$ 881 mi-
lhões. No agronegócio, o superávit foi 
de US$ 3,8 bilhões. Essas informa-
ções comprovam a grande relevância 
do agronegócio na economia baiana.     

É fundamental falar sobre os núme-
ros, mas, sem dúvida, é muito mais 
importante destacar o papel do pro-
dutor rural nessa história. Homens e 
mulheres que se dedicam ao trabalho 
do campo, enfrentando as intempé-
ries climáticas, as pragas que podem 
atingir a produção, insegurança jurídi-
ca, a burocracia exagerada, mas que 
superam todos os desafios que são 
colocados no caminho para continu-
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“ Os grãos, o algodão 
e a pecuária, juntos 
somaram 73,1% 
do Valor Bruto da 
Produção (VBP) 
agropecuária da 
Bahia, segundo dados 
do Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 

ar produzindo mais, melhor, preser-
vando o meio ambiente e gastando 
menos. E isso tem um impacto direto 
na nossa sociedade. Quanto maior a 
nossa produção no campo, menor o 
preço para o consumidor, permitindo 
que os baianos encontrem produtos 
melhores e mais baratos. 

O produtor já percebeu que precisa 
assumir o protagonismo do campo, e 
que as mudanças e transformações 
só acontecem quando ele entende 

HUMBERTO MIRANDA
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que para mudar a propriedade, ele 
precisa, primeiro, mudar o pensa-
mento, olhar sua propriedade como 
um negócio rural, que precisa ser 
rentável e competitiva. 

É nesse momento que entra o tra-
balho do Sistema FAEB/SENAR. 
Com muito orgulho – esquecendo 
qualquer tipo de vaidade – podemos 
afirmar que a atuação das nossas 
instituições tem tido um papel im-
prescindível nessa transformação. 
Ao longo dos últimos anos, em um 
trabalho que começou com o ex-pre-
sidente do Sistema FAEB/SENAR, 
João Martins, atualmente liderando a 
Confederação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil (CNA), temos apostado 
no homem do campo e na dissemi-
nação do conhecimento e assistên-
cia técnica e gerencial como pilares 
principais de atuação, criando assim 
um modelo de produção e gestão 
completamente sustentável – do 
ponto de vista econômico, social e 

ambiental – que tem transformado a 
vida do produtor rural baiano. 

Isso, primeiramente, só é possível 
graças ao respaldo institucional da 
Federação da Agricultura e Pecuária 
da Bahia (FAEB), representante legíti-
ma do produtor rural, que tem atuado 
incansavelmente na defesa de seus 
direitos e interesses, participando 
das discussões de políticas públicas 
que envolvem o setor, organizando o 
produtor em seu município, para que 
assim, organizados e unidos, possam 
buscar nos âmbitos municipais, esta-
dual e federal, seus direitos. Recen-
temente, tomamos posse na Frente 
Parlamentar do Setor Produtivo, da 
Assembleia Legislativa do Estado 
(ALBA), justamente para isso. Estar 
próximo dos debates que podem in-
fluenciar no resultado produtivo do 
campo. Também constituímos na 
FAEB a Comissão do Leite, criando 
um ambiente plural e democrático, 
onde todas as representações do 

setor discutam de forma igualitária 
políticas públicas e ações para a ca-
deia, que tem capilaridade em todo o 
estado. 

O Senar Bahia também tem grande 
participação nessas transformações. 
São quase 30 anos de atuação ao 
lado do produtor rural, capacitando 
em média mais de 40 mil pessoas por 
ano, com cursos, programas de longa 
duração, assistência técnica e geren-
cial, além de ações sociais. Uma ins-
tituição séria, comprometida, que ao 
longo do seu trabalho vem cumprin-

“ A vocação econômica 
do campo tem levado 
o nosso estado 
ao protagonismo, 
despontando no 
cenário nacional e 
internacional como 
um gigante.”
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“ Quanto maior a 
nossa produção no 
campo, menor o preço 
para o consumidor, 
permitindo que os 
baianos encontrem 
produtos melhores e 
mais baratos.” 

do sua missão de fortalecer e capa-
citar a agropecuária baiana. Todas as 
ações do Senar Bahia são pensadas 
e executadas exclusivamente para 
isso e acontecem gratuitamente em 
todo o estado. 

A instituição ainda conta com uma 
estrutura moderna, profissionais ca-
pacitados e atualizados trabalhando 
em todas as regiões do estado. Além 
de atuar em parceria com os Sindica-
tos dos Produtores Rurais espalhados 
pela Bahia, o Senar possui Centros 
de Capacitação Regional em Feira de 
Santana, Gandu, Senhor do Bonfim, 
Luís Eduardo Magalhães e Itamara-
ju, além do Centro de Excelência em 
Fruticultura, em Juazeiro, que é uma 
referência para todo o País. Todos os 
Centros contam com uma estrutura 
de ponta, com ambientes climatiza-
dos, pensados na acessibilidade e 
com laboratórios equipados. Em cada 
Centro são realizadas ações que bus-
cam fortalecer o setor e o desenvolvi-
mento do produtor rural. 

Também acreditamos que só a edu-
cação é capaz de mudar o homem, 
por isso investimos cada vez mais 
em cursos técnicos e também supe-
rior voltados para o setor. As primei-

ras turmas dos cursos de Técnico em 
Agronegócio e de Técnico em Fruti-
cultura já se formaram. São dois anos 
de duração, sempre focados na prá-
tica da atividade. Assim, a cada ano, 
colocamos centenas de técnicos 
capacitados para atuar no mercado, 
com a expertise do Senar Bahia. 

Tudo isso pode ser somado ao novo 
momento vivido no Brasil. Novas 
políticas públicas pensadas exclusi-
vamente para o setor agropecuário 
sinalizam que o futuro pode ser ainda 
mais promissor. Em outubro partici-
pamos, em Brasília, do lançamento 
do AgroNordeste, liderado pelo Mi-
nistério da Agricultura em parceria 
com órgãos vinculados à pasta e 
instituições como a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), o Senar, o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), a Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), a 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), o Banco do Nordeste (BNB) e 
o Banco do Brasil. 

A base desse programa será toda 
direcionada à assistência técnica e 
gerencial, como a forma de promover 
a capacitação e qualificação do pro-

dutor, levando inovação e tecnologia, 
melhoria dos modelos de gestão, via-
bilizando assim um aperfeiçoamen-
to da produção e da produtividade, 
melhorando o resultado econômico 
da atividade produtiva dos pequenos 
produtores, que são o foco maior des-
sa ação. Na Bahia, teremos dois escri-
tórios regionais (em Irecê e Jacobina), 
e inicialmente iremos atender oito mil 
produtores, no modelo de assistência 
técnica e gerencial do Senar Bahia, 
com visitas técnicas de engenheiros 
agrônomos, médicos veterinários e 
zootecnistas. A nossa expectativa é 
muito grande, porque acreditamos 
que essa parceria pode fazer com que 
o Nordeste seja mais próspero e forte, 
gerando ainda mais empregos e ren-
da, contribuindo, de forma ainda mais 
eficaz com a economia do Brasil. 

Assim, a Bahia seguirá cada vez mais 
fortalecida. A vocação econômica do 
campo tem levado o nosso estado ao 
protagonismo, despontando no ce-
nário nacional e internacional como 
um gigante. O Brasil está vivendo 
um momento de transformação e 
isso, com certeza, passa pelo campo. 
O País está pronto para alimentar o 
mundo e a Bahia está preparada para 
dar sua contribuição.  

HUMBERTO MIRANDA
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O desenvolvimento socioeconômico de um estado 
tem grande parte do seu desempenho relacionado 
às ações de infraestrutura. A Bahia é um grande 

desafio com seus mais de 18 mil quilômetros de rodovias 
estaduais, e dona de uma diversidade geográfica que exi-
ge projetos distintos, com inúmeras especificidades re-
gionais. Foram necessários investimentos de cerca de 1,5 
bilhão de reais, nos últimos cinco anos, para promover uma 
melhoria logística e no escoamento de produção, apenas 
na recuperação de estradas. Os números são significati-
vos, chegaremos ao final de 2019 com cerca 6 mil km de 
vias restauradas, e outras mil com obras em andamento 
e em licitação. Isso sem falar na melhoria da qualidade de 
vida da população incluindo novas interligações por meio 
de pontes e acessos municipais. São 15 novas pontes 
já entregues e outras cinco estão em andamento, atual-
mente, como a Ponte Ilhéus – Pontal, primeira estalada da 
Bahia, que vai incentivar a atração turística da região sul, 
além de melhorar a mobilidade dos moradores. A ponte an-
tiga sobre o Rio Cachoeira não suportava o grande fluxo de 
visitantes, principalmente no verão, e a cidade precisava 
de um equipamento novo para movimentar a economia.

Com as alterações logísticas que estão sendo promovidas, 
já é possível observar mudanças bastante significativas, 
a exemplo de Salvador e Região Metropolitana. A região 
passou por mais de 15 intervenções, algumas delas es-
truturais e que possibilitaram uma modificação no siste-
ma viário. Podemos citar a construção da Via Metropoli-
tana, que liga a Cia-Aeroporto à Estrada do Coco; da Via 

A INFRAESTRUTURA 
COMO INDUTOR DO 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO 
DA BAHIA 

Marcus Cavalcanti – Secretário da Infraes-
trutura de Transporte, Energia e Comunica-
ção do Estado da Bahia - SEINFRA

Atlântica, obras no contorno de Candeias, e a Estrada das 
Cascalheiras, que vai do entroncamento da BA-535 até 
o entroncamento da BA-099 (em Abrantes). São obras 
que evidenciam e valorizam o entorno da capital, atraem 
indústrias, movimentam o turismo e promovem melhorias 
socioeconômicas para a população. Outro grande vetor 
de desenvolvimento da RMS será a construção da Nova 
Rodoviária na região de Águas Claras, que terá integração 
com o metrô, com vias alimentadoras, unindo transporte 
urbano municipal e interestadual em um único complexo.

A Bahia tem uma extensão territorial equivalente ao ta-
manho da França e pela dimensão física requer obras 
que demandam mais investimentos, tornando assim o 
processo de transporte, tanto terrestre quanto aéreo, in-
dispensável para interligar as cidades não apenas com a 
capital, mas também com os outros estados. Já recupe-
ramos mais de 30 aeródromos e pistas de pouso no es-
tado garantindo a chegada de UTIs aéreas, incentivando 
o agronegócio e facilitando o deslocamento. Temos cida-
des com mais de mil quilômetros de distância entre elas. 
Então, a construção e reforma de equipamentos aeroviá-
rios permite não apenas a integração da Bahia enquanto 
estado, mas também de cidades do interior com outras 
localidades do país.  A construção do novo aeroporto em 
Vitória da Conquista – Glauber Rocha permitiu a amplia-
ção de voos para a capital e também outros estados. Com 
o início das operações em julho, o equipamento chegou 
a registrar 76% de crescimento na movimentação de 
passageiros. Esse novo aeroporto coloca a Bahia como o 
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últimos 10 anos. 

Já o aeroporto de Porto Seguro foi 
o primeiro administrado pelo Gover-
no da Bahia a receber a certificação 
como Terminal Internacional de Car-
gas, que possibilita a entrada e saída 
de produtos vindos de outros países. 
Além disso, até o final do ano serão 
licitadas as obras de construção de 
outros dois equipamentos aeroviários, 
em Bom Jesus da Lapa e em Senhor 
do Bonfim. O de Ilhéus passou por in-
vestimentos na manutenção de pista 
e instalação de equipamentos e em 
2020 passará pela ampliação do Ter-
minal de Passageiros, assim como o 
de Barreiras, que também terá amplia-
ção da pista de pouso e decolagem. 

Temos boas perspectivas de desen-
volvimento mesmo diante de um ce-
nário nacional não tão favorável. A 
Bahia é o segundo estado com mais 
investimentos no país, ficando atrás 
apenas de São Paulo, que possui um 
orçamento bastante superior ao nos-
so. O desafio agora é manter uma 
receita para que possamos conser-
var a malha rodoviária existente em 
condições de tráfego, mas também 
fazermos investimentos em novas 
rodovias, pontes e aeroportos que 

“ O desafio agora é manter uma receita para que 
possamos conservar a malha rodoviária existente 
em condições de tráfego, mas também fazermos 
investimentos em novas rodovias, pontes e 
aeroportos.”
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permitam que a Bahia continue se de-
senvolvendo como nos últimos anos. 
Pela nossa extensão territorial temos 
que realizar os investimentos obser-
vando as necessidades específicas 
de cada região, pois demandam mais 
recursos, muitos deles atrelados a 
flutuação econômica e cambial, como 
por exemplo, a produção de asfalto 
que utiliza derivados de petróleo. Ou 
seja, a necessidade de logística do 
oeste é diferente do Baixo Sul, que 
é diferente do Sudoeste pelo tipo de 
carga que é transportada e pelo tipo 
de insumo que chega. 

Para movimentar as obras de infra-
estrutura temos a criação de fundos 
como o Fundo Estadual Logístico de 
Transporte (FELT), que garantem re-
cursos do estado, temos o emprésti-
mo pré-aprovado, embora retido pelo 
Governo Federal, de 200 milhões de 
reais do Banco Europeu e temos sido 
muito audaciosos nos investimentos 
através das Parcerias Público Priva-

das (PPPs). Atualmente, está em an-
damento pelo Consórcio Estrada do 
Feijão a recuperação do Sistema Vi-
ário da BA-052 tem um total de 548 
km de extensão, dividido em dois tre-
chos. De Feira de Santana a Xique-Xi-
que, com 462 km, e de Xique-Xique a 
Barra com 85 km. Além disso, a PPP 
vai construir uma nova ponte sobre o 
Rio São Francisco, com mais de um 
quilômetro que fará a ligação entre 
Barra e Xique-Xique. Hoje a travessia 
é feita com o auxílio de balsas e a pon-
te vai proporcionar mais segurança no 
deslocamento.

A outra PPP em andamento é da ponte 
Salvador – Ilha de Itaparica, que terá um 
impacto positivo para o desenvolvimen-
to socioeconômico do interior baiano, 
pois vai reduzir o tempo de desloca-
mento beneficiando de imediato 250 
municípios e 10 milhões de pessoas das 
regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Extremo 
Sul. Além disso, a ponte vai proporcio-
nar ainda mais desenvolvimento da 
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agricultura e o aquecimento de polos 
navais, centros de distribuição, redes 
hoteleiras, aeroportos e educação, com 
a possibilidade de chegada de novas 
universidades. Sem falar nas melhorias 
na área da saúde. A empresa vencedo-
ra da licitação, que será feita no final de 
novembro, terá o prazo de cinco anos 
para construir e iniciar a operação da 
ponte de 12,4 quilômetros. O Sistema 
Viário do Oeste, que inclui a Ponte Sal-
vador – Itaparica, também contará com 

a implantação dos acessos à ponte em 
Salvador, por túneis e viadutos, e em 
Vera Cruz, com a ligação à BA-001, jun-
to com uma nova rodovia expressa e a 
interligação com a Ponte do Funil, que 
também será recuperada.

Continuamos atentos às necessida-
des do setor, buscando atrair ainda 
mais investimentos que visam favore-
cer o desenvolvimento socioeconômi-
co da Bahia, tanto por meio de recur-
sos próprios, quanto por empréstimos 

financeiros ou através de Parcerias 
Público Privadas.  Entretanto, não po-
demos perder de vista que existem 
ações necessárias para serem execu-
tadas a curto prazo, ampliando a ge-
ração de emprego e renda e garantin-
do melhorias na qualidade de vida da 
população. Mas, nosso planejamento 
e ações de médio e longo prazo são 
essenciais para o desenvolvimento 
econômico, social e colabora para a 
competitividade do estado.   

“ Investimentos que 
visam favorecer o 
desenvolvimento 
socioeconômico 
da Bahia, tanto por 
meio de recursos 
próprios, quanto 
por empréstimos 
financeiros ou através 
de Parcerias Público 
Privadas.”
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Um estado de potencial diversificado, que, apesar 
das dificuldades históricas e dos reveses recentes, 
agravados pela crise econômica nacional, mantém 

uma sólida participação no PIB brasileiro, liderando com 
folga no Norte-Nordeste do país. Um estado cuja Econo-
mia dá sinais (ainda que tímidos) de recuperação e aponta 
para alguns rumos promissores.

Por outro lado, um estado que, para desenvolver suas vo-
cações, precisa encarar e superar desafios significativos 
nas áreas de educação, combate à pobreza, redução das 
desigualdades sociais e melhor distribuição da atividade 
econômica. 

Sexto maior PIB do país, mas com apenas o 22o maior Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) dentre as 27 unida-
des da Federação (estados mais Distrito Federal). 

Essa é a Bahia segundo as estatísticas produzidas pelo 
IBGE. Estatísticas públicas que servem ao complexo e no-
bre propósito de revelar, esclarecer, se necessário chocar, 
se possível surpreender, para ajudar a pavimentar o cami-
nho das decisões que, esperamos, levem a um retrato cada 
vez melhor do estado e das condições de vida de nós, baia-
nas e baianos.

O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Artur Ferreira da Silva Filho – Chefe da Unidade Estadual do IBGE na Bahia

O PIB da Bahia (também) sentiu fortemente o terremoto 
causado pela crise econômica mais recente, mas parece 
ter conseguido sobreviver a ela sem grandes abalos estru-
turais. Em 2016 foi de R$ 258,6 bilhões, de acordo com os 
dados mais atuais do Sistema de Contas Regionais, elabo-
radas pelos órgãos estaduais de estatística e consolidadas 
pelo IBGE. 

O montante representou uma expressiva queda no volume 
da Economia baiana em relação a 2015 (-6,2%) e o segun-
do recuo consecutivo na produção de riqueza no estado, já 
que entre 2014 e 2015 o PIB da Bahia já havia registrado 
uma queda de 3,4%. 

Porém, mesmo com o resultado bastante negativo (4o 
maior recuo e quase o dobro da retração nacional), a Bahia 
manteve sua participação no PIB brasileiro, contribuindo 
com 4,1% da Economia do país. Chegou até a ganhar uma 
posição, passando de 7º a 6º maior PIB estadual, ficando 
abaixo apenas dos líderes incontestes desse ranking: São 
Paulo, (32,5% do PIB brasileiro), Rio de Janeiro (10,2%), Mi-
nas Gerais (8,7%), Rio Grande do Sul (6,5%) e Paraná (6,4%).

A Economia baiana representa ainda cerca de 30% da 
nordestina, com uma pequena perda de participação, 
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de 30,2% em 2002 para 28,8% em 
2016, que pode ser encarada como 
uma salutar e leve desconcentração 
econômica. A Bahia se mantém, por-
tanto, há pelo menos 14 anos como a 
maior Economia do Norte-Nordeste 
do Brasil. E a uma distância razoável 
de Pernambuco (que detém 2,7% do 
PIB brasileiro, ficando como segundo 
colocado dentre os estados dessas 
duas regiões), Ceará (2,2%) e Pará 
(2,2%). 

“  Dados mostram que em 2017 a Economia da 
Bahia teve uma variação positiva de 0,4%, em 
2018 a expansão foi de 1,1%.”w
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Mais que isso, apesar dos tombos so-
fridos em 2015 e 2016, o crescimento 
médio da Economia do estado, entre 
2002 e 2016, foi de 2,8% ao ano, le-
vemente superior à média do país 
(2,5% ao ano).

O PIB baiano é, como o brasileiro e o 
da maioria dos estados, fortemente 
influenciado pelos serviços (incluindo 
o comércio e a administração pública). 
O setor é dominante desde 2002 e 
mostra, ao longo do tempo, uma ten-
dência de aumento da sua importân-
cia, chegando, em 2016 a quase 70% 
(69,1%) do valor adicionado do estado 
(renda líquida gerada pelas atividades 
econômicas). 

Nesses 14 anos, a agropecuária viu 
sua participação cair de 13,1% para 
7,2%, e a indústria teve uma leve 
oscilação positiva, de 23,5% para 
23,7%, mostrando uma recuperação 
recente de participação, a partir de 
2014.

Quatro das cinco atividades que mais 
ganharam importância no PIB baiano, 
entre 2010 e 2016, são do setor de 

serviço, lideradas pelo segmento de 
educação e saúde privadas (de 2,7% 
para 4,8% do valor adicionado) e pelas 
atividades imobiliárias (de 8,7% para 
10,3% do valor adicionado). 

Resultados do PIB trimestral do esta-
do, produzido pela Superintendência 
de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), a partir da metodologia do 
Sistema de Contas Nacionais Trimes-
trais e usando os indicadores eco-
nômicos mensais do IBGE, indicam 
uma retomada, ainda que discreta, do 
crescimento do PIB baiano em 2017 e 
2018. 

Os dados mostram que em 2017 a 
Economia da Bahia teve uma variação 
positiva de 0,4%, em 2018 a expansão 
foi de 1,1%. Em ambos os casos, o per-
fil de crescimento foi bem parecido, 
com os setores da agropecuária e dos 
serviços, puxados pelo comércio e ati-
vidades imobiliárias, liderando os bons 
resultados. Enquanto isso, a indústria 
em geral se manteve estável em 2017 
e caiu em 2018.

Ainda de acordo com as informações 

ARTUR FERREIRA DA SILVA FILHO
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Vale lembrar que o Cadastro Cen-
tral de Empresas do IBGE (CEMPRE) 
mostrou que, após terem encolhido 
com a crise, a maior parte dos seto-
res econômicos empresariais baia-
nos voltaram a crescer e empregar 
em 2017 – com destaque para seg-
mentos de serviços como Saúde Hu-
mana e Serviços Sociais e Atividades 
Profissionais, Científicas e Técnicas.

Além disso, em 2018, o estado teve 
o maior crescimento do país no valor 
da produção agrícola, que avançou 
27,1% em relação a 2017 e chegou ao 
seu recorde: R$ 19,622 bilhões. A pe-
cuária também mostrou resultados 
majoritariamente positivos, consoli-
dando a liderança nacional da Bahia 
nos efetivos de ovinos (4,2 milhões 
de animais em 2018, 22,1% do total 
nacional) e caprinos (3,2 milhões de 
animais, 30,2% do total).

Por outro lado, as dificuldades en-
frentadas pela indústria baiana, muito 
influenciadas pelas perdas dos seg-
mentos petroquímico e de combus-
tíveis, podem, ao menos em parte e 
com o tempo, ser compensadas pela 
produção de energia eólica e fotovol-
taica / solar - setor que mostra poten-

cial e no qual a Bahia já se destaca. 

Segundo a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (SDE), o estado é 
atualmente líder nacional na produ-
ção de energia solar e eólica no Brasil, 
com fortes crescimentos em relação 
a 2018. Os parques eólicos e solares 
geram empregos e riqueza para mu-
nicípios que ficavam até então fora 
dos principais eixos econômicos da 
Bahia, como Gentio do Ouro e Tabo-
cas do Brejo Velho. 

Entre 2015 e 2016, essas duas cida-
des foram as que mais ganharam po-
sições no ranking de participação no 
PIB nacional. Para ambas, a escalada 
foi resultado de investimentos na ge-
ração de energia, eólica no primeiro 
caso e solar no segundo.

Como mostra de forma tão clara esse 
movimento, a aposta em segmentos 
e atividades econômicas promisso-
ras, por meio de uma política de in-
centivos, fomentos e investimento, 
é crucial. Mas deve estar lado a lado 
com estratégias e ações que bus-
quem reduzir desigualdades, comba-
ter a pobreza e elevar o nível médio 
de instrução da população baiana. 
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mostra uma variação negativa (-0,1%) 
no PIB do estado, com a agropecu-
ária em leve queda (-0,1%), a indús-
tria ainda sem mostrar crescimento 
(0,0%) e apenas os serviços com um 
modesto avanço (0,1%).

Os indicadores do IBGE que acom-
panham mensalmente a conjuntura 
econômica na Bahia também mos-
tram algumas boas notícias que vão, 
de alguma forma, em linha com os 
dados do PIB do estado no primeiro 
semestre. 

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 
aponta que, no acumulado até julho 
de 2019, o agregado de atividades de 
serviços ligadas ao turismo teve um 
crescimento, em volume, de 2,2%. 
Já as vendas do comércio varejista 
baiano também crescem (1,1%) no 
acumulado de janeiro a julho, segun-
do a Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC). Ambos são os melhores resul-
tados desde 2014. 

Mesmo na indústria e na agropecu-
ária, que, segundo os indicadores de 
conjuntura do IBGE, têm estimativas 
de desempenho pior em 2019 do que 
em 2018, há segmentos em alta - in-
dicando setores em recuperação nos 
quais eventuais investimentos po-
dem ter bons resultados para o es-
tado.

Só para citar alguns destaques posi-
tivos, no acumulado de janeiro a ju-
lho de 2019, a fabricação de bebidas 
(+16,6%) tem seu melhor resultado 
desde 2008; a produção de minerais 
não-metálicos, muito relacionada ao 
setor de construção civil, (+17,3%) 
tem o maior aumento de produção 
desde que foi iniciada a nova série 
histórica da Pesquisa Industrial Men-
sal do IBGE (PIM-PF), em 2002; e a 
metalurgia (+24,0%) mostra o maior 
avanço desde 2013. 

Também na agricultura, apesar da 
previsão de queda na safra de grãos 
em 2019 (-11,5% em relação a 2018), 
produtos de grande valor econômico 
e social, como algodão, mandioca, 
milho (2ª safra) e banana, devem ter 
safras maiores neste ano.

“ O estado teve o maior crescimento do país no 
valor da produção agrícola, que avançou 27,1% em 
relação a 2017 e chegou ao seu recorde: R$ 19,622 
bilhões.”
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Não é à toa que a Bahia tem o 22º pior 
IDH (indicador produzido pelo PNUD - 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, com base sobre-
tudo em informações do IBGE). 

A concentração econômica é enor-
me no estado. Em 2016, apenas 10 
municípios (de 417) concentravam 
pouco mais da metade (52,4%) do 
PIB baiano. Além disso, naquele ano 
a administração pública era a ativi-
dade econômica mais importante no 
PIB de 3 em cada 4 cidades da Bahia 
(312 do total de 417), revelando falta 
de dinamismo da grande maioria das 
economias municipais. 

O fenômeno da concentração de ren-
da entre os municípios se repete entre 
as pessoas, ganhando contornos dra-
máticos em 2017, reflexo também dos 
efeitos da crise econômica. Naquele 
ano, segundo os dados mais recentes 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
a Bahia tinha a maior desigualdade sa-
larial do país.

Os 10% de trabalhadores com maio-
res rendimentos ganhavam, em mé-
dia, 18 vezes o salário dos 50% de 
trabalhadores com menores rendi-
mentos. Essa diferença havia sido 
de 13 vezes em 2016, e o aumento 
da desigualdade nos rendimentos de 
trabalho se refletiu no Índice de Gini 
do estado, que passou a ser o mais 
alto do país: 0,599.

Além disso, também em 2017, na 
Bahia, pouco mais de 4 em cada 
10 domicílios tinham rendimento 
per capita de até ½ salário mínimo 
e quase 7 em cada 10 (67,6% ou 
3,496 milhões) tinham rendimento 
médio per capita de até 1 salário mí-
nimo (no Brasil eram 50,9%). Por fim, 
pouco mais de 4 em cada 10 baia-
nos (44,8%) estavam abaixo da linha 
de pobreza, uma percentagem bem 
mais elevada que a nacional (26,5%).

Dados recentes do IBGE mostram 
ainda a liderança da Bahia em dois 
outros rankings a serem evitados: 
mortes violentas de homens jovens 

“ Em 2016, apenas 10 
municípios (de 417) 
concentravam pouco 
mais da metade 
(52,4%) do PIB 
baiano.”

(em 2017) e atraso ou evasão esco-
lar de adolescentes e jovens de 15 
a 24 anos de idade (em 2018), re-
sultando que apenas 1 em cada 10 
adultos no estado (10,1%) haviam 
concluído um curso universitário. 

É claro que esses desafios são re-
sultado, em parte, de questões his-
tóricas, as quais, apesar de estarem 
sendo paulatinamente atacadas, ain-
da se fazem sentir de forma impor-
tante. Mas eles constituem, ao mes-
mo tempo, consequência e causa 
dos entraves ao crescimento econô-
mico. O ciclo virtuoso só se comple-
ta de fato com o encadeamento de 
soluções que contemplem ambas as 
esferas. 

ARTUR FERREIRA DA SILVA FILHO



BAHIA ECONÔMICA - Novembro 2019

ARTIGO

70 

Atuando no mercado de ensino superior há mais de 
20 anos, à frente da Reitoria de uma Universidade 
Particular nos últimos dez anos, posso dizer que tive 

o prazer de testemunhar os benefícios diretos que a edu-
cação superior traz para cada um dos jovens que investem 
de dois até seis anos de suas vidas para trilhar esse ca-
minho. 

Mais do que uma promessa de ascensão profissional ou 
mesmo social, frequentar a universidade permite ao jovem 
viver experiências que o incentivam a assumir o protago-
nismo da sua própria história. Analisar e resolver proble-
mas, aprender e autodesenvolver-se, atingir objetivos, 
trabalhar em equipe, adaptar-se à mudança e desenvolver 
pensamento crítico, são algumas das competências que 
o egresso do ensino superior deve adquirir e que não só o 
preparam para o mundo do trabalho, mas especialmente 
contribuem para torná-lo uma pessoa melhor e um melhor 
cidadão, produzindo efeitos diretos sobre a comunidade 
em que está inserido. 

São muitos os exemplos de pessoas que, de fato, muda-
ram as suas perspectivas de vida após a conclusão de um 
curso de nível superior. Essa constatação é ainda mais 
perceptível quando acompanhamos o desenvolvimento 

UMA VISÃO 
DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR NA BAHIA

Marcia Barros – Reitora da Universidade Salvador - UNIFACS

daqueles que fazem parte da primeira geração de suas 
famílias a passar por essa experiência. A chegada desse 
novo público ao ambiente universitário só foi possível de-
vido à ampliação do número de vagas disponíveis no ensi-
no superior no Brasil, que outrora se focava em uma pro-
posta elitista voltada para poucos estudantes das classes 
mais abastadas. A partir de um sistema de financiamento 
estudantil, por parte do Governo, e da oferta de modalida-
des de cursos com mensalidades de menor valor, como o 
ensino a distância, foi possível perceber que o que antes 
era um sonho, agora pode se tornar realidade.

Por outro lado, na perspectiva macroeconômica, muito 
já se escreveu a respeito das implicações positivas que 
a educação pode proporcionar para a sociedade, em ter-
mos do aumento do seu capital humano, reverberando em 
significativos acréscimos de produtividade e capacidade 
inovadora. Esse é o caso, por exemplo, de países asiáti-

“ Implicações positivas que a 
educação pode proporcionar para a 
sociedade, em termos do aumento 
do seu capital humano.”
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Se a relação direta “mais educação, 
mais desenvolvimento” já era ver-
dade na Era Industrial, ela se tornou 
ainda mais imperativa na atual Era 
do Conhecimento, em que a revo-
lução propagada pela indústria 4.0, 
assenta-se mais do que nunca, nos 
pilares de inovação tecnológica. Nes-
se novo contexto, presencia-se uma 
mudança paradigmática que está 
redefinindo e/ou extinguindo alguns 
segmentos tradicionais da economia. 
É notório que “surfarão nessa onda” 
apenas aqueles países que estiverem 
na vanguarda deste conhecimento e 
tiverem mão de obra especializada 
para aproveitar todos os ganhos que 
ela proporcionará.

Considerando esse cenário desafia-
dor e analisando o nosso Plano Na-
cional de Educação, em sua meta 12 
que se propõe a garantir que “33% 
dos jovens de 18 a 24 anos este-
jam na educação superior até 2024”, 
percebemos que ela ainda é muito 
tímida, considerando que países di-
tos desenvolvidos já alcançam mais 
de 50% desse público matriculado 
no ensino superior. Acrescente-se a 
esse cenário desalentador, o fato de 
que se mantivermos o ritmo de cres-
cimento atual, essa meta só será al-
cançada em 2037!

Importante destacar que o cresci-
mento recente no acesso ao ensino 
superior, se deu, essencialmente, 

pelas instituições de ensino privado, 
que respondem por 75,4% do total 
de matrículas de graduação no País, 
o que, dito de outra forma, represen-
ta a matrícula de 3 em cada quatro 
estudantes. A Bahia acompanha o 
cenário brasileiro e por aqui são 136 
instituições de ensino da rede parti-
cular contra 10 públicas.  

No estado, foram registradas 441.195 
matrículas no ensino superior. Desse 
total, 113.150 estão na rede pública e 
328.045 em instituições particula-
res. Em todo o país, foram 8,45 mi-
lhões de matrículas em 2018, sendo 
que entre 2008 e o ano passado, as 
matrículas na educação superior au-
mentaram 44,6%, com uma média 
de crescimento anual de 3,8% nesse 
período.  

Os números apresentados fazem 
parte do Censo de Educação Supe-
rior 2018, levantamento realizado 
anualmente pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao 
Ministério da Educação, que fornece 
um detalhado e importante panora-
ma da educação superior no Brasil. 

Complementarmente, os dados do 
Censo de Educação Superior, levan-
tamento da Associação Brasileira de 
Mantenedores de Ensino Superior 
(ABMES), indica que o mercado de 
educação superior na Bahia cresce a 

“ Cursar o ensino 
superior aumenta 
as chances de 
empregabilidade 
e geração de 
oportunidades de 
renda no nosso 
estado. 

cos como a Coréia do Sul, Singapura 
e Japão, cujos processos de desen-
volvimento estiveram fortemente 
atrelados ao investimento no nível 
de escolaridade de suas populações. 
Infelizmente, nesse quesito, o nosso 
país ainda patina, ocupando as últimas 
posições em rankings internacionais.

Essa relação simbiótica entre educa-
ção e progresso econômico é um dos 
principais argumentos do articulista e 
economista Gustavo Ioschpe. Autor 
do livro “A ignorância custa um mun-
do”, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti 
em 2005, Ioshcpe defende que os 
níveis de escolaridade dos habitan-
tes de um país se refletem em seu 
crescimento econômico e o quanto 
é vital reduzir as desigualdades edu-
cacionais e sociais internas para que 
o mesmo possa alcançar patamares 
sólidos de desenvolvimento. 

Em parte, este efeito se explica pela 
capacidade que o investimento em 
educação tem de gerar um ciclo virtu-
oso na economia, quer seja porque a 
torna mais apta a receber investimen-
tos externos, atraídos que são pela 
maior qualificação da mão de obra ou 
porque estimula a ação de empreen-
dedores locais. A dinamização da ati-
vidade econômica implica em maiores 
níveis de renda e consumo e aumento 
no padrão de vida, o que, se bem distri-
buído e sustentado ao longo do tempo, 
possibilita o atingimento de novos pa-
tamares de desenvolvimento. 

Isso é válido tanto para o país quanto 
para os estados. Assim, podemos es-
tender essas ideias para a Bahia, de 
que cursar o ensino superior aumenta 
as chances de empregabilidade e ge-
ração de oportunidades de renda no 
nosso estado. 

MÁRCIA BARROS
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superior, diversificando o perfil de quem 
frequenta o ambiente acadêmico e aju-
dando a transformar a vida de milhões 
de pessoas que de outra forma não 
conseguiriam entrar numa universidade 
nem fruir do mercado as vantagens ge-
radas pela formação superior.

Lembremos ainda que, o ensino supe-
rior fortalece também a base cultural, 
sendo uma oportunidade para a am-
pliação de conhecimentos e educação 
para a vida e a cidadania. Afinal, não 
está em jogo pura e simplesmente a 
formação de mão de obra profissional 
para o mercado, mas também a cons-
tituição cidadão, ajudando a difundir 
valores humanos, sociais e coletivos. 

Esse mecanismo é garantido através 
do tripé ensino-pesquisa-extensão, 
base de uma formação superior mais 
completa, que caracteriza as institui-
ções de ensino como universidades. 
Para isso, é importante priorizar a 
qualidade de ensino com investimen-
tos em atividades que vão desde a 
atuação comunitária, passando por 
opções de empregabilidade e interna-
cionalidade, até o fomento de inicia-
tivas que contemplem o desenvolvi-
mento tecnológico e a inovação. 

Exercendo as prerrogativas de uma 
Universidade, a UNIFACS busca es-
timular no aluno uma atitude cidadã, 
que o leve a contribuir com o seu co-
nhecimento para a resolução de pro-

blemas reais da sociedade. O resul-
tado disso é que, ao longo desses 47 
anos, a UNIFACS, além de ter formado 
mais de 50 mil pessoas, por meio de 
projetos de pesquisa e de extensão, 
que contam com a participação efe-
tiva de seus docentes e estudantes, 
tem transformado mais de 130 mil vi-
das direta e indiretamente.

Mesmo com o aumento das opções 
de financiamento, a expansão da edu-
cação particular, o crescimento do 
acesso ao ensino superior e agora a 
contribuição do ensino a distância, é 
necessária a atenção de todos com a 
qualidade do ensino superior no Brasil.

Por isso, quaisquer que sejam as es-
tratégias de crescimento do nosso 
sistema educacional, elas devem es-
tar aliadas a uma preocupação com 
a elevação dos padrões de qualidade, 
pois que não apenas tenhamos mais 
pessoas com formação de nível supe-
rior, mas que essa formação garanta 
que os egressos não só encontrem 
um espaço no mundo do trabalho, e 
se tornem protagonistas de suas pró-
prias vidas, contribuindo de forma de-
cisiva para a sociedade.

Lutemos, portanto, por uma educa-
ção superior de excelência e inclusiva, 
pois é inegável ser esta a única forma 
de construirmos um caminho de de-
senvolvimento para o nosso país.   

uma média de 3,9% ao ano, o que co-
loca o Estado numa posição de des-
taque na região Nordeste. 

Em que pese a distância que ainda 
existe entre a realidade e as metas 
traçadas pelo Plano Nacional de Edu-
cação, não se pode negar que passa-
mos por uma mudança de paradigma 
na educação brasileira, saindo de um 
perfil puramente elitista, em que en-
trar numa universidade era visto como 
um caminho percorrido apenas pelos 
filhos das camadas mais abastadas 
da sociedade, para um cenário de am-
pliação do acesso ao ensino superior.

Essa ampliação vem sendo percebida 
a partir dos anos 2000, tendo como 
fator principal o financiamento pú-
blico estudantil, notadamente pelo 
crescimento dos recursos destina-
dos para o FIES. Ocorre que, em fun-
ção da crise econômica e ausência 
de uma boa gestão estatal para esse 
programa, o seu crescimento desen-
freado se tornou insustentável, o que 
fez como que o governo restringisse 
brutalmente os recursos para ele di-
recionados. Esse fato fez com que as 
IES privadas tivessem que lidar com 
duas questões importantes: 1) O que 
fazer com aqueles estudantes que 
já se encontravam matriculados no 
ensino superior, e que não contavam 
mais com financiamento? Era preciso 
encontrar alternativa para a continui-
dade dos estudos; e 2) Como prover 
acesso para a massa de estudantes 
que ainda desejava adentrar nesse ní-
vel de ensino?

Diante desse cenário, as instituições de 
ensino superior privado assumiram a li-
derança de iniciativas que apoiassem o 
crescimento do nosso sistema educa-
cional, criando alternativas de financia-
mento para seus alunos. Essa decisão, 
contudo, implica no enfrentamento de 
um desafio importante para o setor, 
uma vez que as IES contam unicamen-
te com o pagamento das mensalidades 
dos estudantes para se manterem. 

Mas sabemos que isto ainda é mui-
to pouco, por isso precisamos buscar 
juntos novas fontes de financiamento, 
pois só assim a sociedade brasileira 
conseguirá democratizar a educação 
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Ÿ Comercial: 55 71 99617-6815

O portal de maior
credibilidade do
Estado da Bahia

Ÿ Acessado por investidores de todo 
o país.

Ÿ Temos em São Paulo nosso 
segundo lugar em número de 
acessos, após Salvador.

Ÿ A melhor e mais analítica cobertura 
de notícias com matérias 
atualizadas em tempo real.

Ÿ Portal cujo eixo é a credibilidade e 
a seriedade no trato com a notícia

Ÿ Forte penetração no mercado, se 
diferencia junto ao público pela 
credibilidade do seu âncora, e pela 
qualidade de suas matérias.

Ÿ O portal que tem o apoio direto 
das instituições que representam 
os empresários baianos.

Ÿ Tem como seu âncora, 
Armando Avena, jornalista e o 
mais importante economista da 
Bahia.

Ÿ Atinge, ao mesmo tempo, um 
público segmentado, voltado para 
as questões econômicas, e um 
público global, dado a diversidade 
de assuntos que apresenta.

www.bahiaeconomica.com.br



BAHIA ECONÔMICA - Novembro 2019

ARTIGO

74 

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) lança seu mais novo relatório, o Bahia Flo-
restal 2019, com dados do setor de 2018. “Este es-

tudo tem o propósito de apoiar a tomada de decisões dos 
diversos agentes da cadeia produtiva, visando o desen-
volvimento do setor de base florestal estadual e nacional, 
incluindo a integração dos pequenos-médios produtores e 
processadores de madeira. Além disso, servir de subsídio 
para a construção de políticas públicas adequadas ao se-
tor”, explica o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade.

O relatório (que se encontra disponível no site da ABAF: 
http://www.abaf.org.br/sintese-do-setor-florestal-na-
-bahia/) reúne dados que mostram a efetiva contribui-
ção da Bahia para o desenvolvimento do setor de base 
florestal nacional. O estado possui 657 mil hectares 
(ha) de plantações florestais, com expressiva presença 
de plantios de eucalipto (94% do total), o que coloca a 
Bahia em 4º lugar no ranking nacional de cultivo com a 
espécie. As associadas da ABAF detêm 528 mil ha de 
florestas plantadas, o que corresponde ao expressivo 
percentual de 85% do total estadual, corroborando com 
a amplitude de atuação da associação.

No estado há áreas plantadas com outras espécies, em 
menor proporção, porém com representatividade dentro 
dos seus segmentos. Os plantios de seringueira (34 mil 
ha), por exemplo, utilizados na indústria da borracha (lá-
tex), posicionam o estado no segundo lugar nacional em 

área plantada com a espécie, atrás apenas de São Paulo. 

As condições edafoclimáticas favoráveis juntamente 
com os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) florestal, especialmente nas áreas de silvicultura 
e manejo refletem nos altos níveis de produtividade das 
florestas plantadas no estado. Na Bahia, onde atuam 
importantes players do setor, os níveis de produtivida-
de médios das florestas de eucalipto ultrapassam os 
30 m³/ha.ano. Em alguns casos os incrementos supe-
ram 40 m³/ha.ano, o que confirma o desenvolvimento 
tecnológico da silvicultura local, que é tratada como 
benchmarking internacional.  

No que se refere à certificação, o estado possui 744 mil 
ha de áreas certificadas (entre florestas de produção e 
remanescentes florestais nativos). As cerificações são 
voluntárias e reconhecidas pelo Forest Stewardship 
Council (FSC) e pelo Programa de Certificação Florestal 
Brasileira (CERFLOR). A maioria das áreas certificadas 
(mais de 99%) pertence a seis empresas associadas 
da ABAF, juntamente com seus fomentados e parcei-
ros. Mais de 65% das áreas de florestas plantadas no 
estado pelas empresas estão certificadas por algum 
dos selos (FSC e/ou CERFLOR), confirmando que estas 
adotam práticas sustentáveis, geram benefícios para 
os produtores, comunidades do entorno e para os con-
sumidores nacionais e internacionais. 
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A ECONOMIA 
FLORESTAL NO 
ESTADO DA BAHIA

Wilson Andrade – Diretor Executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal - ABAF
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A indústria de base florestal esta-
dual pode ser considerada diversifi-
cada, estando ativas 636 empresas. 
São empresas que atuam na indús-
tria celulose e papel (papel, pape-
lão, celulose de fibra curta, celulose 
solúvel/especial, entre outros), na 
indústria de madeira sólida (madei-
ra serrada, madeira tratada, móveis 

de madeira, etc) e na indústria de 
material energético (carvão vegetal 
biomassa/pellets e resíduos da ati-
vidade florestal). 

O estado da Bahia possui relevância 
nacional no quesito de produção de 
madeira em tora de floresta plan-
tada. Em 2017 o estado produziu 
aproximadamente 16 milhões de 

m³ madeira, o que representou 7% 
da produção nacional. Do total, qua-
se 13 milhões de m³ foi destinado 
à indústria de C&P (88%), que é o 
principal segmento consumidor do 
estado. Esse segmento, em 2018, 
no estado da Bahia produziu mais 
de 3,3 milhões de toneladas de ce-
lulose, representando 15% do total 

“ Em 2018, o contingente setorial alcançou 234,5 
mil empregos, cerca de 8% do total nacional 
florestal. Estima-se que no estado existam entre 
400 a 500 mil ha de florestas nativas destinadas à 
preservação ambiental.”

WILSON ANDRADE
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produzido no país. Esse produto 
tem grande importância na pauta 
das exportações do setor florestal 
brasileiro.

Considerando a cadeia produtiva do 
setor florestal-industrial na Bahia, o 
Produto Interno Bruto (PIB) atingiu 
R$ 14,2 bilhões em 2018. O setor 
contribuiu com mais de 5% do PIB 
estadual, no mesmo ano.  Estima-
-se que a arrecadação tributária do 
setor foi superior a R$ 4 bilhões em 
2018, o equivalente a 4,3% do total 
arrecadado na Bahia. Tais números 
demonstram que a participação do 
setor na economia estadual é repre-
sentativa.

Quanto ao comércio internacional, 
o setor tem sido historicamente um 
dos principais da economia baiana. 
Em 2018, foi o primeiro, responsável 
por 18,4% do total das exportações 
do estado. Os produtos da sua cadeia 

produtiva somaram mais de US$ 1,62 
bilhão nas exportações, contribuindo 
de maneira significativa no saldo po-
sitivo da balança comercial.

Esse mesmo setor recebeu inves-
timentos da ordem de R$ 728 mi-
lhões em 2018, 16% a mais do que 
em 2017. A maioria desse montan-
te (90%) foi direcionada à reforma, 
implantação e manutenção dos 
plantios florestais, o que expres-
sa a preocupação setorial quanto 
à qualidade de seus ativos flores-
tais, principal fonte de suprimento 
de madeira em tora para atender as 
demandas industriais. As empresas 
associadas da ABAF estimam que, 
para o período entre 2019 e 2024, 
serão investidos mais de R$ 2 bi-
lhões no setor de base florestal.

Outro indicador de relevância do se-
tor de base florestal no estado é o 
contingente de mão de obra (direto 

e indireto) e a geração de renda. Em 
2018, o contingente setorial alcan-
çou 234,5 mil empregos, cerca de 
8% do total nacional florestal. Esse 
aspecto demonstra a importância 
do setor no desenvolvimento e qua-
lificação da mão de obra estadual. 
Além disso, o setor investe em qua-
tro regiões distintas da Bahia e isso 
contribui para a desconcentração 
da atividade econômica (e oferta de 
emprego) no estado (Sul, Sudoeste, 
Litoral Norte e Oeste).

Bastante tradicional na Bahia desde 
a década de 90, os programas de fo-
mento florestal no estado vêm sendo 
incrementados ao longo dos anos. 
Até o ano de 2018, as empresas 
associadas da ABAF apoiaram pro-
prietários rurais locais em diferentes 
modalidades de fomento, os quais 
detêm juntos 42 mil ha de florestas, 
representando um aumento superior 
a 9% em relação à área total de 2017. 
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Mais informações:

Ainda em 2018, as empresas baianas 
firmaram 370 novos contratos de fo-
mento florestal, beneficiando cerca 
de 300 famílias no estado.

Analisando-se os indicadores de 
desenvolvimento municipal (Índice 
FIRJAN de Desenvolvimento Muni-
cipal), observa-se que em regiões 
e municípios onde a cadeia de flo-
restas plantadas está consolidada, 
ocorrem índices superiores a ou-
tras. Na Bahia não é diferente, os 
polos de florestas plantadas têm 
apresentado melhoria nos índices, 
com crescimento percentual 
superior à variação estadual, ou 
índices absolutos superiores à 
média estadual. 

No que diz respeito às florestas de 
proteção e conservação, estima-se 
que no estado existam entre 400 a 
500 mil ha de florestas nativas des-
tinadas à preservação ambiental. 
Deste total, as associadas da ABAF 
contribuem com 380 mil ha, o que 
representa 87% do total. Em resu-

mo, o setor tem mais de 0,7 ha pre-
servado para cada ha de produção.

Paralelamente, a ABAF e outros ato-
res locais e estaduais atuam na pro-
moção de atividades socioambientais 
com destaque ao Programa Ambiente 
Florestal Sustentável (PAFS) que vem 
trabalhando temas relativos à edu-
cação ambiental em comunidades 
rurais: Uso Múltiplo da Floresta Plan-
tada; Regulamentação Ambiental das 
Propriedades Rurais (Código Flores-
tal/ CAR/ Cefir); Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF)/Plano ABC; 
Preservação dos Recursos Hídricos; 
Prevenção e Controle de Incêndios 
Florestais; Controle de Gado nas 
Áreas de Preservação; Combate ao 
Carvão Ilegal; e Programa Fitossani-
tário de Pragas.

Desde o seu início, o PAFS já per-
correu 243 mil quilômetros; realizou 
200 treinamentos em 180 comuni-
dades; instruiu mais de 8 mil pro-
dutores rurais de frutas, eucalipto, 
café, entre outras culturas, e estu-

dantes. “O resultado tem sido muito 
positivo graças às parcerias feitas 
com o Governo do Estado, através 
da Seagri e ADAB; Sindicados Ru-
rais da FAEB/Senar e Prefeituras, 
através de suas secretarias de agri-
cultura e meio ambiente. Acredita-
mos que a responsabilidade de uma 
produção rural sustentável tem que 
ser de todos”, diz Paulo Andrade, co-
ordenador do PAFS. 

A ABAF representa as empresas de 
base florestal do estado e seus for-
necedores. Essa pluralidade dá à as-
sociação a possibilidade de planejar e 
agir com respaldo nos mais variados 
âmbitos e em horizontes largos. A in-
dústria de base florestal usa a madei-
ra plantada como matéria-prima para 
diversos produtos. A madeira utilizada 
é matéria-prima renovável, reciclável 
e amigável ao meio ambiente. Asso-
ciados: Aiba, Aspex, Assosil, Bracell, 
Caravelas Florestas, ERB, Ferbasa, 
Floryl, JSL, Komatsu, Ponsse, Pro-
den, Sineflor, Suzano, Veracel e 
2Tree.     

WILSON ANDRADE
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“Investimentos no setor de saúde não são apenas inves-
timentos no setor de saúde. São investimentos para o 
crescimento econômico e para um futuro mais justo e 

próspero para todos”. Esta frase foi dita pelo diretor geral 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, em 2018, durante um dos encontros men-
sais da Comissão Intergestores Tripartite, realizado em 
Brasília. 

Na mesma ocasião, o gestor citou os cinco pilares con-
siderados essenciais para o aprimoramento dos serviços 
de saúde: desenvolvimento de líderes comprometidos, 
políticas claras, melhoria de sistemas de saúde orientada 
por dados, capacitação de profissionais de saúde e ofere-
cimento de ferramentas para que possam trabalhar e, por 
fim, envolvimento dos pacientes e suas famílias no pro-
cesso do cuidado.

Quatro anos antes disso, eu assumia o meu primeiro man-
dato como provedor da Santa Casa da Bahia, correspon-
dente ao triênio 2014-2016, que coincidiu justamente com 
o período da última recessão econômica. Não bastasse o 
enorme desafio de assumir o comando de uma institui-
ção com tamanhas tradição e robustez, com mais de 5 mil 
colaboradores, cerca de 3 mil somente no Hospital Santa 
Izabel, iniciei a gestão em meio a um cenário de total inse-
gurança local, nacional e mundial.

Somado a isso, me tornei líder de uma entidade de saúde 
filantrópica, que há anos enfrentava os desafios financei-
ros oriundos da desatualização da tabela do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Um levantamento apresentado pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2015 revelou que 
mais de 1.500 procedimentos da Tabela SUS estavam de-
fasados, em avaliação ao período de 2008 a 2014, a partir 
de uma análise de dados do Ministério da Saúde. 

Era necessário aumentar a rentabilidade oriunda do aten-
dimento a pacientes conveniados a operadoras de saúde, 
com foco especial nos esforços voltados ao investimento 
na saúde suplementar. A principal reflexão que aquele mo-
mento me trouxe foi a de que a saúde e o desenvolvimento 
econômico são coexistentes e que era essencial elaborar 
e seguir um plano com medidas que garantissem eficiên-
cia, crescimento, qualidade na assistência, alcance de re-
sultados e aplicação planejada de recursos.

Roberto Sá Menezes – Provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia: 

“ Programa Parceiros para a 
Excelência (PAEX). A iniciativa 
tem o objetivo consolidar uma 
cultura voltada ao aumento da 
competitividade e aprimoramento de 
resultados”

UMA ABORDAGEM DA 
SAÚDE NA BAHIA
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Minha primeira ação foi estabelecer um 
convênio com a Fundação Dom Cabral, 
renomada escola de negócios brasi-
leira, para a implantação do programa 
Parceiros para a Excelência (PAEX). 
A iniciativa tem o objetivo consolidar 
uma cultura voltada ao aumento da 
competitividade e aprimoramento de 
resultados a partir do desenvolvimento 
de um modelo de gestão composto por 
ferramentas gerenciais e estratégicas.

Com foco na capacitação de lideran-
ças, das áreas assistenciais e admi-
nistrativas, a iniciativa vem ajudando 
a projetar a Santa Casa para o futuro, 
com avaliações gerenciais mensais, 
softwares de gestão de indicadores, 
monitorias e programas para o de-
senvolvimento de dirigentes.  As con-
tribuições das novas metodologias 
implantadas logo começaram a ser no-
tadas, com reflexos nas mudanças de 
processos, no sucesso dos negócios 
e no enriquecimento humano a partir 
de ações práticas, com consequente 
contribuição para a perpetuação da 
instituição.

Paralelamente às iniciativas advindas 
da relação com a Fundação Dom Ca-
bral, iniciamos junto a colaboradores 
de hierarquias diversas, a capacitação 
para o desenvolvimento de projetos 
com base na metodologia Lean Six 
Sigma, que visa aprimorar processos, 
eliminar desperdícios e priorizar ele-
mentos que agreguem valor aos pa-
cientes. 

Estas e outras medidas para a im-
plantação de ferramentas a fim de 
capacitar profissionais e tangenciar 
melhor os números, de maneira que 
resultados fossem mais bem avalia-
dos dentro das perspectivas de um 
planejamento estratégico macro e por 
unidades de negócio, começaram a 
contribuir para tomadas de decisões 
mais consistentes. 

Com foco no crescimento, moderniza-
ção e requalificação ordenados da in-
fraestrutura do Hospital Santa Izabel, 
um plano diretor de projetos e obras 
foi elaborado e colocado em prática, 
tão logo recuperamos um terreno an-
tes cedido a uma instituição de ensi-

“ Em períodos de 
crise, o principal 
responsável pela 
retomada virtuosa 
do crescimento 
econômico é 
exatamente o 
incremento em 
setores como a 
saúde”.

no superior. Ainda em 2014, o Hospi-
tal Santa Izabel ganhou o Programa 
Trainee para Enfermeiros, um lactário, 
colocou em operação um novo apa-
relho de Hemodinâmica, apresentou 
as novas instalações da unidade de 
oncologia pediátrica e, entre outras 
intervenções, iniciou a reestruturação 
gradativa dos centros cirúrgicos com 
a compra de novos equipamentos.

No ano seguinte, o plano de reestru-
turação do Hospital Santa Izabel se-
guiu em andamento, focado na gera-

ROBERTO SÁ MENEZES
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ção permanente de índices de maior 
eficiência, com reforma de enferma-
rias, implantação de novos protoco-
los assistenciais, desenvolvimento 
de novas pesquisas científicas e as 
inaugurações pioneiras na Bahia das 
Unidades de Transição de Pacientes e 
Cuidados Paliativos. 

E, em reconhecimento e valorização 
ao compromisso da instituição com 
a prestação de serviços qualificados 
e seguros, frutos de um trabalho fo-
cado na pluralidade do conhecimento 
por meio da assistência transdiscipli-
nar, o Hospital Santa Izabel conquis-
tou, em 2015, a Acreditação Plena - 
Nível II, concedida pela Organização 
Nacional de Acreditação.

Ainda que os resultados começas-
sem a se apresentar de maneira mais 
consolidada, os desafios impostos 
pela crise ainda estavam longe de 
terminar. O ano de 2015 contabilizou 
o fechamento de mais 2 milhões de 
postos de trabalho no Brasil, segundo 
dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), o 
que acarretou no aumento do núme-
ro de pessoas sem planos de saúde. 
De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística IBGE, o de-
semprego aumentou 38,1% naquele 
período, em comparação a 2014, pior 
resultado registrado desde 2004.

Em artigo publicado no blog Brasil 
Debate, da revista Carta Capital, em 
julho de 2017, o economista Rafael 
Silva atestou, com base em estudos, 
que “em períodos de crise, o principal 
responsável pela retomada virtuosa 
do crescimento econômico é exa-
tamente o incremento em setores 
como a saúde”. O especialista ainda 
afirma que, “com maiores garantias 
da qualidade de saúde e consequen-
temente de vida, eleva-se o patamar 
de riqueza e produtividade, pois o tra-
balhador produzirá mais e melhor”.

Diante do cenário agravado pela cri-
se, em meio a esforços contínuos 
para a mudança de cultura voltada 
à conquista da eficiência com a apli-
cação de menos recursos e controle 
de desperdícios, seguimos investindo 
no desenvolvimento e fortalecimento 

“ Segundo dados do Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar (IESS), a Saúde 
Suplementar já é responsável por 8,1% da 
força de trabalho do Brasil.”

do Hospital Santa Izabel, com o nível 
de inovação e pioneirismo que acom-
panha a Santa Casa da Bahia desde 
o ano de sua fundação, em 1549. 
Com recursos próprios, a instituição 
inaugurou, em 2016, a nova e mo-
derna infraestrutura do ambulatório 
voltado ao atendimento de pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
instalado no terreno anteriormente 
recuperado, e conquistou a Certifica-
ção por Distinção - Nível Diamante, o 
mais alto reconhecimento de quali-
dade a serviços de hemodinâmica e 
cardiologia intervencionista, conce-
dido pela Sociedade Brasileira de He-
modinâmica e Cardiologia Interven-
cionista (SCBHCI).

A Santa Casa da Bahia seguiu com 
investimentos na área de saúde e 
gerando empregos a partir da con-
tratação de mão de obra qualifi-
cada.  Segundo dados do Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS), a Saúde Suplementar já é res-
ponsável por 8,1% da força de traba-
lho do Brasil. 

Com a chegada do meu segundo 
mandato como Provedor, em 2017, 
a Santa Casa da Bahia seguiu com 
investimentos em tecnologia e no 
desenvolvimento de pessoas, com 
o objetivo de assegurar uma assis-
tência mais segura, qualificada e 

eficiente. Naquele mesmo ano, co-
meçamos a utilizar a expertise do 
Hospital Santa Izabel para promo-
ver o desenvolvimento de hospitais 
públicos e particulares de pequeno 
porte no interior do Estado.

Em entrevista à Revista Exame, em 
2016, o presidente do Conselho de 
Administração da Associação Nacio-
nal de Hospitais Privados, Francisco 
Balestrin, afirmou que em momen-
tos econômicos críticos “empresas 
buscam rever seus processos e sua 
infraestrutura em busca de maior 
eficiência e que a tecnologia pode 
ser uma aliada importante, seja com 
o intuito de otimizar processos, seja 
para reduzir custos”.

Ao mesmo tempo em que busca-
mos fortalecer setores voltados para 
pacientes da rede de saúde suple-
mentar, com o objetivo de suprir os 
problemas causados pela deficiên-
cia de recursos na área pública, não 
deixamos de pensar e implementar 
iniciativas voltadas a promover uma 
melhor sustentabilidade dos servi-
ços prestados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Ainda em 2017, o Hospital Santa 
Izabel deu início à corrida pela Acre-
ditação Canadense Qmentum Inter-
national e conquistou o nível 6 da 
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certificação concedida pela Health-
care Information and Management 
Systems Society (HIMSS) EMRAM 6, 
que reconhece a implementação de 
sistema completo de suporte à de-
cisão, circuito fechado de gerencia-
mento de medicação e a possibilida-
de de tratar dados clínicos por meio 
de análises estatísticas. 

No ano passado, o Hospital Santa 
Izabel ganhou aplicativos para es-
treitar e facilitar a comunicação en-
tre médicos e pacientes, apresen-
tou unidades reformadas, como o 
Pronto-Atendimento Pediátrico e o 
Laboratório de Análises Clínicas, e 
lançou mais novas iniciativas, como 
o Núcleo de Relacionamento Médico. 
O projeto, pioneiro no Nordeste, tem 
o objetivo de promover melhorias no 
atendimento ao mesmo tempo em 
que atende a necessidades do Cor-
po Clínico, por meio da análise de in-
dicadores de desempenho. Também 
envidamos esforços no projeto de 
implantação do Escritório de Experi-
ência do Paciente, com o propósito 
de monitorar diretamente a avalia-
ção de pacientes e colaboradores 
sobre os processos assistenciais.

Investimentos voltados ao fortale-
cimento de projetos de humaniza-
ção, alguns inéditos na Bahia, como 
o Cão-Terapia, que leva o labrador 
Angus e a Yorkshire Kira para visitar 
unidades pediátricas e adultas do 
Hospital Santa Izabel, também foram 
feitos. Especialistas reconhecem a 
influência de ações humanizadas 
na melhora do estado psicológico 
do paciente com contribuição direta 
nos avanços do tratamento, o que 
pode significar menos tempo de in-
ternação.

Agora em 2019 estou vivenciando 
o meu último ano à frente da Santa 
Casa da Bahia. A instituição está co-
memorando o 470º aniversário sen-
do detentora do primeiro hospital a 
realizar cirurgia robótica na Bahia e 
certificado internacionalmente com 
a Acreditação Canadense Qmentum 
International. 

Com investimentos na casa de R$ 
30 milhões apenas no primeiro se-
mestre, o Hospital Santa Izabel aca-
ba de ser reconhecido com a classi-
ficação máxima (nível 7) Healthcare 
Information and Management Sys-

ROBERTO SÁ MENEZES

“ De acordo com dados da Superintendência de 
Estudos Econômicos da Bahia /IBGE, juntamente 
com a Educação, a Saúde é responsável por 3,8% 
do PIB baiano.
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certificação atesta a implantação 
completa do prontuário eletrônico 
dos pacientes e integração máxima 
em todos os departamentos do hos-
pital, com a avaliação de resultados 
clínico-assistenciais trabalhados por 
soluções em business intelligence.

Durante a reunião em Brasília, em 
2018, o diretor geral da OMS tam-
bém destacou que é de extrema 
relevância garantir atendimento de 
qualidade às pessoas que buscam 
cuidados, pois “se eles não forem 
seguros ou forem de baixa qualidade, 
os pacientes vão parar de usá-los e 
isso pode levar a uma enorme carga 
de doenças que, definitivamente, te-
rão alto custo de tratamento”.

De acordo com dados da Superin-
tendência de Estudos Econômicos 
da Bahia /IBGE, juntamente com a 
Educação, a Saúde é responsável 
por 3,8% do PIB baiano. Segundo in-
formações divulgadas pelo Ministé-
rio da Saúde em julho deste ano, o 
Brasil é o 8º maior mercado de saú-
de no mundo e está em 9º lugar no 
ranking de países com mais gastos 
com saúde.

As medidas e inovações aplicadas 
pela Santa Casa da Bahia nos últi-
mos anos na área de saúde contri-
buíram para fortalecer ainda mais 
a própria instituição, em meio aos 
enfretamentos implicados pelos de-
safios da gestão. Mas também servi-
ram para marcar novos capítulos na 
história de desenvolvimento da saú-
de do Estado e, por consequência, a 
sua economia.

Encerro as linhas deste artigo re-
gistrando que sem o capacitado e 
engajado corpo de profissionais que 
fazem parte da Santa Casa da Bahia, 
desde os líderes do Núcleo Execu-
tivo até os diversos analistas e au-
xiliares, nenhuma dessas conquis-
tas teria sido possível. Termino este 
mandato com a certeza de que as 
potencialidades da instituição e das 
pessoas que dela fazem parte são 
inesgotáveis, para a concretização 
de contribuições para a Bahia e todo 
o Brasil.  
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A Bahia sempre habitou o imaginário do turista nacio-
nal e estrangeiro. E razões não faltam para isso. O 
Estado reúne o que há de mais encantador e auten-

tico, distribuído por diversos destinos locais. Ingredientes 
que levam a Bahia a estar sempre em evidência na mídia. 
Recentemente, o jornal estadunidense The New York Ti-
mes indicou Salvador como “lugar para se conhecer em 
2019”. A cidade foi a única do Brasil a aparecer nessa se-
leta lista. A também famosa revista americana de viagem 
e turismo Condé Nast Traveler colocou a capital baiana 
como o primeiro destino de uma lista de dez lugares dignos 
de visitação pelo mundo.  

Salvador é, sem dúvida, o destino com maior visibilidade 
na Bahia. A cidade reúne, como nenhuma outra, atrativos 
sem igual. Um invejável patrimônio arquitetônico, uma gas-
tronomia única, com forte influência africana, uma história 
sem fim desta que foi a primeira capital do país, uma pro-
funda religiosidade, que resulta no respeitado sincretismo 
religioso, sol, praia, um Carnaval desejado, um ritmo musi-
cal único, uma ginga provocativa e festa e mais festas. E, 
como se fora pouco, o jeito baiano de ser é o tempero final 
dessa receita. 
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TURISMO: 
DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES

Roberto Duran – Presidente do Salvador Destination

“ A Bahia de Todos os Santos vai 
abrigar o Mundial de Vela Jovem, 
em 2020, considerada a maior 
competição do segmento no mundo, 
realizado pela primeira vez no Brasil.”

É certo que muitos destes atrativos, infelizmente, ainda 
não receberam a atenção que merecem. Um exemplo é 
a Baia de Todos-os-Santos (BTS), maior baia tropical do 
mundo, com 56 ilhas, percorrendo 18 municípios. Sede da 
Amazônia Azul, a BTS permanece subaproveitada, apesar 
do seu potencial para desenvolver o turismo náutico e a 
economia do mar. Financiado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o Programa Nacional de De-
senvolvimento do Turismo (Prodetur) chegou a mapear 39 
ações e intervenções na BTS, no entanto, a maioria de-
las até hoje não saiu do papel. Já com relação ao turis-
mo náutico, todas as iniciativas realizadas até o momen-
to tiveram o Yatch Clube da Bahia como peça chave. Por 
conta desse inestimável apoio, a BTS vai abrigar o Mundial 
de Vela Jovem, em 2020, considerada a maior competi-
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ção do segmento no mundo, realizado 
pela primeira vez no Brasil, e a Regata 
internacional Transat Jacques Vabre, 
entre Le Havre (França) e Salvador, 
prevista para o final deste ano.   

Mas há outras iniciativas, felizmente, 
bem avançadas. O trade baiano, jun-
tamente com o governo municipal, 
a Igreja Católica e as Obras Sociais 
Irmã Dulce trabalham para impulsio-
nar um novo segmento: o turismo re-
ligioso. Há quatro anos, se modela o 
Projeto Caminho da Fé, um percurso 
de 1,1km, que vai integrar a Basílica do 
Bonfim, maior centro da fé católica 
na Bahia, ao Santuário de Irmã Dulce, 
canonizada no último dia 20 de outu-
bro. A expectativa é que, com nossa 
primeira santa brasileira, o número 
de fiéis cresça substancialmente na 

cidade, tornando Salvador um novo 
destino de peregrinação católica, su-
perando o Santuário da Lapa, no in-
terior baiano, que recebe anualmente 
2 milhões de peregrinos. Com 372 
igrejas e templos católicos, Salvador 
tem todos os elementos para atingir 
facilmente esta meta. 

A prefeitura também vem intensifi-
cando suas ações para atrair mais 
visitantes e oferecer maior qualidade 
de vida aos seus moradores. Desde 
2013, Salvador passa por uma im-
portante requalificação da sua orla, 
seus equipamentos e espaços pú-
blicos. A maior orla do Brasil ganhou 
nova apresentação, com modernas 
calçadas, espaços compartilhados, 
ciclovias, iluminação pública, quadras, 
praças e restaurantes. Além disso, 

Salvador passou a contar com novos 
equipamentos culturais, turísticos e 
de lazer, a exemplo do Espaço Carybé 
das Artes, no Forte São Diogo, o Espa-
ço Pierre Verger da Fotografia Baiana, 
no Forte Santa Maria, a Casa do Car-
naval, o Memorial Casa do Rio Verme-
lho (ou Casa de Zélia e Jorge Amado), 
uma nova Colina Sagrada do Senhor 
do Bonfim e a requalificação do Ter-
reiro de Jesus. 

Eventos – O turismo de eventos e ne-
gócios, segmento que não enfrenta 
sazonalidade, também está em fran-
ca expansão na capital baiana. Por 
conta do trabalho desenvolvido pela 
Salvador Destination, a capital baiana 
vem se destacando no país. Entidade 
privada, sem fins lucrativos, a Salva-
dor Destination e seus 52 associados 
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“ Apresentar a 
infraestrutura da 
cidade para captar 
eventos para 
Salvador, ações 
que se mostraram 
efetivas a partir do 
volume de congressos 
confirmados para a 
capital baiana.”

ROBERTO DURAN
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foram responsáveis por confirmar, no 
período de 2015-2019, 99 eventos, 
que resultaram num fluxo extra de 
60 mil turistas, com 240 mil pernoi-
tes na rede hoteleira da cidade e um 
incremento na economia local de R$ 
288 milhões. Além disso, a entidade já 
garantiu outros 18 eventos até 2024.

Observe-se que esse resultado foi 
atingido mesmo sem um Centro de 
Convenções. Por isso, nossa expec-
tativa é extremamente positiva com 
a inauguração do novo empreendi-
mento, nos próximos meses. Estamos 
trabalhando para que Salvador volte a 
ocupar a terceira posição nacional no 
turismo de eventos.  Na realização de 
congressos internacionais, conforme 
critério ICCA - International Congress 
and Convention Association, a capital 

baiana já começa a despontar. A cida-
de pulou da 7ª posição, em 2016, para 
a 5ª, em 2018. Considerando todos os 
destinos no mundo, Salvador subiu 
120 posições.  A Salvador Destination 
é a única entidade do Norte e Nordes-
te do país a participar da ICCA, a mais 
importante associação mundial de 
congressos e eventos. 

Nos últimos quatro anos, a Salvador 
Destination trouxe para a capital baia-
na mais de 80 operadores de turismo 
do país, 60 presidentes e dirigentes 
de entidades nacionais, responsáveis 
por decidir os eventos, 40 empresas 
do mercado de visitors e mais de 30 
jornalistas de turismo do Brasil e do 
exterior. O objetivo foi apresentar a 
infraestrutura da cidade para captar 
eventos para Salvador, ações que se 

mostraram efetivas a partir do volu-
me de congressos confirmados para 
a capital baiana. 

Dentro das estratégias para ampliar 
o volume de congressos na cidade 
também estão incluídos encontros e 
networking com representantes de 
entidades locais dos mais variados 
segmentos, capacitação de funcioná-
rios da rede hoteleira e participação 
nos principais eventos nacionais e in-
ternacionais de turismo. Só em 2019, 
a Salvador Destination distribuiu mais 
de 50 mil mapas de Salvador, Centro 
Histórico, Costa de Itapuã, além de 
um roteiro cultural de 5 dias na cida-
de. Ações estas que só foram pos-
síveis graças à parceria inestimável 
com a Prefeitura Municipal de Salva-
dor, através da Secretaria de Cultura 
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“ Os destinos preferidos 
foram, além de 
Salvador, Porto Seguro, 
Itacaré, Morro de São 
Paulo e Praia do Forte. 
Os turistas brasileiros 
que mais procuraram 
a Bahia vieram de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Distrito 
Federal.”
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e Turismo. Parceria esta que possibi-
litou, inclusive, que a Salvador Desti-
nation cedesse à prefeitura o domínio 
SalvadordaBahia.com, considerado 
hoje o principal portal de informação 
turística e cultural da cidade, com 1,2 
milhão de acesso, em todo o mundo, 
nos últimos 12 meses. 

Novo marco - A abertura do novo 
Centro de Convenções deverá signifi-
car um novo marco para o turismo de 
eventos e negócios na cidade. Com 
37,6 mil m2 de área construída, capa-
cidade para 14 mil pessoas em con-
gressos e convenções simultâneas e 
20 mil pessoas em shows externos, o 
empreendimento, quando inaugurado, 
contará com 8 auditórios e 18 salões 
moduláveis, 28 salas de reuniões, 
praça de exposição nos dois pavimen-
tos, totalizando 5 mil m² cada uma, e 
restaurantes com vista mar. 

Outro equipamento fundamental para 
a expansão do turismo em geral é o 
aeroporto. A Bahia conta com 11 ter-
minais aeroportuários, a maior parte 

deles sem atender adequadamente o 
fluxo de passageiros, seja por falta de 
modernização ou de voos. No caso de 
Salvador, portão de entrada de gran-
de parte dos turistas que visitam o 
Estado, a situação começou a mudar 
a partir da concessão do terminal à 
francesa Vinci Airports. A empresa já 
realizou 85% das intervenções pre-
vistas no Contrato de Concessão.  A 
primeira fase das obras será concluí-
da no final de outubro, ficando o res-
tante para 2021. Dentre as melhorias, 
estão a expansão do terminal de pas-
sageiros, modernização de banheiros 
e fraldários, ampliação do pátio de 
aeronaves, construção de novo píer, 
com 6 novas pontes de embarque, 
melhorias no sistema de refrigeração/
ventilação, ações que vão tornar o ae-
roporto de Salvador mais moderno, 
seguro e funcional. 

As perspectivas para o turismo baiano 
são as melhores possíveis. No Verão 
de 2018/2019, seis milhões de turis-
tas visitaram a Bahia, de acordo com 
a Secretaria de Turismo do Estado. 

Os destinos preferidos foram, além 
de Salvador, Porto Seguro, Itacaré, 
Morro de São Paulo e Praia do Forte. 
Os turistas brasileiros que mais pro-
curaram a Bahia vieram de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distri-
to Federal. Entre os estrangeiros, as 
nacionalidades mais presentes foram 
a argentina, espanhola, italiana, fran-
cesa, alemã e norte-americana. O flu-
xo turístico colocou a Bahia entre os 
cinco estados mais visitados durante 
as férias escolares, de acordo com o 
Ministério do Turismo.

A rede hoteleira de Salvador, que ob-
servou um crescimento de 10% na 
ocupação no Verão de 2018/2019, 
acredita que 2020 será ainda melhor, 
com índice de ocupação superando o 
ano anterior. Com um novo aeropor-
to, um novo Centro de Convenções, 
o avanço na requalificação da cidade 
e o constante profissionalismo das 
empresas de turismo, estão dando as 
condições para que a Bahia, em espe-
cial Salvador, volte a ser referência no 
segmento.     

ROBERTO DURAN
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A publicidade é um dos grandes motores da economia 
mundial e, claro, brasileira. O seu impacto é tão grande 
para as empresas e também para o comportamento da 

sociedade como um todo que, segundo estudo da consulto-
ria inglesa Deloitte, com sede em New York, e atuação em 150 
paises, para cada real investido em publicidade o efeito pode 
chegar a 10 reais no PIB de um país. A publicidade é elemento 
fundamental para a vitalidade de uma economia de merca-
do e, ao mesmo tempo, financia a liberdade de imprensa na 
medida em que os investimentos publicitários na mídia pro-
movem as condições para a isenção da opinião da imprensa.

Na nossa Bahia, não é diferente. A força da publicidade 
está presente e visivel em nosso Estado. A criatividade 
brasileira nasceu aqui e a Bahia é matriz criativa   para 
muitas áreas, como música, literartura e artes plásticas. 
Também na publicidade somos um ninho de talentos com 
grandes nomes da publicidade brasileira, sendo de nossa 
autoria campanhas de sucesso consagradas e premiadas 
ao redor do mundo.

A publicidade conecta um produto ou serviço com o con-
sumidor e conecta valores institucionais com os cidadãos. 
Sem perceber, somos rodeados por anúncios e campanhas 
em casa e nas ruas, no trabalho e em nossos momentos 
de lazer. Mais que a influência na compra de determina-
do produto ou contratação de um serviço, a publicidade é 
um aliado na informação e na propagação da cultura e do 
entretenimento, outros importantes pilares do nosso país.

Em casos de crises em uma empresa - ou até em países - 

é através do investimento em marketing e publicidade que 
se pode superar determinadas situações, trazendo dados, 
incentivo e o fortalecimento da confiança do mercado e, 
consequentemente, do público.

Também é através dela que somos impactados diretamen-
te pelas ações realizadas pelos governos - em âmbitos na-
cionais, estaduais e municipais. A publicidade institucional 
é uma obrigação constitucional para manter a população 
informada, principalmente nos conteúdos de utilidade pú-
blica, tanto o de divulgação de novas realizações (como 
eventos e lançamentos de obras) quanto o de serviços de 
interesse da comunidade. 

Em nosso negócio, temos uma máxima: a publicidade 
quando não trabalha com as verdades das marcas, o con-
sumidor pune, não compra. Este raciocínio serve também 
para o ambiente politico: geralmente quando o político não 
entrega o que prometeu, o eleitor pune e não vota mais, ou 
pelo menos tem esse direito.

Em termos práticos, podemos dar o exemplo da manu-
tenção dos veículos de comunicação ao redor do Brasil. 
Sozinha, a publicidade funciona como a principal receita 
de meios como televisões, rádios e jornais. Ainda hoje, em 
muitos países os anúncios publicitários representam qua-
se dois terços da receita das editoras. Em tempos de crise 
- como o que enfrentamos nos últimos anos - foi a falta de 
investimento em anúncios, entre outros fatores, que difi-
cultou a manutenção destes mesmos veículos em muitas 
cidades brasileiras.
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O PAPEL DA PUBLICIDADE 
NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO DO 
ESTADO DA BAHIA

Cláudio Carvalho – presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Publicidade, seção 
Bahia - ABAP-BA
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É difícil encontrar algum tipo de movi-
mento ou evento cultural que não seja 
baseado em patrocínios, concessão 
de verbas ou propagandas comerciais. 
De diferentes formas, a publicidade 
oferece todo o suporte para o funcio-
namento da economia criativa que, 
por sua vez, também alimenta o setor. 
O impacto direto - como movimen-
tação do mercado, geração de em-
pregos e aumento da concorrência 
e, consequentemente, preços mais 
atrativos para o consumidor final - 
se aliam a aspectos indiretos de sua 
participação. A publicidade tem o po-
der de gerar sentimentos, incentivar 
grandes iniciativas, propagar eventos 
e o sentimento de coletividade.

Trazendo para nossa realidade, no 
mercado baiano a publicidade cons-
truiu grandes marcas, consolidou 
destinos turisticos e ajudou a abrir 
fronteiras de desenvolvimento econô-
mico. Atuou em segmentos importan-

tes, como o varejo, na construção das 
marcas dos shoppings centers, de no-
vos bairros, de grandes lançamentos 
imobiliários, das indústrias e dos pres-
tadores de serviços de saúde e edu-
cação, entre muitas outras atividades. 
Na Bahia, temos grandes diferenciais 
que impulsionam o mercado. Datas 
importantes como o carnaval e o São 
João, movimentam milhões de reais 
em todo o estado e nos chamam a 
atenção, justamente, por grande parte 
dos investimentos serem feitos atra-
vés de empresas privadas. A Bahia é 
capaz de produzir muitas oportuni-
dades de mercado para que grandes 
e pequenas marcas se posicionem, 
e isso acontece frequentemente em 
muitas regiões do Estado.

Muitos destinos turísticos são traba-

lhados permanentemente, gerando 
empregos e movimentando a econo-
mia como o centro histórico de Sal-
vador, a Baía de Todos os Santos, o 
litoral norte, Porto Seguro, Trancoso, 
Ilhéus, Chapada Diamatina e tantos 
outros.

A essência da publicidade é a criati-
viadade. Nossa indústria é de criação, 
não é de mídia. As nossas campanhas 
constroem marcas fortes através da 
informação e da qualidade criativa. 
Nossas idéias podem utilizar canais 
de mídia para conectar as marcas 
com seus públicos. 

Com a transformação digital que es-
tamos vivendo, o ambiente de redes 
sociais e as oportunidades na mídia 
digital tem se mostrado grandes alia-

“ De diferentes formas, a publicidade oferece todo 
o suporte para o funcionamento da economia 
criativa que, por sua vez, também alimenta o setor.”
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dos da publicidade, porque democra-
tizou a opinião e trouxe a possibildade 
de ações com maior precisão de atin-
gimento dos públicos. 

Por outro lado, o digital vem se regu-
lamentando, o que é absolutamen-
te natural. As grandes redes sociais 
estão se adaptando especialmente 
com relação a privacidade dos dados 
de cada titular, e na nossa atividade o 
desafio é como utilizar a mídia digital 
sem ser invasivo. Publicidade é assim: 
o que dá pra rir dá pra chorar. Ou seja, 
para funcionar bem, nasce da verdade 
da marca, da criatividade e com base 
em pesquisa e informação, identifica 
qual o melhor canal de mídia para con-
versar com seu público.

Diante da crise - Um estudo realizado 
pela Kantar Ibope Media mostrou que, 
diferentemente do esperado para o 
ano de 2018, o Produto Interno Bruto 
manteve – embora se recuperando de 
forma lenta –, seu crescimento pelo 
segundo ano consecutivo e, com isso, 
o mercado publicitário também foi im-
pactado de forma positiva.

A pesquisa mostrou ainda que os se-
tores que mais investiram na compra 
de mídia no ano passado foram o de 
comércio e serviços, seguidos por fi-
nanceiro, higiene pessoal e beleza e 
farmacêutico. Dos novos anuncian-
tes, 85% englobam serviços, comér-
cio, cultura, lazer, esporte, turismo e 
imobiliário como focos de atuação. 
Reforçando a importância de marke-
ting e publicidade como mola propul-

“ Os setores que 
mais investiram na 
compra de mídia no 
ano passado foram 
o de comércio e 
serviços, seguidos 
por financeiro, higiene 
pessoal e beleza e 
farmacêutico.”
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sora da cultura brasileira, mais de 8 
mil produções artísticas foram pro-
movidas, principalmente de forma re-
gionalizada, por novas marcas. 

Sabe-se que, nos Estados Unidos, 
por exemplo, é o efeito da publicida-
de que influencia diretamente a de-
cisão de compra do consumidor. No 
Brasil, o fator preço também tem uma 
grande interferência. Mesmo com um 
bom anúncio, o produto de menor 
custo ainda ganha a preferência do 
público. 

De qualquer forma, é importante 
perceber que está tudo interligado. 
Sem a própria publicidade, o mercado 
como conhecemos hoje não existiria.  
Invariavelmente, os níveis de ino-
vação no mercado seriam menores, 

assim como a variedade de produtos 
também cairia e, consequentemente, 
os preços seriam mais elevados e o 
poder de compra seria menor.

O que temos acompanhado - e que 
tem ganhado cada vez mais força - é 
que há uma relação direta entre a pu-
blicidade e o comportamento socioe-
conômico da população. Ao comuni-
car as vantagens de um produto ou 
serviço, atrelado ao seu preço, é feita 
uma conexão quase que imediata en-
tre o vendedor e o seu comprador em 
potencial.

É válido ressaltar que, para além dos 
anúncios de um produto e das suas 
consequências como o incentivo ao 
mercado de bens e serviços, a publi-
cidade pode ser aplicada em diferen-
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“ Estamos 
acompanhando as 
mudanças através de 
uma visão macro, mas 
também localizada.”

tes categorias. Em casos de negócio 
entre empresas (o famoso business-
-to-business), é feita uma propagan-
da mais formal e técnica com o foco 
no fechamento do negócio e que 
pode envolver uma grande cifra. 

A publicidade também serve para 
conscientização e construção de 
um pensamento crítico da popula-
ção.  Ela anuncia, mas também pode 
(e deve!) informar, educar, divertir e 
motivar mudanças de atitudes na so-
ciedade. 

Apesar da sua importância e força 
é preciso estarmos atentos. Assim 
como o aumento da presença digi-
tal impacta positivamente o formato 
em que a publicidade é feita, esta-
mos acompanhando as mudanças 
através de uma visão macro, mas 
também localizada. Ela  precisa ser a 
própria mola propulsora, incentivan-
do e criando estes espaços e novas 
oportunidades. 

Na publicidade, nossa grande dife-
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rença é a capacidade criativa das 
agências e aí não importa o canal 
usado, seja na mídia digital, nas TV’s, 
rádios, mídia exterior, mídias impres-
sas ou mídias in door. 

E vamos combinar: quando o as-
sunto é criatividade, a Bahia é ma-
triz, a criatividade brasileira nasceu 
aqui.  

CLÁUDIO CARVALHO
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Estamos vivendo um momento econômico desafiador. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em agosto, a taxa de desempre-

go no país foi de 11,8%. Testemunhamos a informalidade 
crescente, saúde deficitária e segurança pública comple-
tamente falha. Nesse cenário, e carregando como princi-
pal missão a melhoria de vida da população, estamos nós, 
prefeitos e prefeitas. Na administração pública municipal, 
enfrentamos desafios comuns e, a partir da nossa atua-
ção na União dos Municípios da Bahia - UPB percebemos 
que juntos somos mais fortes.

Captação de recursos e adimplência de repasses estão 
entre os principais desafios das prefeituras. Ao mesmo 
tempo que precisamos executar programas do Governo 
Federal, não temos garantia financeira para que os repas-
ses sejam creditados na nossa conta em sintonia com o 
que realmente precisamos para fazer o programa acon-
tecer. Além disso, esse valor desproporcional registra fre-
quentes atrasos em nossos caixas, refletindo diretamen-
te nos serviços prestados à população.

Neste ponto abordamos a Reforma Tributária, mais que 
urgente no nosso país. Não faz nenhum sentido que a 
divisão do bolo tributário permaneça a mesma do pacto 
federativo estabelecido na Constituição de 1988. Atual-
mente o Governo Federal detém 51% dos valores arreca-
dados e entrega 21,5% para estados, apenas 24,5% para 
municípios e 3% para aplicação em programa de financia-
mento de setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e 
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ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 
E SEUS DESAFIOS

Eures Ribeiro Pereira – Presidente da União 
dos Municípios da Bahia - UPB

“ Precisam prever investimentos 
de urbanização e infraestrutura, 
levando em consideração a realidade 
e as especificidades da população.”

Centro-Oeste (art. 159/Constituição Federal). Na contra-
mão da divisão, os governos locais é quem oferecem dire-
tamente serviços como saúde, educação e ações sociais, 
por exemplo. E ainda precisam prever investimentos de 
urbanização e infraestrutura, levando em consideração a 
realidade e as especificidades da população. Essa divisão 
injusta deixa os municípios dependentes das transferên-
cias federais.

Trabalhamos para o fortalecimento dos municípios. Cap-
tação de recursos e parcerias público privada são alter-
nativas que não resolvem os problemas, mas se mostram 
como saídas para executar ações pensando no bem so-
cial. O tema do nosso 7º Encontro de Prefeitos, realizado 
em setembro deste ano, foi justamente captação de re-
cursos. 

A UPB entende que a captação orientada, qualificada e 
diversificada possibilita fomentar novas fontes de recur-
sos. No encontro, apresentamos as oportunidades de 
captação que podem ser exploradas pelo setor público. 
Quanto mais os municípios trabalharem fontes alterna-
tivas, menos estaremos reféns de repasses e da crise 
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econômica que passa o nosso país. 
Fazemos isso, mas temos em men-
te e pautamos o nosso trabalho na 
urgente Reforma Tributária, uma vez 
que todos concordaram que há divi-
são desigual dos recursos.

O desenvolvimento local e econô-
mico da Bahia é muito diversificado, 
uma vez que as vocações econômi-
cas dos municípios e suas regiões 
são variadas. Se avaliarmos os dez 
maiores municípios do estado, essa 
diversificação se mostra evidente. 
Em Feira de Santana temos o comér-
cio como motor da economia, o setor 
moveleiro se destaca em Vitória da 
Conquista, Camaçari tem sua base 
na indústria e Juazeiro é o grande 
centro produtor de frutas tropicais. 
Lauro de Freitas é considerado um 
dos municípios mais industrializados 
do estado. 

A oferta de educação superior, com 
forte presença de instituições de 
ensino, é o diferencial de Ilhéus. Já 

Jequié tem na pecuária e na agri-
cultura a base do seu desenvolvi-
mento. A agropecuária e o comércio 
são fortes em Teixeira de Freitas. Já 
Barreiras se destaca no agronegó-
cio. Nós, gestores municipais, temos 
o dever de firmar parcerias, respei-
tando as particularidades de cada 
município e pensando no desenvol-
vimento social.  

Estou na segunda gestão à frente 
da UPB e, de lá para cá, pautei mi-
nha administração na união munici-
palista para alcance de resultados e 
em ações para solucionar conflitos 
comuns. Conhecida por ser “Casa 
dos Municípios”, a entidade, com 55 
anos de história, cumpre seu papel 
de contribuir para a gestão de exce-
lência.

A UPB sempre levanta bandeiras mu-
nicipalistas e é referência nacional no 
assunto. Trabalhamos duro para man-
ter a representatividade da institui-
ção. Não temos vínculos partidários, 

“  Juazeiro é o grande 
centro produtor de 
frutas tropicais. 
Lauro de Freitas 
é considerado um 
dos municípios mais 
industrializados do 
estado.”

temos interesses comuns. Represen-
tamos e defendemos os interesses 
dos municípios baianos. Para isso, 
nossa entidade atua em sete áreas 
técnicas, que são: Desenvolvimento 
Social; Captação de Recursos; Enge-
nharia e Arquitetura; Jurídico; Infor-
mações Municipais; Comunicação; e 
Capacitação e Eventos.

As lutas são diárias e as conquistas 
também. Os resultados são a nossa 
razão para continuar lutando em de-
fesa dos municípios e, assim, melho-
rar a vida das pessoas.  

EURES RIBEIRO PEREIRA
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O Estado da Bahia tem vocação para a mineração! Pro-
dutor de Cromo, Cobre, Níquel, Vanádio, Ouro, Dia-
mante, Grafite, Magnesita, Talco, Urânio, entre ou-

tros, a Bahia apresenta ainda o potencial de se tornar um 
importante fornecedor de Minério de Ferro, Zinco, Chumbo, 
Alumínio, Fosfato e Potássio. O Estado já é o 4º maior pro-
dutor de bens minerais do Brasil e se destaca pela relação 
positiva entre as empresas privadas, o setor público e a 
sociedade. 

Na Bahia, a mineração chega em municípios onde ou-
tras indústrias não chegam, tornando-se uma via prós-
pera para a geração de renda, emprego, impostos e de 
demanda por serviços e materiais. Assim, essa atividade 
proporciona um salto de qualidade de vida nas cidades 
onde está presente. Para potencializar sua vocação para 
a mineração, aproveitando ainda mais o impacto positivo 
que ela gera na economia, o Estado da Bahia pode desen-
volver ainda mais este segmento. Através de uma ação 
coordenada e responsável do setor público e privado e 
das organizações sociais, é possível levar os benefícios 
supracitados à ainda mais baianos.

Por ser uma indústria que fornece matérias-primas para 
diversos segmentos, como o químico, o siderúrgico, o 
metalúrgico, a construção civil e o automobilístico, o pre-
ço das comodities é sempre afetado pelo dinamismo da 
economia no mundo e o sucesso de um empreendimento 

A IMPORTANTE 
CONTRIBUIÇÃO DA 
MINERAÇÃO PARA 
A BAHIA, E TEM 
POTENCIAL PARA 
MUITO MAIS

“ É fundamental que a competitividade 
das operações baianas seja alta, o 
que requer tecnologia, mão-de-obra 
qualificada, infraestrutura logística, 
energia elétrica de baixo custo, 
redução na burocracia e segurança 
jurídica.”

mineiro é ligado a um contexto de competição globaliza-
da. O desafio tem sido grande nos últimos 5 anos devido 
ao crescimento econômico baixo e às dúvidas no cená-
rio global, como o Brexit, a guerra comercial entre EUA 
e China e a política de austeridade implantada nas eco-
nomias centrais. Nesta conjuntura, é fundamental que a 
competitividade das operações baianas seja alta, o que 
requer tecnologia, mão-de-obra qualificada, infraestrutu-
ra logística, energia elétrica de baixo custo, redução na 
burocracia e segurança jurídica.

Estes desafios só farão sentido se os operadores instala-
dos no Estado continuarem a cumprir a legislação exigida 
e promoverem, ainda mais, o acesso da sociedade aos 
benefícios gerados pelo setor, integrando todas as par-
tes impactadas e envolvidas e garantindo que a produção 
mineral atinja seu objetivo, que é uma sociedade melhor.

Paulo G. Misk – CEO da Largo Resources
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Pesquisa Mineral
Um importante termômetro para en-
tendermos o potencial de expansão 
da produção mineral e dos novos 
projetos é o investimento em pesqui-
sa geológica. Este é o investimento 
inicial no desenvolvimento de uma 
nova mina. Visa identificar regiões de 
potenciais jazidas minerais, medir o 
tamanho e qualidade das mesmas e 
garantir a segurança necessária para 
se iniciar um investimento de alto va-
lor de um projeto mineiro.

Em 2018, a Bahia ocupou a segunda 
posição nacional em número de re-
querimentos para pesquisa de bens 
minerais, com 1.722 processos proto-
colizados, ficando atrás de Minas Ge-
rais (1.846) e a frente do Pará (637). 
Até julho de 2019 já foram mais 801 
requerimentos, reforçando a posição 
da Bahia no cenário nacional.

Em 2019 foram dados passos im-
portantes que terão reflexo nos pró-

ximos anos. Um deles foi o retorno 
da Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral, a CBPM, à prospecção de 
novos negócios. Nesse ano também 
aconteceram duas importantes lici-
tações. A Pedra Cinza Mineração vai 
investir na pesquisa de Zinco, Chum-
bo e Fosfato na região de Irecê e La-
pão e a Envirometals pesquisará ouro 
em Iramaia. Outro importante traba-
lho da CBPM foi o desenvolvimento 
do depósito de Caboclo dos Man-
gueiros com ocorrência de Níquel, 
Cobre e Cobalto.

Estas prospecções realizadas pela 
CBPM já começam a movimentar a 
economia dos municípios. A Enviro-
metals, por exemplo, investirá R$ 4 
milhões na pesquisa complementar 
de Ouro em Iramaia, que fica no cen-
tro-sul baiano, a 400 km da capital. 
Uma outra concorrência já está em 
andamento para a exploração de mi-
nério de ferro em Ibipitanga, centro-o-
este baiano.

A CBPM, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico tem 
uma contribuição histórica para o de-
senvolvimento do setor no Estado e 
estas licitações mostram que o futuro 
da mineração passa pela importante 
atuação da companhia.

Produção Mineral 
em 2019
Em 2018, a Produção Mineral Baia-
na Comercializada (PMBC) foi de R$ 
3.226.421.645,00 conforme divulga-
do pela SDE (Secretaria de Desen-
volvimento Econômico). Este valor 
representa um aumento de 23,90% 
em relação à 2017 com destaque 
para o Cobre (+68,84%), agrega-
dos (+59,50%) e rochas ornamen-
tais (+43,55%). Até julho deste ano, 
o PMBC já estava acumulado em 
R$ 2.047.521.234,00, aumento de 
17,20% em relação à 2018, o que 
mostra que 2019 será novamente 
um ano de expressivo crescimento na 
produção mineral baiana.
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“ Com a perspectiva da produção 
de carros elétricos, o Níquel é um 
metal importante para o futuro da 
indústria automotiva e é relevante 
a posição da Bahia como única 
produtora de níquel sulfetado no 
país.”

PAULO G. MISK
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O Ouro apresentou forte valoriza-
ção em 2019, saindo de um preço de 
US$ 1.281/onça em janeiro para US$ 
1.510/onça em outubro, um aumento 
de 17,8%, estimulando ainda mais a 
produção baiano deste metal. Com as 
dúvidas no mercado financeiro e as 
guerras comerciais entre as potências 
globais, o preço do metal deve perma-
necer em patamares altos em 2020, 
atraindo investimentos para o Estado.

Outro metal que apresentou recupe-
ração nos preços em 2019 foi o Níquel, 
que saltou de US$ 11.464/tonelada 
em janeiro para US$ 16.380/tonelada 
em novembro. A Bahia voltou a produ-
zir este metal básico em 2019 com a 
Atlantic Nickel, que retomou as ope-
rações da Mina Santa Rita, em Ipiaú. 
Com a perspectiva da produção de 
carros elétricos, o Níquel é um metal 
importante para o futuro da indústria 
automotiva e é relevante a posição da 
Bahia como única produtora de níquel 
sulfetado no país. Esse metal deve 
contribuir consideravelmente para a 
PMBC em 2020. 

Outro investimento realizado esse ano 

foi a expansão da planta de Pentóxido 
de Vanádio em Maracás. Com investi-
mento de R$ 84 milhões, a VMSA (Va-
nádio de Maracás SA) aumentou sua 
capacidade de produção em 25%. O 
Vanádio é um metal especial utilizado 
para produção de aço de alta perfor-
mance e na indústria aeroespacial. A 
Bahia possui a única mina deste metal 
no continente americano. 

Novas Fronteiras
É importante analisar o contexto glo-
bal para entender a posição do Estado 
baiano no futuro da mineração. Hoje, 
um fator que movimenta as estraté-
gias das mineradoras no mundo é a 
substituição dos carros a combustão 
por carros elétricos. As economias 
centrais já apresentaram seus planos 

para banir o uso de motores a com-
bustão entre 2030 e 2040. Isto aque-
cerá a demanda por metais para a 
produção das baterias. Níquel, Cobre, 
Cobalto, Lítio são alguns dos metais 
que terão um papel importante neste 
cenário. 

Outra tendência que ultrapassa a in-
dústria automobilística e atinge diver-
sos setores é o uso cada vez maior de 
aços de alta resistência ou de ligas 
mais leves, que realizam a mesma ta-
refa do aço carbono com menos mas-
sa, reduzindo o impacto ambiental. 
Neste caso Vanádio, Nióbio, Titânio e 
Alumínio são os principais persona-
gens. Ainda é preciso lembrar o de-
senvolvimento de tecnologias na área 
da eletroeletrônica, que demandam 
Terras Raras, Tântalo, Estanho, Silício, 
Grafite e Ouro.

“ Acompanhando a alta da produção mineral no 
estado, além é claro da geração de empregos 
diretos e indiretos, apoio em projetos sociais e 
atração de serviços e fornecedores para as regiões 
de mineração
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Como mencionado no início do artigo, 
a Bahia tem uma produção variada de 
minerais, muitos deles em linha com o 
desenvolvimento tecnológico do fu-
turo. Isto significa que o Estado terá 
a chance de expandir sua produção 
com aumento da demanda destes 
metais. E ainda existe potencial ge-
ológico inexplorado para muitos dos 
metais citados.

Um projeto já conhecido e de grande 
potencial é o da Pedra de Ferro da 
BAMIN. Com uma reserva de classe 
mundial localizada no sudoeste baia-
no, em Caetité, este projeto trará um 
aumento significativo nas receitas 
da mineração baiana. Estima-se uma 
produção de 18 milhões de toneladas 
por ano de concentrado de ferro e um 
investimento de R$ 10 bilhões. 

Além do minério em si, esse projeto 
impulsiona a construção de dois im-
portantes modais logísticos para a 
Bahia – a Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste (FIOL) e o Porto Sul – que fa-
rão a integração entre o Oeste baiano 
e o mercado global, gerando potencial 
para outros setores e indústrias. O 
Porto Sul também terá investimento 
da BAMIN, em parceria com o Governo 
da Bahia. O investimento no porto será 
de R$ 4 bilhões. Durante a implanta-
ção da mina e do porto 10 mil empre-
gos diretos e 60 mil indiretos serão 
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om“ Além do minério 
em si, esse projeto 
impulsiona a 
construção de dois 
importantes modais 
logísticos para a 
Bahia – a Ferrovia de 
Integração Oeste-
Leste (FIOL) e o Porto 
Sul – que farão a 
integração entre 
o Oeste baiano e 
o mercado global, 
gerando potencial 
para outros setores e 
indústrias

gerados. Na fase de operação, 1.500 
empregos diretos e 9 mil indiretos.

Poder Público 
– Regulação e 
Estímulo
Nesta discussão estratégica de de-
senvolvimento, os governos federal, 
estadual e municipal desempenham 
um papel central e é importante des-
tacar os aspectos em que o Estado 
precisa avançar.

Vejo dois pontos que podem colaborar 
para a atração de investimentos para 
a Bahia. Assim como a maior parte 
do país, o Estado ainda é desprovido 
de uma malha ferroviária e rodoviária 
com capacidade de escoamento a 
baixo custo. A FIOL e o Porto Sul se-
rão o primeiro passo nesta direção, 
mas ainda há muito a fazer. A longo 
prazo é mister melhorar as malhas 
rodoviárias, modernizar os portos e 
integrar regiões ainda muito carentes 
como o nordeste do Estado. 

O outro aspecto é a pesquisa geoló-
gica, ainda muito prejudicada pelos 
processos onerosos e burocráticos, 
tanto no âmbito federal quanto esta-
dual. É preciso discutir a melhor forma 
de otimizar os processos de licencia-
mento de pesquisa e ambiental para 
a exploração, atividade que permite a 
descoberta de novas jazidas, aumen-
tando o potencial de investimento em 
novos projetos.

Geração de 
Impostos
Nada disso fará sentido se os baia-
nos e os municípios mineradores 
não prosperarem junto com a mine-
ração. Por isso é importante o uso 
eficiente dos recursos gerados em 
políticas públicas de interesse dos 
cidadãos. A cada dia se torna mais 
necessário construirmos um setor 
transparente, que tenha as portas 
abertas para a sociedade onde atua 
e a capacidade de discutir e envol-
ver todas as partes interessadas em 
um empreendimento de mineração.

Em 2018, a CFEM arrecadada pelos 
municípios baianos totalizou R$ 47 
milhões, sendo aproximadamente 
37% maior que em 2017, acompa-
nhando a alta da produção mineral 
no estado, além é claro da geração 
de empregos diretos e indiretos, 
apoio em projetos sociais e atração 
de serviços e fornecedores para as 
regiões de mineração.

Permanecemos otimistas e orgulho-
sos da mineração na Bahia e espe-
ramos contribuir cada dia mais para 
gerar oportunidades de crescimento 
e de melhoria de vida para a popu-
lação. O Estado já se consolidou no 
cenário mineral brasileiro e mundial e 
temos a capacidade de ir mais longe. 
Que os próximos anos sejam de su-
cesso e crescimento na mineração 
baiana!  



Novembro 2019 - BAHIA ECONÔMICA

97 

PAULO G. MISK



BAHIA ECONÔMICA - Novembro 2019

ARTIGO

98 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de ce-
lulose e o oitavo maior produtor mundial de papel. 
Com presença em aproximadamente 1.000 mu-

nicípios em 23 estados, as indústrias de base florestal 
empregam 513 mil pessoas, impactando direta ou dire-
tamente 3,8 milhões de brasileiros. Com 620 mil hec-
tares cultivados com eucalipto, a Bahia tem importante 
participação nesse setor, ocupando o quarto lugar no 
ranking nacional de cultivo desta árvore destinado a 
múltiplos usos, como produção de madeira para o agro-
negócio, bioenergia, móveis, serrados, madeira tratada, 
celulose para papel e celulose solúvel – esta última pro-
duzida neste estado exclusivamente pela Bracell.

Maior produtora de celulose solúvel da América Latina, ten-
do sua base florestal no litoral norte, agreste e recôncavo da 
Bahia e unidade fabril no Polo Industrial de Camaçari, a Bra-
cell possui capacidade instalada para produzir 500 mil tone-
ladas anuais – o equivalente a 8% do volume mundial. E se 
destaca no mercado por produzir celulose solúvel e celulose 
solúvel especial, com alto teor de pureza, para aplicações 
na fabricação de tecidos em viscose, lenços umedecidos, 
máscaras cosméticas, filmes de celofane, esponjas, gomas 
de mascar, sorvetes, salsichas, maionese, catchup, tintas de 
imprimir, esmalte, cosméticos, filamentos para pneus, me-
dicamentos, lentes de contato, molhos, sopas, doces, telas 
de LCD (tela de cristal líquido), detergentes, sabão em pó e 
esponjas, dentre outras.

BAHIA: UM ESTADO EXPORTADOR 
DE CELULOSE SOLÚVEL

Marcelo Leite - Vice-presidente sênior da Bracell

Para alcançar esses resultados, a Bracell baseia suas 
atividades no cultivo sustentável de eucalipto e na 
gestão orientada por um claro compromisso com a sus-
tentabilidade de ponta a ponta do processo produtivo, 
contribuindo decisivamente para o desenvolvimento 
socioeconômico das localidades onde estamos inseri-
dos. Dessa forma, priorizamos os fornecedores locais, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico da 
Bahia. Prova disso é que, somente em 2018, a Bracell 
adquiriu R$ 1 bilhão em produtos e serviços contrata-
dos de mais de 1.478 fornecedores, a maior parte deles 
empresas baianas - 75% do valor total contratado.

Também no último ano, embarcamos, pelo Porto de 
Salvador, mais de 462 mil toneladas de celulose so-
lúvel, sendo o maior usuário portuário da cidade, ex-
portando principalmente para China, Estados Unidos, 
México e países da Europa. Ao empregar diretamente 
na Bahia cerca de 4 mil pessoas nas atividades flores-
tais e industriais, também geramos uma arrecadação 
aproximada de R$ 8 milhões em impostos municipais 
e mais de R$ 2 milhões em impostos estaduais. Além 
disso, investimos continuamente em programas sociais 
voltados à educação, ao empreendedorismo e ao diálo-
go, beneficiando mais de 50 mil pessoas das comuni-
dades vizinhas às nossas operações, em 31 municípios 
baianos.
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Essas operações fazem parte do se-
tor de florestas plantadas, que é cada 
vez mais importante para a economia 
baiana. Ano passado, segundo dados 
da Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF), a cadeia ge-
rou R$ 14,2 bilhões para o Produto In-
terno Bruto, o que representa 5,4% do 
PIB do estado, sendo responsável ain-
da por 18,4% das exportações baia-
nas, tendo pago, em 2018, mais de R$ 
4,12 bilhões em impostos, o equiva-
lente a 4,3% do total arrecadado em 
tributos no estado. De acordo com o 
levantamento, o setor emprega cerca 
de 234,5 mil pessoas no estado.

Desenvolvimento 
sustentável
O eucalipto é a principal matéria-prima 
das indústrias de celulose e papel da 

Bahia. Os significativos investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento des-
ta árvore, associados às adequadas e 
favoráveis condições de clima e solo 
no estado, criam condições únicas 
para o elevado desempenho da ca-
deia produtiva florestal e contribuem 
para posicionar o setor em uma média 
de produtividade florestal superior à 
mundial.

Os números positivos nos impulsio-
nam ainda mais a seguir nosso com-
promisso com a melhoria contínua, 
porque sabemos que é possível ir ain-
da mais longe. Temos as pessoas ide-
ais para isso, temos tecnologia, temos 
processo, aproveitamos os recursos 
naturais com responsabilidade e atu-
amos com respeito às comunidades. 
No caso da Bracell, por exemplo, te-
mos uma Política de Sustentabilida-
de que norteia a produção focada em 
criar valor compartilhado de longo pra-

zo para todas as partes interessadas, 
promovendo o crescimento econômi-
co, a inovação e a produção eficiente, 
com excelente qualidade para atender 
às exigências do mercado e às neces-
sidades de pessoas em todo o mun-
do, a começar por quem trabalha co-
nosco e por quem vive perto de nós. 
É importante destacar que todas as 
atividades florestais e industriais da 
Bracell são licenciadas, certificadas e 
mundialmente reconhecidas pelo seu 
alto padrão de qualidade e por contri-
buírem também para conservação de 
áreas de mata nativa.

Isso graças às extensas áreas desti-
nadas não apenas à preservação das 
coberturas florestais originais nas 
nossas propriedades, mas à recupe-
ração ambiental de grande parte de-
las. Podemos exemplificar isso com a 
manutenção da chamada paisagem 
mosaico, que alterna os cultivos de 

MARCELO LEITE

“ Uma arrecadação 
aproximada de R$ 8 
milhões em impostos 
municipais e mais 
de R$ 2 milhões em 
impostos estaduais”
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eucalipto com as áreas de mata na-
tiva, formando um corredor ecológico 
com mais de 90 km de extensão que 
abriga grande número de espécies da 
fauna e flora silvestres. Dentre estas 
áreas estão a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, 
reconhecida oficialmente, em março 
deste ano, como Posto Avançado da 
RBMA (Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica). Com 1.377 hectares, a Lon-
tra é a única propriedade privada da 
Bahia a receber este reconhecimen-
to. Habitat de espécies endêmicas do 
litoral norte baiano, a reserva abriga, 
pelo menos, 349 espécies da flora e 

452 da fauna, 45 delas incluídas em 
listas estaduais, nacionais e interna-
cionais de espécies ameaçadas de 
extinção.

Atualmente executamos no município 
de Lençóis Paulista, no estado de São 
Paulo, o Projeto Star, um ambicioso 
esforço para ampliar nossa capaci-
dade de produção, nos dois estados, 
para 2 milhões de toneladas por ano. 
O projeto de R$ 7 bilhões, considera-
do o maior investimento privado no 
estado de São Paulo nos últimos 20 
anos, deve ser concluído até o final de 
2021 e colocará a Bracell no topo das 
maiores indústrias mundiais de celu-

lose solúvel, reafirmando a estratégia 
de crescimento global da empresa, 
mantendo suas fortes raízes em ter-
ras baianas.

Dentro dessas premissas, seguimos 
investindo na Bahia para continuar 
crescendo, alinhados à nossa missão 
de ser um dos maiores produtores 
de celulose solúvel no mundo com a 
melhor gestão e uso sustentável dos 
recursos, e ainda tendo a visão de que 
tudo o que fazemos deve ser bom 
para a comunidade, para o país, para 
o clima e para os clientes. Só assim, 
então, será bom para a empresa.  

“ Manutenção da chamada paisagem mosaico, que 
alterna os cultivos de eucalipto com as áreas de 
mata nativa, formando um corredor ecológico com 
mais de 90 km de extensão.“
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Caro leitor (a), permita-me iniciar esse artigo com uma 
pergunta sobre o seu dia-a-dia: Quando escolhe um 
pacote de arroz no supermercado, você tem o cos-

tume de olhar de onde vem aquele pacote e imaginar como 
foi que ele chegou até a gôndola? 

Naquele momento, centenas de marcas e embalagens 
diferentes daquela poderiam estar em sua mão. Porém, 
exatamente a que pegou estava disponível no lugar e na 
hora certa. O arroz, por exemplo, que nos acompanha nas 
refeições diárias, percorre a maior parte dos aproximados 
3.000 km entre os produtores do Sul do país e a Bahia 
através do modal marítimo. Este percurso, que pode levar 
até 10 dias, é planejado para possibilitar a conexão perfei-
ta para atender os desejos e necessidades que você tem 
principalmente para a escolha do pacote de arroz no su-
permercado.

E não só de arroz vivemos. Nossos desejos são amplos e a 
logística está integrada à realização deles. A Abertura dos 
Portos às Nações Amigas em 1808 deu início a uma gran-
de cadeia de atendimento às necessidades de sociedades 
em constante desenvolvimento. Desde então, a logística 
internacional tem mais influência na nossa vida do que 
imaginamos. 

Para criar a escalabilidade que as sociedades ao redor 
do mundo necessitavam foram inventadas embalagens 

O PORTO DE 
SALVADOR E A 
IMPORTÂNCIA DOS 
CONTÊINERES 
NA LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE

Gilberto Robortella – Gerente Comercial e Marketing do TECON Salvador

que padronizaram o transporte entre portos. Assim, sur-
giram os contêineres - as caixas de aço foram inventa-
das em 1968 e ajudaram no crescimento do comércio 
entre regiões e países. As mais diversas mercadorias 
poderiam ser colocadas em estruturas robustas, que 
trariam maior segurança e escalabilidade a bordo dos 
navios.

Surpreende como o contêiner em poucos anos de vida 
se tornou algo tão comum. Hoje se estima que mais de 
vinte milhões dessas caixas de aço coloridas transitam 
pelo mundo conectando desejos. No entanto, tudo que 
se torna comum perde um pouco do brilho e o contêiner 
não foi diferente. Acredito que no futuro poderemos ter 
contêineres transparentes para que as pessoas enxer-
guem o que está dentro. Assim como uma pessoa que 
precisa ser transparente ao exercer seus sentimentos e 
crenças, a não transparência física dos contêineres blo-
queia o melhor que ele tem: desejos. A embalagem que 
outrora era vista como robusta e imponente precisa dar 
espaço ao lúdico e inclusivo. 

“ Hoje se estima que mais de vinte 
milhões dessas caixas de aço 
coloridas transitam pelo mundo 
conectando desejos.”
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Nos portos ao redor do mundo cen-
tenas de milhares de contêineres são 
movimentados e armazenados, todavia 
a percepção externa é de que todos 
representam a mesma coisa: caixas de 
aço coloridas. E isso precisa mudar. Em-
poderar-se do que representam portos, 
navios, contêineres e conexões logísti-
cas é um dever de uma sociedade que 
se acostumou a ver a gôndola cheia, 
porém se esqueceu da imensa cadeia 
que possibilita escolhas no simples mo-
mento de estar em um supermercado e 
pegar um pacote de arroz entre marcas, 
tipos e tamanhos distintos.

A Bahia, por exemplo, possui uma gran-
de natureza exportadora. A própria ri-
queza da terra garante ao estado esse 
título, do minério ao sisal, da celulose às 
frutas que brotam do solo, todos cru-
zam oceanos armazenados em contê-
ineres, a bordo de navios que são mo-
vimentados por portos até chegarem 
aos seus mercados de desejo. A própria 
terra baiana, através de bênçãos divinas 
que deram sol intenso e ventos surru-
piantes, também cria oportunidades 
para a transformação da matriz energé-

tica nacional e que supre uma das de-
mandas mais importantes da socieda-
de civil e do planeta: energias limpas e 
renováveis. O porto do estado tem sido 
escolhido como a porta de entrada para 
os maiores parques de energia renová-
vel do país e também da América do Sul, 
sendo eles instalados na Bahia ou esta-
dos vizinhos, vide o Piauí que cresce a 
passos largos nesta direção.

Com localização estratégica no cen-
tro do litoral brasileiro e vantagens 
competitivas de acessibilidade, tais 
qual a segunda maior baía navegável 
do mundo, a Baía de Todos os San-
tos, o estado tem o papel essencial 
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de conectar o Nordeste ao mundo 
e o Brasil de Norte a Sul. A navega-
ção exclusiva pela costa brasileira, 
conhecida como Cabotagem, trans-
forma a multimodalidade logística na 
essência da conectividade entre re-
giões para melhorar o acesso da so-
ciedade e garantir que seus desejos 
sejam reconhecidos e atendidos no 
momento exato, podendo até ser no 
supermercado! Ah, cadê o arroz? Cer-
tamente tem muitos contêineres a 
bordo de navios pela costa brasileira 
e outros tantos sendo movimentados 
pelo porto de Salvador para que ama-
nhã estejam na gôndola para você 
escolhê-lo.  
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GILBERTO ROBORTELLA
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Desde sua criação, em 1952, o Banco do Nordeste participa 
efetivamente do desenvolvimento da Bahia. Seu fundador e 
primeiro presidente foi o baiano Rômulo Barreto de Almeida, 
economista engajado em iniciativas voltadas para o desen-
volvimento do nosso estado. Então assessor econômico de 
Getúlio Vargas, Rômulo contou com apoio decisivo de Horá-
cio Lafer, ministro da Fazenda de Vargas, no movimento de 
criação do BNB. 

O Banco do Nordeste viveu seus dez primeiros anos de atua-
ção dedicados principalmente ao financiamento de capital de 
giro para empresas, não guardando diferenciais em relação ao 
que já fazia o Banco do Brasil. Depois é que começaram a sur-
gir recursos estáveis e mais adequados, de transferência do 
Tesouro, que propiciariam o financiamento dos investimentos 
produtivos de longo prazo em todos os setores da economia.

PARCERIA E O DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DA BAHIA

José Gomes da Costa – Superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia - BNB

Crédito como política 
pública
O crédito é instrumento de política pública indireta que pre-
cisa de “ressonância”, capacidade de uso dos recursos pelos 
tomadores para que possa se potencializar. Por isso, consti-
tui desafio para o Banco do Nordeste, desde sua fundação, 
participar do desenvolvimento da região mais pobre, com as 
maiores dificuldades climáticas e as mais baixas taxas de es-
colaridade do país, sem tornar o crédito, reembolsável, um pro-
blema gerador de inadimplência e de baixa estima para quem o 
toma, mas sim uma força capaz de fazê-lo progredir. Aqui vale 
também a expressão cunhada pelo jornalista paulista Euclides 
da Cunha, incumbido da cobertura da guerra de Canudos, na 
Bahia, no final do século XIX: o empreendedor nordestino tam-
bém é antes de tudo um forte.

Passados 36 anos da fundação do BNB, a constituição de 
1988 criou o Fundo Constitucional de Financiamento do Nor-
deste (FNE), destinando 1,8% da arrecadação do IPI e IR como 
transferência de renda para desenvolver o Nordeste. Os recur-
sos são utilizados sob forma de crédito para o financiamento 
reembolsável a empreendedores da iniciativa privada de to-
dos os setores da atividade econômica, com prioridade para 
os investimentos realizados na sub-região semiárida e para 
os tomadores de pequeno porte. O Nordeste passou, então, 

“ Vale também a expressão cunhada 
pelo jornalista paulista Euclides da 
Cunha, incumbido da cobertura da 
guerra de Canudos, na Bahia, no 
final do século XIX: o empreendedor 
nordestino também é antes de tudo 
um forte.”
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a ter instrumento poderoso de transfor-
mação econômica. A região mais pobre 
precisa experimentar taxa de cresci-
mento do seu PIB maior que a taxa de 
crescimento nacional, para que o país se 
desenvolva.

Na posição de agosto deste ano, já são 
mais de R$ 300 bilhões aplicados em 
fluxo no Nordeste, ao longo das últimas 
três décadas com o FNE, entre recursos 
recebidos diretamente do Tesouro e re-
aplicação dos recursos reembolsados 
pelos tomadores. O FNE tem hoje ativo 
operacional que se aproxima dos R$ 
100 bilhões e contribui para a geração 
de emprego, renda e a melhoria das con-
dições de vida das pessoas, principal-
mente os empreendedores mais pobres. 
Vinculado ao Ministério da Economia e 
com forte parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, o Banco do 
Nordeste, nesse sentido, constitui im-
portante instrumento do Governo Fede-
ral para geração de emprego e renda na 
região. E sua importância cresce ainda 
mais nesse esforço de recolocação do 
país nos trilhos do crescimento econô-
mico.

Liderança da Bahia
A Bahia, por sua pujança econômica, 
territorial e pela capacidade dos seus 
empreendedores, tem sido o principal 
estado beneficiário dos recursos do 
FNE.  Em 2018, quando o estado alcan-
çou R$ 8,2 bilhões dos cerca de R$ 32,2 
bilhões de recursos do FNE aplicados no 
Nordeste, a Bahia experimentou salto 
histórico. O fluxo foi cerca de três vezes 
superior aos valores aplicados em 2017. 
Esse valor equivale a cerca de 20% de 
todo o orçamento anual do estado da 
Bahia, o que torna o Banco do Nordeste 
agente de muita importância para o de-
senvolvimento estadual.

Os financiamentos do BNB têm vasta 
gama de penetração na economia. Be-
neficiam desde a infraestrutura, com 
investimentos em energias renováveis 
(parques eólicos, fotovoltaicos e linhas 
de transmissão) até o microcrédito rural 
e urbano, passando pelos setores tradi-
cionais da indústria, comércio e serviços. 
O Banco do Nordeste financia obras que 
vão desde a revitalização e ampliação do “ Todo ano cerca de R$ 1 bilhão são alocados 

no agronegócio de grãos do oeste – setor que 
alavanca as exportações do estado.”

aeroporto de Salvador, de importância 
fundamental para o turismo do nosso 
estado, até o fornecimento de capital 
de trabalho para os empreendedores 
informais mais humildes do ascendente 
mercado de turismo religioso que se es-
trutura na península itapagipana, com a 
santificação de Irmã Dulce.  

A agropecuária é o segundo maior de-
mandador dos recursos do FNE na 
Bahia. Todo ano, cerca de R$ 1 bilhão 
são alocados no agronegócio de grãos 
do oeste, setor que alavanca as expor-
tações do estado. Mas o Fundo também 
destina cerca de  R$ 600 milhões para 
benefício de milhares de agricultores 
familiares do Programa Nacional de 
Agricultura Familiar (PRONAF), em todo 
o estado, para a pratica principalmente 
da ovinocaprinocultura no semiárido, 
entre outras atividades. Merecem aten-
ção semelhante a  fruticultura do Norte 
e da região do São Francisco,  o café da 
Chapada, sudoeste e sul do estado, os 
produtores de banana, cacau e leite, só 
para citar algumas das principais ativi-
dades primárias desenvolvidas na Bahia.

O comércio, englobando serviços, é o 
segundo setor que mais demanda re-
cursos do FNE, depois da agropecuária. 
A indústria, setor mais afetado pela crise 
econômica, também dá sinais de recu-
peração e vem logo em seguida. Temos 
parcerias fundamentais com a FAEB, 
FECOMERCIO e FIEB, principais entida-
des representativas do setor produtivo, 

dentre outras, que participam e alavan-
cam a atuação do Banco. Ressalte-se 
ainda a parceria com o SEBRAE no aten-
dimento às micro e pequenas empresas. 
Nesse bojo, é fundamental o apoio do 
Governo do Estado – principalmente por 
meio da SDR, SEAGRI, SDE, SEINFRA e 
SETUR –, e das prefeituras municipais, 
que participam da estruturação e faci-
litação de negócios e de parcerias em 
todos os 417 municípios da Bahia.

A força da 
microfinanças
Destaque especial são os programas 
de microcrédito do Banco do Nordeste.  
Há cerca de 20 anos, o Banco inspirou-
-se na iniciativa bem-sucedida do Gra-
meen Banck, do economista bengalês 
Muhammad Yunus. Depois de estudar 
economia nos Estados Unidos, ele vol-
tou para seu país e concebeu um méto-
do simples e revolucionário, que permitia 
a realização de empréstimos para em-
preendedores pobres de Bangladesh, 
principalmente mulheres. A pedra angu-
lar residia na transferência de parte da 
operacionalização e do risco de crédito 
para os próprios tomadores, mediante o 
uso de boleto único, pago de forma cole-
tiva por grupo de tomadores amigos, re-
duzindo assim os custos operacionais e 
mitigando o risco de crédito.  A iniciativa 
rendeu o Prêmio Nobel da Paz de 2006 
aos autores.
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Assim, o Banco do Nordeste criou o 
Crediamigo, maior programa de micro-
crédito produtivo orientado da América 
Latina, destinado à produção e não ao 
consumo. O programa tem baixíssima 
inadimplência, inferior a 2%, e funciona 
em quase todas as cidades da Bahia, 
mesmo onde o BNB não tem agência, 
por intermédio de parcerias com pre-
feituras locais. Em Salvador, o Credia-
migo conta com parceira da Prefeitura 
Municipal, compartilhando ações como 
o “Negócio Pop”, por meio do qual agen-
tes de empreendedorismo da Prefeitu-
ra cuidam da identificação e indicação 
de mães empreendedoras, com filhos 
nas escolas da rede pública, para se-
rem acompanhadas pelos agentes do 
Crediamigo, responsáveis por orientá-
-las  e pela concessão do crédito.

O propósito do Banco é contribuir para 
que cada empreendedor informal, se 
assim desejar, possa constituir-se 
MEI-Micro Empreendedor Individual 
e depois uma MPE (micro e pequena 
empresa) com disponibilização de li-
nhas de crédito específica e acompa-
nhamento do BNB em cada fase de 
sua expansão.

O Crediamigo serviu de inspiração para 
o Agroamigo, programa de microcrédi-
to rural que praticamente acabou com 
a inadimplência no PRONAF, vez que 
os agricultores familiares passaram a 
ter assistência e orientação dos agen-
tes de microcrédito, que se deslocam 
de motos, para visitas de constante 
acompanhamento e orientação aos 
clientes. 

Com 59 agências e mais de mil e 
quinhentos colaboradores na Bahia, 
o BNB conta ainda com a ação dos 
Agentes de Desenvolvimento, cerca 
de 40 profissionais que participam do 
desenvolvimento do estado por meio 
das ações do Programa Banco do Nor-
deste de Desenvolvimento Territorial 
(Prodeter). Esse programa auxilia no 
esforço de preparação dos agentes 
produtivos para o uso mais adequado 
do crédito. Em articulação com par-
ceiros locais, são definidas as ativida-
des produtivas vocacionais a serem 
desenvolvidas conforme os planos de 
ação territorial que visam a estrutura-
ção das cadeias produtivas.

O banco da 
inovação
A inovação também tem papel de des-
taque no BNB. Com o FNE-Inovação, 
o Banco apoia com maiores prazos e 
menores taxas de juros os empreende-
dores que buscam inovar em suas ativi-
dades. Além de linha de crédito, o Banco 
do Nordeste criou o Hub de Inovação 
Banco do Nordeste visando estimular 
e apoiar iniciativas de startups median-
te a disponibilização de espaços de 
coworking, recursos de editais especiais 
e da ambiência necessária ao desenvol-
vimento dessas empresas. Salvador é a 
primeira cidade fora da sede do Banco 
a dispor de unidade do Hub de Inovação 
Banco do Nordeste, funcionando no 
prédio do terminal marítimo de passa-
geiros, depois de estruturado pela Pre-
feitura de Salvador. 

A rigor, há sempre o que fazer para me-
lhorar e expandir o atendimento. Nos 
últimos anos, temos conseguido tornar 
mais ágeis o processo e o atendimento 
aos clientes, sobretudo aos pequenos 
empreendedores, sem elevar os riscos 
para a sociedade, na aplicação dos re-
cursos públicos que são confiados ao 
BNB. Micro e pequenas empresas, por 
exemplo, beneficiam-se hoje de rito 
mais célere de atendimento, com pro-
postas parametrizadas e análises em 
centrais de crédito específicas.  

Com relação à cobertura de atendimen-
to e variedade de produtos para a socie-
dade, passamos a atuar fortemente no 
financiamento de geração distribuída de 
energia fotovoltaica. Inicialmente para 
empresas, e agora também a famílias 

em suas residências. Esse programa 
permite a redução dos custos com 
energia e a otimização do orçamento 
empresarial e doméstico. Também para 
pessoas físicas, passamos a conceder 
crédito educativo através do FIES, faci-
litando a vida de milhares de estudantes 
de baixa renda no ensino privado.

Na infraestrutura, precisamos diversifi-
car mais a atuação, diminuindo a con-
centração na geração centralizada de 
energia elétrica. Nos últimos anos, aten-
demos projetos de investimento das 
distribuidoras de energia, água e esgoto 
no estado. Também temos em cartei-
ra projetos de investimento que vão da 
atualização tecnológica de operadoras 
de telefonia móvel em todo o estado a 
meios de transporte para facilitar a mo-
bilidade urbana na Região Metropolitana 
de Salvador. São projetos que contri-
buem para a melhoria das condições 
de vida das pessoas. Podemos, ainda, 
expandir muito nossa atuação por inter-
médio das Parcerias Público-Privadas 
(PPPs), principalmente em obras de sa-
neamento e esgoto, no grande esforço 
que vem sendo preparado pelo Governo 
Federal nesse sentido.

Nosso desafio é fazer com que o de-
senvolvimento chegue às pessoas. É 
atender cada vez mais e melhor às de-
mandas de nossos clientes de qualquer 
porte, contribuindo para a realização de 
seus sonhos, mediante o financiamen-
to de seus investimentos e expansão 
das atividades produtivas, de modo a 
gerar mais empregos e renda, sem com-
prometer a eficiência na gestão dos 
recursos da sociedade. Agindo assim, 
poderemos ser cada dia mais úteis à so-
ciedade baiana.  
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Conheça mais sobre nossa nova jornada em www.bracell.com

av
an

ti
co

m

UMA NOVA MARCA PARA 
UMA NOVA HISTÓRIA

#SOMOS

A Bahia Specialty Cellulose (BSC) / Copener e a Lwarcel Celulose, duas grandes e tradicionais 
indústrias do setor de celulose, unem forças! Agora, somos Bracell, uma empresa com presença 
global que nasce para fazer história no Brasil com um ambicioso plano de expansão de sua fábrica 
em Lençóis Paulista (SP). Temos compromisso com o desenvolvimento sustentável e estamos prontos 
para alcançar a liderança mundial na produção de celulose solúvel.
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