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A primeira edição do Boletim Estatísticas Públicas (BEP) representou um im-
portante avanço na consolidação da Associação Nacional das Instituições 
de Planejamento, Pesquisa e Estatística – Anipes, caracterizando-se como 

um veículo de divulgação técnico-científico da instituição, além de apoiar a divulga-
ção dos trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos ou em anais de 
congressos. Considerado um instrumento de estímulo ao debate sobre o Sistema 
de Estatísticas Públicas, o BEP é hoje um dos principais fatores que compõe a 
missão da Anipes, fundada em 1999.

Durante sete edições, o Boletim recebeu importantes contribuições de diversos 
órgãos de planejamento e pesquisas do país, bem como de colaboradores forma-
dos por  cientistas e técnicos que sempre têm defendido o resgate da função do 
planejamento no Brasil e, principalmente, a defesa do Sistema de Estatísticas Pú-
blicas. Todas essas contribuições seguem num mesmo pensamento: como manter 
o debate e  assegurar a consolidação do Sistema. Aspectos como os diferentes 
níveis de governo, as escalas de operação, os formatos organizacionais, as áreas 
de investigação, especialização e abrangência espacial são tidos como entraves 
para o processo de produção e disseminação das informações econômicas, so-
ciais, demográficas e ambientais que dão suporte às atividades de planejamento, 
formulação e, especialmente, avaliação das Políticas Públicas, a fim de refletir de 
maneira mais fiel possível as mudanças na sociedade. 

Apesar das dificuldades, uma grande conquista para a democratização das informa-
ções públicas foi assegurada com a regulamentação da Lei de Acesso às Informa-
ções (LAI). Esse instrumento legal aumentou a responsabilidade das organizações 
governamentais na disseminação das informações produzidas ou gerenciadas 
pelas esferas federais, estaduais e municipais. A LAI considera informação: dados, 
processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Assim, quando 
essa informação for estatística pública, a responsabilidade das instituições que 
desenvolvam atividades relacionadas à produção, organização e disseminação 
aumenta. Transparência, disponibilidade, autenticidade e integridade das informa-
ções garantem à sociedade, empresas e poder público subsídios estratégicos que 
asseguram a compreensão da realidade, suas mudanças e permanências, além de 
orientar a tomada de decisão. 

As limitações e os avanços presentes nas instituições de planejamento e pesquisas 
em todo o país provam que não é tarefa simples assegurar o bom funcionamento 
de um sistema que reúne várias instituições, exigindo mais empenho e integração 
para que os avanços metodológicos sejam compartilhados de forma estruturada, 
ante a crescente demanda por informações da sociedade brasileira. Dessa forma, a 
Anipes tem como missão intensificar as ações voltadas para um compartilhamento 
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interinstitucional na produção de informações que garantam a credibilidade das 
Estatísticas Públicas disponibilizadas aos diversos usuários, tanto no setor público 
quanto no setor privado.

Em sua oitava edição, o BEP mantém a linha inicial, com publicação de artigos, 
resultados de pesquisas, programação de eventos, relatos de experiências e me-
moriais institucionais voltadas para o aprimoramento do Sistema Estatístico, sempre 
com o objetivo de buscar uma melhor compreensão sobre as Estatísticas Públicas, 
disseminando essa compreensão na sociedade em geral e garantindo, dessa forma, 
sua credibilidade.
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apropriadas, se necessário com a assistência téc-
nica da OIT, para monitorar e avaliar o progresso 
feito [em matéria de trabalho decente]”.2 

Em setembro de 2008, uma reunião tripartite de 
peritos em medição do trabalho decente forneceu 
as diretrizes para que o escritório da OIT compi-
lasse um conjunto de indicadores, distribuído em 
dez áreas temáticas: oportunidades de emprego; 
rendimentos adequados e trabalho produtivo; jor-
nada de trabalho decente; conciliação entre traba-
lho, vida pessoal e familiar; trabalho a ser abolido; 
estabilidade e segurança no trabalho; igualdade 
de oportunidades e de tratamento no emprego; 
ambiente de trabalho seguro; seguridade social; e 
diálogo social e representação de trabalhadores e 
empregadores. Também é objeto de análise o con-
texto econômico e social que condiciona o trabalho 
decente. Além de dados estatísticos, também se 
aponta a necessidade de incluir informação quali-
tativa sobre direitos do trabalho e o marco legal e 
institucional para a promoção do trabalho decente.

O objetivo deste artigo é analisar a evolução do 
trabalho decente no Brasil durante a segunda 
metade dos anos 2000 – período marcado pelo 
surgimento da mais recente crise financeira interna-
cional –, incorporando, de forma inédita no âmbito 
internacional, uma série importante de indicadores 
subnacionais relativos às 27 unidades federativas, 
com o objetivo de analisar a grande heterogeneida-
de e diversidade de situações existentes ao longo 
do território nacional em todas as dimensões do 
trabalho decente. Essa desagregação dos dados 
por Unidade da Federação (UF), além da sua im-
portância analítica, tem grande relevância para o 
desenho das políticas públicas. 

2  Vide parágrafo II.B. 2) da Declaração sobre Justiça Social para uma 
Globalização Equitativa, adotada pela Conferência Internacional do 
Trabalho na 97ª Sessão em Genebra, em 10 de junho de 2008, e dis-
ponível em http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/ca-
binet/documents/publication/wcms_099766.pdf

Evolução recente do 
trabalho decente no 
Brasil e nas unidades 
da Federação

José Ribeiro1

INTRODUÇÃO

Em 1999, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) formalizou o conceito de trabalho decente 
como uma síntese da sua missão histórica de pro-
mover oportunidades para que homens e mulheres 
obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, 
em condições de liberdade, equidade, seguran-
ça e dignidade humanas. O trabalho decente é 
o ponto de convergência dos quatro objetivos 
estratégicos da OIT (o respeito aos direitos no 
trabalho, a promoção do emprego, a extensão 
da proteção social e o fortalecimento do diálogo 
social) e condição fundamental para a superação 
da pobreza, a redução das desigualdades sociais, 
a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável.

Os governos e os Estados-membros da OIT, assim 
como as organizações de empregadores e traba-
lhadores, reconheceram a importância de monitorar 
o progresso do trabalho decente. Em 2008, a 97ª 
Reunião da Conferência Internacional do Trabalho 
adotou a Declaração sobre Justiça Social para uma 
Globalização Equitativa, que recomenda, entre ou-
tras medidas, que os Estados-membros considerem 
“o estabelecimento de indicadores ou estatísticas 

1  Coordenador nacional do projeto Monitorando e Avaliando o Progres-
so no Trabalho Decente do Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) no Brasil; ex-diretor científico da Anipes.
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CONTexTO eCONômICO e sOCIal 

O contexto econômico e social durante a segunda 
metade dos anos 2000 foi bastante afetado pela 
crise financeira internacional que eclodiu no dia 14 
de setembro de 2008, com o anúncio da falência do 
Lehman Brothers – quarto maior banco de negócios 
dos Estados Unidos. Ainda que os efeitos mais 
nefastos da crise tenham se manifestado mais forte-
mente nos Estados Unidos e na Europa, rapidamente 
também se refletiram entre os países emergentes. 

O Brasil não ficou incólume à retração econômica 
mundial e, no ano de 2009, apresentou contração 
do nível de produção (-0,3%), desaceleração no 
ritmo de criação de emprego e, consequentemen-
te, aumento do nível de desemprego. Entretanto, 
diversas medidas anticíclicas foram implementa-
das pelo governo brasileiro na tentativa de redu-
zir os impactos de um processo recessivo que, 
em geral, tende a se alastrar em economias que 
operam em um cenário complexo e com caracte-
rísticas globalizadas. O conjunto destas e outras 
medidas fizeram com que rapidamente o país se 
recuperasse dos efeitos mais imediatos da crise 
e retomasse a sua trajetória de crescimento da 
produção e do emprego. 

Em 2010, a economia voltou a evoluir, obtendo uma 
taxa anual de crescimento de 7,5%, o que possibili-
tou um substantivo valor acumulado de 28,4% entre 
2005 e 2010. Do ponto de vista regional, as taxas de 
crescimento acumuladas entre 2004 e 2009 aponta-
ram que, embora todas as regiões tenham ampliado 
as suas economias, a região Centro_Oeste foi a 
que mais avançou em termos de crescimento real 
do seu Produto Interno Bruto (PIB), alcançando, 
no final do período, um percentual acumulado de 
24,9%, ficando 5,9 pontos percentuais (p.p) acima 
do desempenho obtido pelo país (19,3%).

A participação relativa do produto alterou-se, repo-
sicionando as economias regionais e propiciando, 

com mais ênfase, a ampliação da participação do 
Norte (de 4,9% para 5,0% no total nacional), do 
Nordeste (de 12,7% para 13,5%) e do Centro_Oeste 
(de 9,1% para 9,6%). Mesmo assim, as economias 
do Sul e do Sudeste, juntas, ainda respondiam por 
71,8% do PIB no ano de 2009. 

Apesar do avanço da participação das regiões Nor-
te, Nordeste e Centro_Oeste no PIB, ainda persistia 
a concentração econômica do país, na medida em 
que apenas cinco estados respondiam por 65,8% 
de toda a riqueza produzida no país em 2009: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Paraná. Por sua vez, cinco estados – Piauí, 
Tocantins, Amapá, Acre e Roraima – ostentavam as 
menores contribuições ao PIB nacional e, juntos, 
representavam apenas 1,7% do total.

O nível de concentração de renda, medida pelo 
Índice de Gini3 referente à distribuição da renda 
domiciliar per capita, vem declinando sucessi-
vamente a cada ano desde 2003. O valor desse 
índice, que era de 0,572 em 2004, diminuiu para 
0,569 em 2005, para 0,556 em 2007 e finalmente 
para 0,543 em 2009, refletindo uma melhoria no 
processo distributivo. A diminuição da desigualda-
de da renda domiciliar guarda relação direta com 
o aumento da renda e da melhoria das condições 
de vida da população, sobretudo entre as camadas 
menos abastadas. Dessa forma, dentre os fatores 
que explicam essa evolução positiva, destacam-se 
a significativa ampliação dos programas de trans-
ferência de renda condicionada – principalmente o 
Programa Bolsa Família (PBF) –, o crescimento do 
emprego formal e da ocupação de um modo geral, 
o aumento real do salário mínimo e a ampliação da 
cobertura da previdência e da assistência social.

Seguindo a trajetória de declínio observada nos 
anos 1990, a ocupação no setor agrícola reduziu 

3  Este índice mensura a desigualdade de uma distribuição, variando de 
0 (a perfeita igualdade) até 1 (concentração absoluta ou desigualdade 
máxima). 
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sua participação na estrutura ocupacional ao passar 
de 20,0% para 16,4% entre 2004 e 2009, conforme 
o Gráfico 1. A indústria de transformação manteve 
sua representatividade ao absorver 14,8% da mão 
de obra, tanto em 2004 quanto em 2009. Por sua 
vez, cresceu a participação da construção civil na 
estrutura ocupacional cuja proporção aumentou 
de 6,5% em 2004 para 7,5% em 2009. Esse desem-
penho guarda relação com as obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) nas áreas 
de saneamento, habitação e infraestrutura, além 
de outras inversões do setor público, assim como 
com o surgimento de diversos novos negócios e 
empreendimentos imobiliários da iniciativa privada. 

O setor terciário ampliou sua representatividade na 
ocupação, uma vez que os serviços aumentaram 
sua participação de 41,1% para 43,3% entre 2004 
e 2009, assim como a atividade de comércio e re-
paração – de 17,3% para 17,7%, durante o mesmo 
período. A ampliação da participação do setor de 
comércio e reparação na estrutura ocupacional 
guarda relação direta com a manutenção da política 
de valorização do salário mínimo e das políticas de 

transferência direta de renda – a exemplo do PBF – 
que, inclusive, ampliou sua cobertura e reajustou os 
valores dos benefícios durante o período pós-crise. 
Tais medidas, juntamente com outras de caráter fis-
cal (isenção de impostos) e de crédito, asseguraram 
a manutenção do consumo e, consequentemente, 
o dinamismo na geração de empregos, sobretudo 
no comércio varejista.

Os avanços na taxa de alfabetização da população 
brasileira, observados desde a década de 1990, 
continuaram no período analisado: entre a popula-
ção de 15 anos ou mais de idade, ela aumentou de 
88,5% para 90,3% entre 2004 e 2009. Apesar disso, 
persistiram significativas desigualdades raciais e de 

local de residência. A proporção de 
alfabetizados no ano de 2009 era 
ligeiramente maior entre as mulhe-
res (90,4%) que entre os homens 
(90,2%) e 7,5 p.p. acima entre os 
brancos (94,1%) em relação aos 
negros (86,6%). 

Um dos principais traços estrutu-
rais dos índices de alfabetização 
no país é a magnitude da diferença 
das taxas prevalecentes na área ru-
ral (77,2%), ainda muito inferior em 
comparação com a urbana (92,6%) 
no ano de 2009, apesar da evolu-
ção comparativamente ao ano de 
2004, quando a taxa era de 74,1%. 
Apesar da melhoria generalizada 
em todas as regiões, os níveis de 

alfabetização ainda refletiam contundentes desi-
gualdades regionais no ano de 2009, variando de 
81,3% no Nordeste até aproximadamente 94,5% 
nas regiões Sul e Sudeste do país. 

Entre as 27 unidades da Federação, as diferenças 
entre as taxas de alfabetização chegavam a alcan-
çar 20,0 pontos percentuais. Com efeito, em 2009, 
enquanto a referida taxa era de apenas 75,4% em 
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Gráfico 1
Distribuição percentual das pessoas ocupadas de 16 anos ou mais de idade, por 
agrupamentos de atividade econômica do trabalho principal – Brasil – 2004 e 2009

Fonte: IBGE–PNAD.
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Alagoas e de 76,6% no Piauí, girava em torno de 
95,0% a 97,0% no Distrito Federal, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Quando comparadas as taxas de alfabetização 
entre a população negra de Alagoas (73,1%) e a 
população branca do Distrito Federal (97,7%), o 
diferencial aproxima-se dos 25,0 p.p.. 

O ganho de anos de estudo da população trabalha-
dora foi de 0,9 ano (ao passar de 7,3 para 8,2). Em 
2009, apenas no Distrito Federal (10,3), a média de 
anos de estudo dos ocupados/as ultrapassava dez 
anos. Ademais, em 15 das 27 unidades federativas, 
essa cifra nem sequer alcançava os oito anos de 
estudo, o que seria correspondente ao ensino fun-
damental completo.

OpORTUNIDaDes De empRegO

A promoção de oportunidades de acesso ao tra-
balho decente para homens e mulheres é um eixo 
central da estratégia necessária para que o Brasil 
possa avançar na superação da pobreza, da fome e 
da desigualdade social. O trabalho é um importante 
vínculo entre o desenvolvimento econômico e o 
social, uma vez que representa um dos principais 
mecanismos por intermédio dos quais os seus 
benefícios podem efetivamente chegar às pessoas 
e, portanto, ser mais bem distribuídos. 

No Brasil, segundo os dados da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF) 2008-2009 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca 
de 61,0% da renda familiar é proveniente do traba-
lho. Isso significa que grande parte dos rendimen-
tos familiares e, por conseguinte, das condições de 
vida das pessoas, depende primordialmente dos 
rendimentos gerados no mercado de trabalho. Além 
da remuneração adequada, o trabalho decente 
também supõe o acesso aos direitos associados 
ao trabalho e à proteção social e, quando combi-
nado com aumentos de produtividade e igualdade 

de oportunidades e de tratamento no emprego, 
tem o potencial de diminuir exponencialmente a 
pobreza extrema e a fome por meio do aumento e 
da melhor distribuição da renda. Trata-se, portanto, 
de avançar no combate à pobreza e à desigualdade 
mediante a promoção do trabalho decente.

As taxas de participação feminina4 no mercado 
de trabalho vêm crescendo a um ritmo bastante 
superior à masculina. A participação feminina 
no mercado de trabalho, que girava em torno de 
57,0% em 1992, aumentou para 62,9% em 2004 e 
para 64,8% em 2009. Por sua vez, a participação 
masculina declinou, ao passar de cerca de 90,0% 
em 1992 para 86,8% em 2004, mantendo-se prati-
camente estável em 2009 (86,7%). Como resultado 
dessas tendências opostas, diminuiu o diferencial 
de participação entre homens e mulheres (de 24,0 
p.p. em 2004 para 21,9 p.p. em 2009), e a taxa de 
participação total apresentou um pequeno cresci-
mento, ao passar de aproximadamente 73,0% em 
1992 para 74,4% em 2004 e 75,3% em 2009. Em 
decorrência da maior incorporação ao mercado 
de trabalho, as mulheres passaram a representar 
44,5% da População Economicamente Ativa (PEA) 
nacional em 2009, contra 40,0% em 1992. 

A análise do nível de ocupação5 total demonstra 
que a taxa evoluiu de 67,8% para 69,0% entre 2004 
e 2009. Mas o ritmo de crescimento foi diferenciado 
para homens e mulheres. O crescimento do nível de 
ocupação das mulheres (de 55,5% para 57,5%) foi 
mais intenso do que o da ocupação masculina (de 
80,9% para 81,3%). Em consequência, o diferencial 
entre os níveis de ocupação de homens e mulheres 
reduziu-se 1,6 p.p. nesse período: passou de 25,4 
para 23,8 pontos percentuais. 

4  Corresponde à percentagem da População Economicamente Ativa 
(PEA) de 16 a 64 anos de idade em relação à População em Idade Ativa 
(PIA) da mesma faixa etária.

5  Número de ocupados de 16 a 64 anos de idade sobre a População em 
Idade Ativa (PIA) da mesma faixa etária, multiplicado por 100. 
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No Brasil, durante a primeira metade da década 
de 2000, a taxa de desemprego permaneceu ele-
vada, chegando a quase dois dígitos. Além das 
baixas taxas de incremento do PIB, o desemprego 
foi também impulsionado pela maior oferta de 
trabalhadores no mercado de trabalho durante 
esse período, apesar da redução do ritmo médio 
de crescimento da População em Idade Ativa (PIA) 
em comparação com a década de 1990. Mediante 
a aceleração do crescimento da economia a partir 
de 2005, aliada a uma maior elasticidade produto-
-emprego e aos sucessivos incrementos do em-
prego formal, o desemprego voltou a diminuir. A 
taxa de desocupação, que era de 9,0% em 2004, 
declina para 8,5% em 2006 e posteriormente ace-
lera o seu ritmo de redução para 7,2% em 2008. 
Em 2009, como consequência direta da crise 
financeira internacional, a trajetória de declínio 
do desemprego foi interrompida e a taxa aferida 
com base nos dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) elevou-se em 1,2 
p.p., alcançando 8,4%.

A crise afetou tanto os homens (cuja taxa de de-
socupação evoluiu de 5,2% em 2008 para 6,2% 
em 2009) quanto as mulheres (de 9,7% para 11,1% 
durante o mesmo período). Entre os trabalhadores 
e trabalhadoras de cor ou raça branca, a desocu-
pação aumentou de 6,3% para 7,3% e, entre os/as 
negros/as, de 7,9% para 9,4%. Entre as mulheres 
negras – que já apresentavam uma elevada taxa de 
10,9% em 2008 – a desocupação elevou-se para 
12,8% em 2009. 

A recessão econômica no Brasil durou apenas 
dois trimestres – a economia cresceu 4,2% no 
quarto trimestre de 2009 e o PIB expandiu-se em 
7,5% durante o ano de 2010, ritmo que ultrapas-
sou, inclusive, os níveis pré-crise. Diferentemente 
de outros países, a recuperação do mercado de 
trabalho no Brasil teve início antes da própria 
recuperação do PIB, o que ajudou a estimular a 
demanda agregada e a reduzir a maioria das per-

das sofridas em decorrência da crise. O emprego 
voltou a crescer em fevereiro de 2009 e, ao final 
do ano, o Brasil havia criado 1,76 milhão de novos 
postos formais de trabalho. O emprego continuou 
crescendo num ritmo acelerado em 2010, median-
te a criação de 2,86 milhões de vínculos empre-
gatícios formalizados ao longo do ano – geração 
recorde na série histórica.

A taxa de desemprego nas seis maiores regiões 
metropolitanas do país, medida pela Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) do IBGE, começou a 
recuar em abril de 2009 e continuou diminuindo 
fortemente ao longo de 2009, atingindo 6,8% 
em dezembro e encerrando o ano com uma taxa 
média de 8,4% – ainda num patamar superior 
ao observado em 2008 (7,2%). Embora a taxa 
tenha subido no início de 2010 – uma vez que 
mais pessoas entraram no mercado de trabalho 
em busca de emprego –, em setembro de 2010 
a taxa havia caído para 6,2% – bem abaixo do 
nível pré-crise, de 7,6% em setembro de 2008, 
aferido pela PME – e encerrou o ano com uma 
taxa média anual de 6,7%, a menor do período 
2003/2010. Em 2011 foi mantida a trajetória, e a 
taxa declinou para 6,0%.  

Em todas as unidades federativas, a taxa de de-
socupação feminina era superior à masculina, 
chegando a alcançar 10,7 p.p. de diferença em 
Roraima no ano de 2009 (sendo de 15,4% entre as 
mulheres e de 4,7% entre os homens). O referido 
diferencial também era expressivo no Amapá (9,3 
p.p.) e em Pernambuco (9,0 p.p.). Nessas duas 
unidades federativas, constatavam-se as maiores 
taxas de desemprego entre as trabalhadoras: 
18,8% no Amapá e 17,7% em Pernambuco. A 
desocupação era maior entre a população traba-
lhadora negra (9,4%) comparativamente à branca 
(7,3%). Entre as mulheres negras, assumia um 
valor ainda mais expressivo (12,8%), sobretudo se 
comparado à taxa correspondente aos homens 
brancos (5,5%). Entre as trabalhadoras negras 
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sergipanas, a taxa de desocupação alcançava 
significativos 17,6%. 

Um dos principais traços estruturais do mercado 
de trabalho de jovens no Brasil (assim como em 
diversos outros países) é a prevalência de taxas de 
desemprego significativamente mais elevadas do 
que aquelas correspondentes à população adulta. 
Em 2009, enquanto a taxa total de desemprego 
(referente aos trabalhadores de 16 a 64 anos de 
idade) era de 8,4%, entre os jovens (15 a 24 anos 
de idade) essa cifra alcançava 17,8%, ou seja, era 
mais do que duas vezes superior. 

A taxa de desemprego entre os jovens declinou 
de 18,1% para 15,5% entre 2004 e 2008 (o corres-
pondente a 2,6 p.p.), acompanhando a mesma 
tendência observada para a taxa correspondente 
à população de 16 a 64 anos de idade (que dimi-
nuiu de 9,0% para 7,2% durante o mesmo período). 
Entretanto, em decorrência dos efeitos imediatos 
da crise financeira internacional sobre a produção 
e o mercado de trabalho, a taxa de desocupação 
juvenil aumentou de 15,5% em 2008 para 17,8% em 
2009, assim como a taxa total de desemprego que 
oscilou de 7,2% para 8,4% no período em questão.

No ano de 2009, a taxa de desemprego das mulhe-
res jovens (23,1%) era bastante superior (9,2 p.p.) 
à dos homens jovens (13,9%), diferencial que era 
praticamente o mesmo registrado em 2004 (9,1 
p.p.). Os níveis de desocupação dos/as jovens 
negros/as (18,8%) também eram mais elevados 
que os dos/as brancos/as (16,6%) em 2009. A 
desigualdade mostrou-se ainda mais expressiva 
entre as jovens negras, cuja taxa de desocupação 
(25,3%) chegava a ser 12,2 p.p. acima da dos jo-
vens brancos do sexo masculino (13,1%). 

O desemprego juvenil apresentava grande varia-
bilidade ao longo do território nacional. As taxas 
variavam de 9,8% no Piauí até 27,0% no Amapá, 
isto é, quase o triplo entre os extremos. Entre as 

mulheres jovens, as taxas alcançavam 34,9% no 
Amapá e 29,8% em Sergipe. Ademais, nesse mesmo 
ano, em um grupo de dez unidades federativas, a 
taxa de desemprego juvenil feminina era o dobro da 
masculina, a exemplo de Goiás (23,5% versus 11,4%), 
Acre (9,4% e 22,0%, respectivamente) e Piauí (6,6% 
e 14,1%, respectivamente). 

Em 2009, um expressivo contingente de 6,2 mi-
lhões de jovens (18,4% do total) não estudava 
nem trabalhava. A análise deste indicador, se-
gundo uma perspectiva de gênero, revela uma 
face ainda mais preocupante da situação juvenil. 
Em 2009, a proporção de mulheres adolescentes 
e jovens que não estudavam nem trabalhavam 
(24,8%) era o dobro da proporção de homens na 
mesma situação (12,1%). O expressivo diferencial 
entre a proporção de jovens homens e mulheres 
que não estudam e nem trabalham é bastante 
condicionado pelas relações de gênero e pelos 
estereótipos que delas são elementos constituti-
vos, que atribuem às mulheres a responsabilidade 
principal pelas atividades domésticas, o que se 
soma à ausência de políticas de conciliação e 
corresponsabilidade no âmbito do trabalho e da 
família. Devido a isso, apesar de possuir maiores 
níveis de escolaridade, as jovens apresentam 
maiores taxas de desemprego e de inatividade e 
menores taxas de participação. 

O afastamento das jovens da escola e do merca-
do de trabalho num percentual bastante superior 
ao dos homens é fortemente condicionado pela 
magnitude da dedicação destas aos afazeres 
domésticos e às responsabilidades relacionadas 
à maternidade, sobretudo quando a gestação 
ocorre durante a adolescência. Em 2009, entre as 
mulheres jovens definidas como economicamen-
te inativas e que não estudavam, mais da metade 
(53,5%) já era mãe e dedicava, em média, 32,5 
horas semanais aos afazeres domésticos. Por 
sua vez, entre as economicamente inativas que 
frequentavam a escola, apenas 5,0% eram mães.
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A diferença percentual também era mais elevada 
(em torno de 4,3 p.p.) entre a juventude negra em 
comparação com a branca (20,4% contra 16,1% 
em 2009) e foi ampliada ao longo do período em 
análise, já que, no ano de 2004, os diferenciais 
giravam ao redor de 3,8 p.p. Outro aspecto que 
merece destaque é que, ao se entrelaçarem as 
dimensões de gênero e raça, as desigualdades 
ficam ainda mais evidentes: no ano de 2009, entre 
as jovens mulheres negras, a proporção daquelas 
que não estudavam nem trabalhavam era de 28,2% 
e se situava num patamar de aproximadamente 7,0 
p.p. acima das jovens brancas (21,1%) e era cerca 
de 2,5 vezes superior ao dos jovens brancos do 
sexo masculino (10,8%).

Em 2009, em três estados, a proporção de jovens 
que não estudavam nem trabalhavam situava-se em 
torno de 25,0%, significando que, de cada quatro 
jovens, um se encontrava nessa situação: Pernam-
buco (25,7%), Alagoas (25,0%) e Amapá (24,6%). As 
menores proporções foram observadas em Santa 
Catarina (11,0%) e no Piauí (14,0%). 

Tratando-se das jovens negras, a situação era ainda 
mais inquietante, já que o percentual daquelas que 
nem estudavam nem estavam ocupadas era de 
28,2%. Nos estados de Pernambuco (36,7%), Rio 
Grande do Norte (36,0%), Alagoas (34,9%), Pará 
(33,7%) e Roraima (33,2%), o referido percentual al-
cançava, pelo menos, um terço das jovens negras.   

Segundo as informações da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), desde o ano de 2005 – 
quando se passou a registrar os contratos de apren-
dizagem – o número de aprendizes vem crescendo 
sucessivamente, ao passar de 59,3 mil em 2005 para 
cerca de 193,0 mil em 2010. Ao longo desse período, 
o número total de contratos foi de 738,6 mil. 

Apesar dessa evolução positiva, o número de 
contratos de aprendizagem continua muito aquém 

daquele estabelecido em lei6. Segundo cálculos 
elaborados pelo Observatório do Mercado de Tra-
balho Nacional do Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE), o potencial de vagas de aprendizagem, 
ou seja, a quantidade mínima de vagas que deve-
riam ser ocupadas por aprendizes nas empresas 
no ano de 2009 era de 1,22 milhão. Entretanto, 
nesse mesmo ano, o número de aprendizes con-
tratados foi de 155 mil, isto é, o correspondente a 
apenas 12,7% da demanda potencial estabelecida 
com base na legislação. 

Nas unidades da Federação observava-se a mesma 
tendência nacional de baixa ampliação dos contratos 
de aprendizagem ao longo da segunda metade da 
década de 2000. Em função do pequeno contingente 
e do baixo crescimento observado no período, mui-
tos estados apresentavam exíguos percentuais de 
aprendizes em comparação à demanda potencial es-
tabelecida pela já referida legislação: Paraíba (3,4%), 
Maranhão (5,0%), Tocantins (5,2%), Pernambuco 
(5,4%), Santa Catarina (6,1%), Alagoas (7,3%), Pará 
(8,5%), Rondônia (9,3%) e Bahia (9,4%). Apesar de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro contarem 
com os maiores efetivos de contratos de aprendizes 
em 2009, cumpriam apenas 13,1%, 13,2% e 11,9% 
respectivamente, das quotas delimitadas pela lei. 

Uma dimensão fundamental da qualidade dos postos 
de trabalho é a disseminação dos contratos regula-
res, isto é, aqueles definidos segundo a legislação 
vigente e que propiciam acesso à proteção social. 
No Brasil, a taxa de formalidade7 aumentou de 48,4% 

6  De acordo com a legislação vigente, a cota de aprendizes está fixada 
entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, por estabelecimento, calcu-
lada sobre o total de empregados cujas funções demandem formação 
profissional, cabendo ao empregador, dentro dos limites fixados, con-
tratar o número de aprendizes que melhor atender às suas necessida-
des. As frações de unidade darão lugar à admissão de um aprendiz (art. 
429, caput e § 1º da CLT). As funções gerenciais, as de nível superior e 
as de nível técnico são retiradas da base de cálculo. 

7  Corresponde à participação do somatório dos trabalhadores com car-
teira assinada, inclusive os trabalhadores domésticos, dos militares e 
funcionários públicos estatutários, dos empregadores e dos trabalha-
dores por conta própria que contribuem para a previdência social na 
estrutura ocupacional total. 
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para 50,6% entre 2004 e 2006, ano em que, pela 
primeira vez, mais da metade dos trabalhadores e 
trabalhadoras passou a ocupar um posto formal 
de trabalho. A tendência de crescimento da taxa 
manteve-se durante os anos subsequentes e alcan-
çou 54,3% no ano de 2009, não sendo nem sequer 
afetada pela crise financeira internacional.

Tal desempenho esteve diretamente associado ao 
ritmo de expansão do emprego formal. Segundo 
os dados da RAIS do MTE, entre 2003 e 2010 foram 
gerados no Brasil 15,38 milhões de postos formais de 
trabalho. Diante de tal desempenho, o país encerrou 
o ano de 2010 com um contingente de 44,07 milhões 
de trabalhadores/as empregados/as em postos 
formais, configurando um aumento acumulado de 
53,6% em um período de oito anos. Este ritmo de 
crescimento foi equivalente a um crescimento médio 
anual de 5,51%, inédito na história do emprego formal 
para um período de oito anos sucessivos, demons-
trando a continuidade do processo de formalização 
da força de trabalho brasileira nos últimos anos. No 
mesmo período, o crescimento médio anual do PIB 
foi de 4,32%, o que reflete uma relação emprego 
formal/produto amplamente favorável. 

A expansão do emprego formal se deu de forma 
generalizada em todas as cinco regiões e 27 unida-
des da Federação do país. É interessante chamar a 
atenção para o fato de que os vínculos empregatícios 
formalizados apresentaram maior expansão relativa 
nas regiões mais pobres e de mercados de trabalho 
menos estruturados, a exemplo do Norte (+85,7%) 
e do Nordeste (+64,9%). 

Apesar dessa evolução extremamente positiva 
do emprego formal, é necessário enfatizar que a 
informalidade ainda era uma realidade em 2009 
para quase a metade dos trabalhadores brasilei-
ros, sendo ainda mais acentuada entre mulheres 
e negros. Mesmo diante do incremento de 5,5 p.p. 
entre 2004 e 2009, a taxa de formalidade femini-
na (50,7%) ainda era 6,3 p.p. inferior à masculina 

(57,0%), conforme a Tabela 1. Mesmo diante da evo-
lução de 39,6% para 46,8% entre 2004 e 2009 – que 
contribuiu para a redução da desigualdade por cor 
ou raça –, a taxa de formalidade dos trabalhadores 
negros ainda era cerca de 15,0 p.p. inferior à dos 
trabalhadores brancos (61,9%). 

Levando-se em conta, simultaneamente, os atribu-
tos de sexo e cor ou raça, a desigualdade entre os 
trabalhadores em relação a esse tema manifesta-
-se de forma ainda mais veemente. Apesar de ter 
aumentado de 35,7% para 42,5%, a taxa de forma-
lidade das trabalhadoras negras em 2009 era 22,3 
p.p. inferior àquela correspondente aos ocupados 
do sexo masculino de cor ou raça branca (64,8%). 
Ademais, em 2009, essa taxa entre as trabalha-
doras brancas (58,4%) era superior em 8,6 p.p. à 
dos ocupados negros do sexo masculino (49,8%).

Apesar do resultado extremamente positivo de cres-
cimento da formalidade durante a segunda metade 
dos anos 2000, ainda persistiam contundentes desi-
gualdades territoriais no país. Com efeito, em 2009, 
enquanto a taxa de formalidade chegava próximo 
dos 70,0% entre a população trabalhadora de São 
Paulo (69,1%), Distrito Federal (69,0%) e Santa Ca-
tarina (68,8%), era, por sua vez, de apenas 25,9% 
no Piauí e de 29,9% no Maranhão.

Mesmo entre os estados nordestinos de maior por-
te e dinamismo econômico, a formalidade laboral 
ainda figurava bastante abaixo da média nacional 
em 2009, girando em torno de pouco mais de um 
terço de trabalhadores/as do Ceará (35,4%) e da 
Bahia (36,3%), sendo um pouco mais elevada entre 
a população ocupada de Pernambuco (41,8%).   

As políticas de elevação da escolaridade e de edu-
cação profissional desempenham, efetivamente, um 
papel estratégico na promoção do trabalho decente 
e no combate à pobreza e às desigualdades sociais. 
Os dados da RAIS do MTE demonstram que, ao 
longo dos últimos anos, enquanto diminuiu o nú-
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Tabela 1
Taxa de formalidade da população de 16 a 64 anos de idade, por sexo, cor, raça e situação do domicílio  
Brasil, grandes regiões e unidades da Federação – 2004 e 2009

Área geográfica
2004 2009

Total Homens Mulheres Brancos Negros Total Homens Mulheres Brancos Negros

Brasil 48,4 50,7 45,2 56,2 39,6 54,3 57,0 50,7 61,9 46,8

Área urbana 54,8 57,4 51,3 61,4 46,5 59,9 63,1 56,0 66,3 53,1

Área rural 19,4 22,8 14,0 24,7 15,6 25,2 28,7 19,5 32,1 20,7

Grandes regiões

Norte 33,3 35,3 30,2 41,5 30,6 40,0 42,1 37,0 48,6 37,3

Nordeste 30,2 30,9 29,1 35,4 28,0 36,7 38,3 34,3 42,9 34,2

Sudeste 59,2 62,8 54,4 63,1 52,8 64,2 67,8 59,7 68,0 59,1

Sul 55,8 58,9 51,7 57,1 48,9 62,0 65,8 57,4 63,2 57,5

Centro_Oeste 49,1 51,9 45,1 53,7 45,4 55,3 58,7 50,9 59,3 52,5

Unidades da Federação

Rondônia 39,0 40,0 37,4 45,4 35,5 50,0 52,8 46,0 51,7 49,1

Acre 33,5 32,8 34,6 40,3 31,7 45,7 46,2 45,1 55,1 42,4

Amazonas 37,6 38,9 35,6 49,4 33,0 43,9 45,7 41,3 55,0 40,9

Roraima 34,2 30,7 40,6 39,1 32,4 44,3 43,2 45,8 53,2 40,8

Pará 30,6 34,0 25,2 37,1 28,9 35,1 38,0 30,8 42,6 33,0

Amapá 33,6 33,4 34,0 37,0 32,4 48,0 45,5 51,6 59,5 44,3

Tocantins 30,7 31,6 29,3 36,8 28,6 36,4 38,1 34,2 48,0 32,8

Maranhão 21,4 22,9 19,3 26,1 19,8 29,9 31,5 27,4 36,8 27,7

Piauí 22,1 22,7 21,4 24,7 21,3 25,9 27,9 23,4 36,3 22,7

Ceará 29,7 30,2 29,0 34,9 27,0 35,4 37,2 33,0 40,9 33,0

Rio Grande do Norte 37,1 36,6 37,8 39,6 35,6 43,6 44,3 42,5 49,2 40,5

Paraíba 30,9 31,1 30,6 36,5 27,6 38,6 39,2 37,7 45,8 34,9

Pernambuco 35,0 37,3 31,8 39,4 32,5 41,8 43,2 39,6 48,1 38,4

Alagoas 33,8 34,7 32,3 40,9 29,7 40,8 41,2 40,1 48,9 37,7

Sergipe 38,8 39,8 37,5 48,7 34,6 43,2 45,2 40,5 47,6 41,3

Bahia 30,0 29,9 30,3 33,1 29,2 36,3 38,3 33,7 39,2 35,4

Minas Gerais 51,5 55,7 46,0 56,8 46,5 56,0 59,8 51,3 61,0 52,0

Espírito Santo 49,0 52,8 44,0 52,2 46,4 54,9 59,7 48,8 55,1 54,7

Rio de Janeiro 59,9 63,2 55,7 63,2 55,3 64,3 68,4 58,9 68,2 59,2

São Paulo 63,6 67,0 59,1 65,7 58,3 69,1 72,3 65,1 71,1 65,4

Paraná 53,6 56,7 49,5 56,4 45,2 59,9 63,3 55,6 61,2 56,3

Santa Catarina 61,5 64,7 57,5 62,2 55,1 68,8 72,5 64,1 69,2 66,3

Rio Grande do Sul 54,5 57,8 50,3 54,7 53,3 60,0 64,1 55,1 61,1 55,2

Mato Grosso do Sul 49,4 53,0 44,6 52,7 46,3 55,1 60,6 48,0 57,7 52,4

Mato Grosso 42,2 45,2 37,9 47,4 38,8 50,9 55,0 45,0 57,5 46,3

Goiás 45,6 49,5 40,1 49,7 42,5 52,0 55,3 47,6 54,8 50,1

Distrito Federal 66,6 67,5 65,6 71,7 62,2 69,0 70,3 67,5 73,4 65,9
Fonte: IBGE–PNAD
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mero de vínculos empregatícios formalizados para 
os trabalhadores analfabetos ou que possuíam até 
sete anos completos de estudo (ensino fundamental 
incompleto), cerca de 90,0% dos novos empregos 
surgidos exigiam pelo menos o ensino médio 
completo. Por sua vez, os dados da PNAD 2009 de-
monstravam que cerca de 40,0% dos trabalhadores 
que compõem a PEA nacional não tinham sequer 
completado o ensino fundamental, e que 16,0% 
enquadravam-se na condição de analfabetos fun-
cionais (tinham menos de quatro anos de estudo). 

ReNDImeNTOs aDeqUaDOs e 
TRabalhO pRODUTIvO 

A estrutura da composição da renda familiar variava 
ao longo do território nacional e os rendimentos do 
trabalho assumiam uma maior representatividade 
nas regiões Centro_Oeste (66,4%) e Norte (65,6%) 
em 2008-2009. No Nordeste, essa proporção 
(57,8%) era inferior à média nacional, em função, 
sobretudo, da maior participação das transferên-
cias8 (22,5%) no conjunto da renda familiar. Consi-
derando-se a estrutura do rendimento do trabalho, 
70,7% eram referentes a recebimentos provenientes 
de empregados, enquanto 20,2% eram provenien-
tes de remunerações de trabalhadores por conta 
própria. O rendimento do empregador participava 
com 9,1% do total do rendimento e variação patri-
monial das famílias. 

Entre as unidades da Federação, as maiores parti-
cipações dos rendimentos provenientes do trabalho 
eram observadas no Amapá (72,8%), no Amazonas 
(70,3%) e no Mato Grosso (70,1%), enquanto as me-
nores eram observadas em cinco estados nordesti-
nos: Paraíba (54,9%), Piauí (55,1%), Ceará (55,7%), 
Rio Grande Norte (55,8%) e Pernambuco (56,5%), 
em função da representatividade dos programas 

8  Incluem-se as aposentadorias e pensões pública e privada, programas 
sociais de transferência de renda e bolsas de estudo. 

de transferências de renda (a exemplo do Progra-
ma Bolsa Família) e pagamento dos benefícios da 
previdência e assistência social.

O rendimento médio real dos trabalhadores de 16 
anos cresceu continuamente no período analisado, 
passando de R$ 896 para R$ 1.071 entre 2004 e 
2009, o que perfaz um aumento real de 19,5% em 
apenas cinco anos, não obstante a forte desacele-
ração econômica ocorrida em 2009, resultado da 
crise internacional. O aumento da remuneração 
laboral foi decorrente, sobretudo, dos seguintes 
fatores: a política de valorização do salário mínimo 
– entre abril de 2003 e janeiro de 2010, o aumento 
real acumulado do salário mínimo foi de 53,7% –; 
a intensificação do processo de formalização das 
relações de trabalho, abrindo a oportunidade para 
uma parcela de trabalhadores transitar para uma 
inserção ocupacional protegida e de rendimentos 
mais elevados; e, no caso das categorias mais 
organizadas dos trabalhadores, o ambiente eco-
nômico favorável a um crescimento expressivo do 
percentual de acordos e negociações coletivas que 
estipulavam um reajuste real dos salários. 

Sob a ótica de gênero observa-se, entre 2004 e 2009, 
um crescimento um pouco mais rápido do rendimen-
to médio das mulheres do que o dos homens: 21,6% 
contra 19,4%, respectivamente, contribuindo para a 
redução da disparidade: durante o referido período, 
o percentual do rendimento recebido pelas mulheres 
em relação ao auferido pelos homens evoluiu de 
69,4% para 70,7%. Considerando-se a cor ou raça 
dos trabalhadores e trabalhadoras, o rendimento 
médio real dos negros passou de R$ 607 para R$ 788 
(crescimento de 29,8%), ao passo que o dos brancos 
variou de R$ 1.143 para R$ 1.352 (aumento de 18,3%). 
Dessa forma, reduziu-se o diferencial de renda entre 
trabalhadores brancos e negros: enquanto, em 2004, 
os negros recebiam cerca de 53,0% do rendimento 
dos brancos, em 2009, essa relação era de aproxi-
madamente 58,0%. A redução dos diferenciais de 
rendimento, tanto em termos de sexo quanto de cor 
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ou raça, foi bastante condicionada pelo processo de 
valorização real do salário mínimo, que aumenta mais 
expressivamente os rendimentos na base da pirâmi-
de, ou seja, entre a população ocupada que recebe 
salário mínimo, na qual estão sobrerrepresentados 
as mulheres e os negros. 

Entre as unidades da Federação, os maiores cresci-
mentos do rendimento médio real foram registrados 
em Alagoas (50,7%), Acre (49,5%) e Paraíba (43,3%). 
Por sua vez, a elevação foi mais modesta em São 
Paulo (12,4%), Mato Grosso (13,6%), Pernambuco 
(15,0%) e Paraná (15,1%). Entre 2004 e 2009, dimi-
nuiu de 4,3 para 3,8 vezes a diferença de rendimen-
tos entre o Distrito Federal, a UF de maior nível de 
remuneração, e o Piauí, a de menor. 

Observou-se uma expressiva diminuição da desi-
gualdade de renda no trabalho, medida pelo Índice 
de Gini, que passou de 0,536 para 0,506 entre 2004 
e 2009. Essa tendência se manifestou em todas as 
grandes regiões. Contribuíram para essa melhoria 
do processo distributivo, durante a segunda metade 
da década de 2000, o comportamento favorável da 
economia e do mercado de trabalho, sobretudo no 
âmbito da geração de emprego formal, e o aumento 
real do salário mínimo. Em 20 das 27 unidades da 
Federação, a desigualdade nos rendimentos do 
trabalho diminuiu ao longo da segunda metade 
da década de 2000. A concentração somente não 
diminuiu em Roraima, Acre e Sergipe – unidades 
federativas nas quais o Índice de Gini praticamente 
ficou estagnado – e em Alagoas, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Bahia, estados nos quais se 
verificou um ligeiro aumento dos níveis de concen-
tração entre 2004 e 2009. 

Os maiores ritmos de redução da desigualdade no 
período analisado – traduzidos pela intensidade do 
declínio do Índice de Gini – foram observados no 
Maranhão (de 0,609 para 0,511), Paraná (de 0,536 
para 0,475), Pernambuco (de 0,568 para 0,509) e 
Espírito Santo (0,470). Apesar das mudanças obser-

vadas, os níveis de concentração dos rendimentos 
do trabalho em 2009 ainda eram bastante hetero-
gêneos ao longo do território nacional, variando de 
um valor mínimo de 0,447 (Amapá) até o máximo 
de 0,587 (Piauí). 

Por sua vez, entre 2004 e 2009, reduziu-se de 7,6% 
para 6,6% a proporção de trabalhadores pobres 
no país, ou seja, pessoas ocupadas que viviam em 
domicílios com rendimento domiciliar per capita 
mensal de até 1/4 do salário mínimo. A redução foi 
de 0,9 ponto percentual tanto entre os homens (de 
7,9% para 7,0%) quanto entre as mulheres (de 7,1% 
para 6,2%). Tratando-se do atributo cor ou raça, o 
declínio da proporção de trabalhadores pobres foi 
maior entre a população ocupada negra (2,0 pon-
tos percentuais) do que entre a branca (0,4 ponto 
percentual). Entretanto, em 2009, o percentual de 
trabalhadores pobres negros (9,8%) era quase três 
vezes superior em comparação aos brancos (3,4%). 

A redução da pobreza entre trabalhadores e traba-
lhadoras esteve diretamente associada ao aumento 
real dos rendimentos do trabalho, sobretudo do 
salário mínimo, à ampliação da cobertura dos 
programas de transferência de renda e de previ-
dência e assistência social – que contribuíram para 
o aumento do rendimento domiciliar – e também 
ao incremento da ocupação, principalmente do 
emprego formal. Apesar da diminuição observada 
durante a segunda metade da década de 2000, 
a proporção de trabalhadores pobres continuava 
bastante elevada na área rural (20,0% em 2009) 
comparativamente à urbana (3,9%). 

Em 20 das 27 unidades federativas, a proporção 
de trabalhadores pobres declinou entre os anos de 
2004 e 2009, sendo que as variações mais intensas 
foram observadas exatamente nas regiões Norte 
e Nordeste, que apresentam maior incidência de 
população em situação de extrema pobreza.

A proporção de trabalhadores pobres no conjunto 
da população ocupada variava significativamente 
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no território nacional. Em 2009, em quatro unida-
des federativas, essa proporção era inferior a 2,0%: 
Santa Catarina (1,1%), São Paulo (1,3%), Distrito Fe-
deral (1,4%) e Rio de Janeiro (1,7%). Por sua vez, e 
apesar do declínio recente, os estados nordestinos 
ainda contavam com percentuais expressivos de 
trabalhadores pobres, sobretudo Alagoas (21,5%), 
Piauí (19,8%) e Maranhão (19,7%). Vale ressaltar 
que entre os trabalhadores negros de Alagoas essa 
proporção alcançava 24,1%. 

JORNaDa De TRabalhO DeCeNTe 

A regulação da jornada de trabalho requer uma con-
ciliação de interesses, normalmente divergentes, 
entre os atores sociais que participam da atividade 
produtiva, ou seja, trabalhadores e empregadores. 
Nesse aspecto, o Estado tem um importante papel 
de mediador dos conflitos e de definidor de um ar-
cabouço legal que regule as relações e condições 
de trabalho. Adicionalmente, nos países demo-
cráticos, os acordos e as convenções coletivas, 
consequência da negociação entre empregadores 
e trabalhadores, podem versar sobre o tempo de 
trabalho de categorias profissionais específicas.

Nesse sentido, a primeira convenção da OIT, de 
1919, tratou justamente da jornada de trabalho, 
limitando-a a oito horas diárias e a 48 horas sema-
nais para os trabalhadores da indústria. Onze anos 
mais tarde, a convenção de número 30 estendeu 
tais recomendações aos trabalhadores do comér-
cio. A jornada de trabalho de 40 horas foi objeto, 
em um primeiro momento, da Convenção sobre 
as Quarenta Horas, 1935 (nº 47), e, em seguida, 
da Convenção sobre a Revisão dos Artigos Finais, 
1961 (nº 116). Não obstante, somente nos tempos 
atuais as legislações que regulamentam as jorna-
das de trabalho no mundo parecem convergir para 
um padrão de 40 horas semanais9.

9  LEE, Sangheon; MCCANN, Deirdre; MESSENGER, Jon. Duração do traba 
lho em todo o mundo: tendências de jornadas de trabalho, legislação e 
políticas numa perspectiva global comparada. Brasília: OIT, 2009.

Entre 2004 e 2009, o tempo médio de trabalho 
dos ocupados no Brasil manteve-se estável em 
40 horas semanais. Entretanto, observa-se a re-
produção, ao longo desse período, de diferenças 
significativas das jornadas de trabalho remunera-
do cumpridas por homens e mulheres (43 horas 
contra 36 horas, em 2009). Por sua vez, não são 
observadas diferenças substanciais entre as jor-
nadas de trabalho de brancos (40 horas) e negros 
(39 horas). É importante ressaltar que o fato de as 
mulheres ainda serem as responsáveis principais, 
quando não exclusivas, pela realização das tarefas 
domésticas e familiares, e essas tarefas não serem 
reconhecidas como economicamente produtivas, 
muitas vezes obriga as mulheres a se submete-
rem a contratos de trabalho em tempo parcial e, 
portanto, a jornadas de trabalho remunerado de 
menor duração. 

A jornada de trabalho dos residentes na zona 
urbana (41 horas semanais) era, em 2009, cinco 
horas maior do que a dos residentes na zona rural 
(36 horas) e também variava, de forma acentuada, 
quando analisada sob o ponto de vista dos setores 
de atividade econômica. Nesse sentido, têm-se, de 
um lado, segundo a Tabela 2, setores como o de 
transporte, armazenagem e comunicação e o de 
alojamento e alimentação que, em 2009, assinala-
ram uma jornada semanal média de 46 e 45 horas, 
respectivamente; de outro, jornadas de trabalho 
menores, como as atividades agrícolas (35 horas) 
e de educação, saúde e serviços sociais (35 horas).

Mesmo ainda apresentando a segunda maior 
média de horas semanais trabalhadas em 2009, o 
setor de alojamento e alimentação figurava entre 
aqueles que apresentaram, em números absolu-
tos, a maior redução da jornada laboral em com-
paração ao ano de 2004 – de 46 para 44 horas. Os 
outros setores que apresentaram redução de duas 
horas na jornada média semanal foram: serviços 
domésticos (de 38 para 36 horas) e atividades mal 
definidas (redução de 37 para 34 horas).
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Tabela 2
Média de horas semanais trabalhadas pelas pessoas 
ocupadas de 16 anos ou mais de idade, por setor de 
atividade econômica – Brasil – 2004 e 2009

Setores de atividades  
econômicas

Medidas de horas  
semanais

2004 2009

Agrícola 36 35

Outras atividades industriais 44 43

Indústria de transformação 42 42

Construção 44 43

Comércio e reparação 44 43

Alojamento e alimentação 47 45

Transporte, armazenagem e comuni-
cação

47 46

Administração pública 39 39

Educação, saúde e serviços sociais 35 35

Serviços domésticos 38 36

Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais

37 36

Outras atividades 41 41

Atividades mal definidas 37 34

Total 40 40

Fonte: IBGE–PNAD. 

Observou-se uma significativa redução da propor-
ção de pessoas ocupadas com jornada de trabalho 
semanal superior a 44 horas, que corresponde ao 
atual limite estabelecido pela legislação brasileira 
– de 36,4% para 29,8% entre 2004 e 2009. Ao final 
da década de 2000, o percentual de trabalhadores 
submetidos a jornadas superiores a 44 horas sema-
nais variava de 16,9% no Piauí a 34,6% em Goiás.

Por sua vez, observa-se que um expressivo con-
tingente de 19,1% da população ocupada nacional 
trabalhava mais de 48 horas por semana em 2004. 

Em 2009, tal proporção havia declinado para 15,6%, 
representando uma redução de 3,5 p.p. em cinco 
anos. Os estados com maiores proporções de po-
pulação ocupada com jornada superior a 48 horas 
eram: Santa Catarina (19,9%), Alagoas (19,5%) e 
Acre e Goiás (19,0%). As menores proporções eram 
observadas no Piauí (7,7%) e no Amapá (8,1%).  

CONCIlIaÇÃO eNTRe TRabalhO, 
vIDa pessOal e vIDa famIlIaR

A conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e 
familiar está intrinsecamente relacionada ao con-
ceito de trabalho decente, principalmente no que 
tange à liberdade, à inexistência de discriminação 
e à capacidade de assegurar uma vida digna a to-
das as pessoas que vivem de seu trabalho. É uma 
dimensão central de uma estratégia de promoção 
da igualdade de gênero no mundo do trabalho e 
exige a articulação de ações nos mais diversos âm-
bitos – político, social, governamental, empresarial 
e individual – que possam conduzir a uma nova 
organização do trabalho e da vida familiar. 

Entre o conjunto das mulheres brasileiras inseridas 
no mercado de trabalho, uma expressiva proporção 
de 90,7% também realizava afazeres domésticos, 
enquanto que, entre os homens, tal proporção era 
significativamente inferior: 49,7%. Essas trabalhado-
ras, além da sua jornada semanal de 36 horas, em 
média, no mercado de trabalho, dedicavam cerca 
de 22,0 horas semanais aos afazeres domésticos, 
ao passo que, entre os homens, tal dedicação era 
de 9,5 horas semanais, ou seja, 12,5 horas a menos.

A participação dos homens nos afazeres domésti-
cos está mais concentrada em atividades interati-
vas, como a realização de compras de mantimentos 
em supermercados, o transporte dos filhos para a 
escola e atividades esporádicas de manutenção 
doméstica, como reparos e consertos no domicílio. 
Uma informação do suplemento da PNAD de 2008 
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é bastante ilustrativa dessa situação: cerca de me-
tade (49,7%) das pessoas de 14 anos ou mais de 
idade costumava fazer faxina no próprio domicílio, 
sozinha ou com a ajuda de outra pessoa. Enquanto 
esta prática era comum para 72,1% das mulheres, 
entre os homens era de apenas 25,4%.

Ao se conjugarem as informações relativas às horas 
de trabalho dedicadas às tarefas domésticas e de 
cuidado (reprodução social) com aquelas referentes 
à jornada exercida no mercado de trabalho (pro-
dução econômica), constata-se que, apesar de a 
jornada semanal média das mulheres no mercado 
de trabalho ser inferior à dos homens (36,0 contra 
43,4 horas), ao se computar o tempo de trabalho 
dedicado aos afazeres domésticos (22,0 horas para 
elas e 9,5 para eles), a jornada média semanal total 
feminina alcançava 58,0 horas e ultrapassava em 
5,0 horas a masculina (52,9 horas).

Na região Nordeste, o diferencial da jornada dedica-
da aos afazeres domésticos entre os trabalhadores 
e as trabalhadoras alcançava 14,5 horas (10,3 horas 
para eles e 24,9 horas – ou seja, 2,5 vezes mais – 
para elas, respectivamente) e figurava na condição 
de mais elevado do país. Em três estados nordesti-
nos, o referido diferencial superava 15 horas: Piauí 
e Ceará (15,8 horas) e Maranhão (15,3 horas). 

Em função, sobretudo, dessa sobrecarga de afaze-
res domésticos, em todas as 27 unidades federati-
vas a jornada semanal total (que, além dos afazeres 
domésticos, também leva em conta o número médio 
de horas dispendido no mercado de trabalho) era 
sempre maior entre as mulheres. Na Paraíba e em 
Pernambuco, a jornada semanal total feminina (60,0 
e 61,1 horas, respectivamente) era mais do que oito 
horas superior à masculina – 51,2 e 52,8 horas, 
respectivamente. A jornada semanal total das mu-
lheres era também superior a 60,0 horas semanais 
no Maranhão (62,0 horas), no Ceará (60,6 horas) e 
em Santa Catarina (60,2 horas). 

A menor jornada média semanal feminina exercida 
no mercado de trabalho era observada no Piauí 

(27,2 horas), exatamente um dos estados nos quais 
era mais elevado o tempo médio dedicado pelas 
mulheres trabalhadoras aos afazeres domésticos 
(25,9 horas). O Piauí era também um dos dois esta-
dos a apresentarem o maior diferencial de jornada 
(15,8 horas), entre homens e mulheres, dedicada 
às tarefas domésticas.  

Evidencia-se, portanto, que a massiva incorporação 
das mulheres ao mercado de trabalho não vem 
sendo acompanhada de um satisfatório processo 
de redefinição das relações de gênero com relação 
à divisão sexual do trabalho, tanto no âmbito da 
vida privada, quanto no processo de formulação 
de políticas públicas e de ações por parte de em-
presas e sindicatos, especialmente no concernente 
às responsabilidades domésticas e familiares. A 
incorporação das mulheres ao mercado de traba-
lho vem ocorrendo de forma expressiva sem que 
tenha ocorrido uma nova pactuação em relação 
à responsabilidade pelo trabalho de reprodução 
social, que continua sendo assumida, exclusiva ou 
principalmente, pelas mulheres. 

A licença-maternidade de seis meses é um ele-
mento de fundamental importância no âmbito da 
proteção à maternidade. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de vida, e a amamentação 
complementada até os 24 meses (2 anos) ou mais 
de idade. Os benefícios da amamentação não se 
limitam diretamente à saúde da mãe e da criança, 
uma vez que também reduzem a demanda por 
serviços de saúde e aumentam a produtividade 
em decorrência da manutenção de uma força de 
trabalho saudável. A importância da presença ma-
terna – e paterna – durante os primeiros meses de 
vida da criança não se resume à amamentação. Há 
também outros cuidados associados à saúde, ao 
estímulo e à socialização da criança, aos aspectos 
psicológicos e a outras dimensões que implicam 
tempo e dedicação exclusiva dos pais para o pleno 
desenvolvimento da criança. 
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Segundo as informações da Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 2006 
(PNDS-2006), realizada pelo Ministério da Saúde 
em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap), apenas a metade (cerca de 
49,0%) das crianças com até 4 meses de idade era 
exclusivamente amamentada. A partir do 4º mês de 
vida da criança – período que, à época da pesquisa, 
coincidia com o término da licença-maternidade – 
reduzia-se drasticamente o percentual de crianças 
exclusivamente amamentadas. Com efeito, entre o 
4º e 6º mês de vida, a proporção dos lactentes com 
aleitamento materno exclusivo decrescia significati-
vamente para 15,3%, ou seja, cerca de 34 p.p. a me-
nos que  os 49,0% observados até o 4º mês de vida.     

As informações oriundas da II Pesquisa de Pre-
valência do Aleitamento Materno nas Capitais 
Brasileiras e Distrito Federal, realizada pelo 
Ministério da Saúde no ano de 2008, ratificam, 
inclusive com maior clareza, a importância da 
licença-maternidade para a prevalência do aleita-
mento materno exclusivo. Entre as mulheres que 
gozavam da licença-maternidade no momento da 
pesquisa, a prevalência do aleitamento materno 
exclusivo alcançava mais da metade (53,4%) do 
total de crianças menores de seis meses. Já entre 
as mulheres que não gozavam dessa licença, a 
prevalência do aleitamento materno exclusivo era 
de apenas 26,8%, ou seja, a metade da observada 
entre as mães trabalhadoras que estavam gozando 
da licença-maternidade. 

Apesar da importância da licença-maternidade, 
um expressivo contingente de mães trabalhadoras 
ainda não consegue desfrutá-la. No levantamento 
domiciliar de 2008, a PNAD investigou a ocorrência 
de filho nascido vivo durante o ano de referência da 
pesquisa. Com base nessa informação, constata-se 
que, de um total de 38,5 milhões de trabalhadoras, 
cerca de 1,05 milhão teve filho/a durante o ano de 
referência da pesquisa – o correspondente a 2,7% do 

total de ocupadas. Entre as mães trabalhadoras que 
tiveram filhos, apenas a metade (50,5%) contribuía 
para a Previdência Social. Isso significa que metade 
das mães trabalhadoras não contribuía e, por conse-
guinte, não podia desfrutar da licença-maternidade. 

Em algumas unidades da Federação, a situação era 
ainda mais preocupante. Associada às desigualda-
des regionais e à precariedade dos mercados de 
trabalho locais, em diversas unidades federativas a 
proporção de mães trabalhadoras que tiveram filho 
e que não contribuíam para a previdência social 
assumia proporções alarmantes: Piauí (81,5%), Es-
pírito Santo (76,9%), Acre (76,3%), Bahia (70,6%) e 
Alagoas (70,4%). Os menores percentuais de mães 
trabalhadoras que não contribuíam eram observa-
dos no Rio de Janeiro (25,9%) e Distrito Federal 
(28,3%) – e ainda assim equivaliam a quase 1/3 do 
total das mães trabalhadoras. Vale ressaltar que 
esses estados também figuravam entre aqueles 
com as menores proporções de mulheres ocupadas 
que tiveram filhos durante o período de referência 
da pesquisa – 1,6% no caso do Rio de Janeiro e 
1,9% no Distrito Federal. 

Um fator-chave para facilitar a incorporação das 
mulheres ao mercado de trabalho e também aliviar a 
tensão vivenciada tanto por elas como pelos homens 
com responsabilidades familiares e dupla jornada é 
a disponibilidade de serviços acessíveis de assis-
tência a crianças, sobretudo em idade pré-escolar. 
Os indicadores que relacionam o trabalho feminino 
e o acesso à creche são bastante sintomáticos da 
imperiosa necessidade de medidas que promovam 
o equilíbrio entre trabalho e família. Segundo os 
dados da PNAD, 11,5% das mulheres ocupadas 
de 16 anos ou mais de idade tinham filhos de 0 a 
3 anos de idade no ano de 2009, sendo que uma 
significativa proporção de 73,3% dessas crianças 
não frequentava creche. Entre as mulheres negras 
eram ainda maiores a proporção de trabalhadoras 
com filhos (12,7%) e o percentual dessas crianças 
que não tinham acesso à creche (76,2%). 
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O menor percentual de trabalhadoras (9,5%) que 
tinham filhos de 00 a 03 anos de idade era obser-
vado entre as mulheres brancas da região Sudeste, 
sendo que a maior proporção de crianças frequen-
tando creche (35,5%) era verificada entre as mães 
trabalhadoras brancas da região Sul. No conjunto 
das unidades federativas, o percentual de mulhe-
res ocupadas que tinham filhos de até 3 anos de 
idade em 2009 variava de 8,6% no Rio de Janeiro 
até 20,0% no Acre. 

A dificuldade de conciliação entre trabalho e família, 
do ponto de vista dos cuidados e da educação das 
crianças, enfrentada pelas mulheres ocupadas, era 
mais contundente exatamente nos estados com maio-
res proporções de mães trabalhadoras. Com efeito, 
no Acre e no Amapá, que apresentavam os maiores 
percentuais de ocupadas com filhos menores – 20,0% 
e 16,4%, respectivamente – eram mais elevadas as 
proporções de filhos menores que não frequentavam 
creche (90,3% no  Acre e 90,0% no  Amapá). 

As unidades federativas com maiores níveis de fre-
quência à creche de filhos de trabalhadoras eram 
Santa Catarina (43,9%) e São Paulo (38,5%). Apesar 
desses níveis mais elevados de frequência, eles não 
chegavam sequer à metade do total de mulheres 
ocupadas com crianças de até 3 anos de idade. 

Considerando-se as crianças de 4 a 6 anos de 
idade, a proporção de trabalhadoras com filhos 
nesta faixa etária era de 10,8% em 2009, sendo mais 
elevada entre as negras (12,3%) comparativamente 
às brancas (9,5%).  Entre as grandes regiões, tal 
proporção variava de 9,7% na região Sudeste até 
14,0% na região Norte. A proporção destas crianças 
de 4 a 6 anos de idade, filhas de mães trabalha-
doras, que não frequentava creche ou escola em 
2009 (14,2%) era bem menor comparativamente às 
de 0 a 3 anos (73,3%). 

O cenário de profundas transformações promo-
vidas pela crescente entrada das mulheres no 

mercado de trabalho e pelas tensões causadas 
pela persistência da noção tradicional de que as 
mulheres são as responsáveis exclusivas ou prin-
cipais pelas atividades de cuidado deu origem à 
chamada crise do cuidado. Essa noção reflete-se 
na organização das famílias, com a manutenção 
de um modelo no qual uma maior responsabilida-
de dos homens pelas atividades de cuidado não 
se concretiza. Reflete-se, ainda, na organização 
do mercado de trabalho e nos processos de for-
mulação de políticas públicas, fazendo com que 
mecanismos estatais e de mercado voltados para 
o apoio aos cuidados – na forma de serviços, equi-
pamentos públicos e novos modelos de gestão do 
tempo de trabalho – sejam insuficientes.

A crise do cuidado coloca em pauta a necessi-
dade de reorganizar simultaneamente o trabalho 
remunerado assalariado e o doméstico não re-
munerado, superando a rígida divisão sexual do 
trabalho e a segregação ocupacional por sexo no 
mercado de trabalho. Esta crise tende a se agravar 
em função do aumento da população que deman-
da cuidados, como resultado das transformações 
sociodemográficas em curso, entre as quais se 
destacam  os novos arranjos familiares, o enve-
lhecimento da população, o aumento da quanti-
dade de pessoas com doenças crônicas e com 
deficiência e a existência de um número elevado 
de crianças, apesar do declínio da fecundidade. 

pRINCIpaIs evIDêNCIas DO 
CResCImeNTO Da DemaNDa pelO 
CUIDaDO 

O envelhecimento da população e o intenso cresci-
mento da população idosa demandante de cuidado 
são evidenciados nos dados do censo de 2010. 
Nesse ano, o contingente de idosos no Brasil já 
alcançava 20,6 milhões e correspondia a 10,8% da 
população total. Segundo as projeções elaboradas 
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pelo IBGE, a proporção de pessoas com 60 anos 
e mais aumentará para 29,7% no ano de 2050, 
ocasião na qual a população idosa chegará a 64 
milhões de pessoas – efetivo superior em quatro 
milhões ao somatório dos contingentes populacio-
nais de São Paulo e Minas Gerais (estados mais 
populosos do país) no ano de 2010. 

Cerca de 78,0% dos idosos com 60 anos e mais 
de idade possuía pelo menos uma doença crô-
nica em 2008. Tratando-se das dificuldades em 
realizar atividades do cotidiano que caracterizam 
incapacidade funcional, 13,6% das pessoas idosas 
não conseguiam ou tinham grande dificuldade 
em se deslocar numa distância de 100 metros. 
Outra proporção de 6,9% não conseguia ou tinha 
grande dificuldade em se alimentar, tomar banho 
ou ir ao banheiro.

A demanda por cuidado entre a população idosa 
será cada vez mais intensa e complexa, devido ao 
processo de envelhecimento que se observa no 
interior da própria população idosa. Entre 2000 
e 2050, o número de idosos com 80 anos e mais 
crescerá expressivamente ao passar de 1,2 milhão 
para 13,7 milhões. Nesse grupo, a incidência de do-
enças crônicas e a perda da capacidade funcional 
são ainda mais expressivas.  

No contexto dessa crescente demanda, as trans-
formações sociodemográficas em curso estão 
reduzindo, cada vez mais, a capacidade da família 
como provedora de cuidados e amparo ao idoso. 
Com a redução da fecundidade, diminui o número 
de filhos e, consequentemente, a disponibilidade 
destes para cuidar dos seus pais idosos. No ano 
de 2009, 13,8% das pessoas com 60 anos ou mais 
de idade viviam sozinhas (arranjo unipessoal) e 
23,8% conformavam o arranjo casal sem filhos; ou 
seja, uma significativa proporção de 37,6% dos ido-
sos ou moravam sozinhos ou somente com o seu 
cônjuge. É importante ressaltar que, nas regiões 
Sul e Sudeste, tal proporção já alcançava 45,5% e 
41,0% respectivamente, em função, sobretudo, do 
estágio mais avançado da transição demográfica.     

Outra significativa proporção de idosos (30,7%) 
residia em famílias nas quais todos os filhos pos-
suíam 25 anos ou mais de idade, ou seja, estavam 
situados na faixa etária potencialmente produtiva, 
o que também obstaculiza a disponibilidade para 
o cuidado, em função da inserção deste grupo no 
mercado de trabalho e da ausência de medidas de 
equilíbrio entre trabalho e família que garantam uma 
melhor conciliação entre as atividades de cuidado 
e as responsabilidades profissionais. 

O contínuo processo de inserção das mulheres 
no mercado de trabalho também afetará as pos-
sibilidades de amparo familiar para a população 
idosa, na medida em que, tradicionalmente, a 
função de garantir cuidados básicos aos idosos e 
a outras pessoas dependentes tem sido delegada 
predominantemente às mulheres. Além de gerar 
altos níveis de estresse, esta situação pode impe-
dir ou restringir sua inserção laboral. Portanto, o 
envelhecimento populacional incide diretamente 
sobre a demanda por cuidados e sobre o tipo e a 
quantidade de trabalho doméstico não remunerado 
que as mulheres realizam em seus lares.

A magnitude das pessoas com deficiência repre-
senta mais um desafio no âmbito do cuidado. 
Segundo o censo de 2010, no Brasil, aproximada-
mente 45,6 milhões de pessoas (cerca de 24,0% 
da população total) possuíam, pelo menos, uma 
das deficiências investigadas10. Considerando-se a 
população com deficiência severa11 – exatamente 
aquela que demanda mais cuidados –, o contin-
gente era de 12,7 milhões pessoas, o equivalente 
a 6,7% da população total.

10   Visual, auditiva, motora e mental. 

11  O censo investigou, no questionário da amostra, o grau de severidade 
das deficiências visual, auditiva e motora, conforme a seguinte classifi-
cação: “alguma dificuldade“, “grande dificuldade“ e “não consegue de 
modo algum“. As pessoas agrupadas na categoria deficiência severa 
são as que declararam, para um tipo ou mais de deficiência, as opções 
“grande dificuldade” ou “não consegue de modo algum”, além daque-
las que possuíam deficiência mental.
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É importante destacar que a cadeia de cuidado 
está atualmente baseada quase inteiramente sobre 
o trabalho das mulheres. Nesse contexto, as traba-
lhadoras domésticas desempenham um papel de 
suma importância, na medida em que o trabalho 
dessa categoria é estratégico para que outras mu-
lheres trabalhadoras possam se inserir no mercado 
laboral. Essa categoria é composta, na maioria, por 
mulheres (93,0% do total) e negras (62,0%) e res-
ponde por cerca de 19,0% da ocupação feminina no 
Brasil. Se, por um lado, o trabalho doméstico figura 
na ponta da cadeia de cuidado, de outro, representa 
o elo mais fraco dessa cadeia, pois essa ocupação 
carece de proteção social e condições de trabalho 
adequadas. Com efeito, pouco mais de um quarto 
(28,6%) das/os trabalhadoras/es domésticas/os 
possuía em 2009 carteira de trabalho assinada. Em 
setembro desse ano, o rendimento médio mensal 
era de R$ 408,00 e se situava abaixo do salário 
mínimo vigente na época (R$ 465,00), correspon-
dendo a apenas 87,7% deste. Apenas 2,2% estavam 
associados/as a sindicato. 

A jornada de trabalho é bastante extensa e a 
maioria dessas mulheres ainda dedica diversas 
horas diárias aos afazeres domésticos em suas 
próprias moradias. Praticamente não pode investir 
na aquisição de bens e serviços que apoiem a exe-
cução das atividades domésticas e de cuidado e 
geralmente reside em locais com precariedade de 
oferta de serviços públicos nesta área, a exemplo 
de creches. Ademais, se trata de uma ocupação 
na qual a não observância dos direitos humanos e 
dos direitos fundamentais no trabalho é marcante. 
Comumente, as/os trabalhadoras/es domésticas/
os têm seus direitos trabalhistas violados e são 
vítimas de diversas formas de discriminação e de 
assédio moral e sexual.  

A inclusão das trabalhadoras domésticas em to-
das as dimensões da proteção social, inclusive na 
proteção à maternidade e também nos cuidados à 
primeira infância, é medida indispensável de conci-

liação entre trabalho e família para garantir a estas 
trabalhadoras e a seus filhos direitos essenciais.

O tempo gasto na mobilidade de trabalhadores/as 
entre a residência e o local de trabalho também re-
presenta um importante aspecto a ser considerado 
no tocante às condições de trabalho e, consequen-
temente, ao trabalho decente. Além das questões di-
retamente relacionadas à conciliação entre trabalho 
e família e à qualidade de vida em geral, o tempo de 
deslocamento entre a residência e o trabalho tam-
bém pode acarretar significativos custos financeiros 
para os trabalhadores e os empregadores. 

Enquanto no Brasil como um todo, em 2009, 9,5% 
dos trabalhadores gastavam mais de uma hora 
para se deslocar entre a residência e o trabalho, no 
conjunto das metrópoles esse percentual chegava 
a 17,5. Nas metrópoles brasileiras de maior porte 
demográfico e econômico, a mobilidade dos traba-
lhadores exige ainda mais tempo: a proporção de 
trabalhadores que dispendia mais de uma hora para 
realizar o deslocamento casa-trabalho elevava-se a 
23,2% em São Paulo e a 22,0% no Rio de Janeiro. 

TRabalhO a seR abOlIDO 

A definição, pela OIT, de trabalho forçado é com-
posta por dois elementos básicos: trabalho ou ser-
viço imposto sob ameaça de punição e executado 
involuntariamente, conforme definido em duas 
convenções relativas ao tema: Convenção sobre 
o Trabalho Forçado ou Obrigatório, 1930 (nº 29), e 
Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 
1957 (nº 105), ambas ratificadas pelo Brasil nos anos 
de 1957 e 1965, respectivamente.

Entre 1995 e 2011, 41.608 pessoas foram libertadas 
de situações de trabalho análogo ao de escravo, 
conforme definição do Código Penal Brasileiro, 
sendo que 85,8% deste contingente (35.715 pesso-
as) foi libertado durante o período de 2003 a 2011. 
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Entre 2008 e 2011, 13.841 trabalhadores foram 
resgatados de situações de trabalho análogo ao 
de escravo pelo Grupo Especial Móvel de Fiscali-
zação (GEMF)12. A região Centro_Oeste respondia 
pelo maior número de pessoas libertadas (3.592) 
nesse período, o correspondente a 26,0% do total 
nacional. Quatro unidades da Federação concen-
travam quase a metade (6.454 ou 46,6%) do total 
de pessoas libertadas: Pará – 1.929 (13,9%), Goiás 
– 1.848 (13,4%), Minas Gerais – 1.578 (11,4%) e Mato 
Grosso – 1.099 (7,9%). 

Em 2004, por intermédio da Portaria nº 540/2004, o 
MTE criou o Cadastro de Empregadores – formado 
por empregadores e empresas flagrados pelo GEFM 
submetendo trabalhadores a condições análogas à 
escravidão. Atualmente, esse cadastro é regulamen-
tado pela Portaria Interministerial n° 2, de 12 de maio 
de 2011, pois a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República passou a tutelar o referido 
cadastro. No período em que estão com o nome no 
cadastro, os empregadores ficam sujeitos às san-
ções externas oriundas de resoluções e medidas 
adotadas por órgãos públicos e privados que visam 
à eliminação do trabalho escravo nas cadeias produ-
tivas. O cadastro é atualizado semestralmente, essa 
atualização consiste na inclusão de empregadores 
cujos autos de infração não estejam mais sujeitos 
aos recursos na esfera administrativa (decisão defi-
nitiva pela subsistência) e na exclusão daqueles que, 
ao longo de dois anos, contados de sua inclusão 
no cadastro, logram êxito em sanar irregularidades 
identificadas pela inspeção do trabalho, bem como 
atendem aos requisitos previstos na retro nominada 
portaria interministerial.

Com base na última atualização do ano de 2011, 
realizada pelo MTE em 30 de dezembro de 2011, o 
Cadastro de Empregadores contava com 294 infra-

12  As ações do GEMF são organizadas pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho do MTE. O Grupo é constituído Auditores Fiscais do Tra-
balho e suas operações contam com apoio do Ministério Público do 
Trabalho, Ministério Público Federal e Polícia Federal ou Polícia Ro-
doviária Federal. 

tores, entre pessoas físicas e jurídicas, distribuídos 
em 20 unidades da Federação das cinco grandes 
regiões do país. Nessa data, a região Norte abrigava 
101 infratores, o correspondente a mais de um terço 
(34,4%) do total. No estado do Pará, localizavam-se 69 
infratores, o equivalente a cerca de um quarto (23,5%) 
do total existente no Cadastro de Empregadores. Em 
seguida, figurava a região Centro_Oeste, com 79 in-
fratores (26,9% do total nacional), distribuídos entre o 
Mato Grosso (33 infratores ou 11,2% do total), Goiás 
(25 infratores ou 8,5% do total) e Mato Grosso do Sul 
(21 infratores ou 7,1%). 

Os estados do Maranhão e do Tocantins abrigavam 
23 infratores cada um, sendo que cada um deles 
respondia por 7,8% do total do país. 

O grupo das sete unidades federativas que não 
possuíam infratores no Cadastro de Empregadores 
era composto por Distrito Federal, Acre, Roraima, 
Amapá, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 

O conjunto dos 294 infratores distribuía-se em 
209 municípios, o correspondente a 3,8% do total 
nacional de 5.565 municípios. O percentual de 
municípios com infratores variava bastante entre as 
grandes regiões, desde 1,4% no Sudeste até cerca 
de 13,0% nas regiões Norte e Centro_Oeste. O Pará 
apresentava a maior proporção de municípios com 
empregadores no cadastro (22,4%), seguido de 
Mato Grosso do Sul (20,3%), Mato Grosso (17,0%) e 
Tocantins (14,4%). 

A experiência brasileira de prevenção e eliminação 
do trabalho infantil é reconhecida internacional-
mente. Os resultados alcançados são expressivos 
e, durante a segunda metade da década de 2000, 
foi mantida a trajetória de declínio experimentada 
desde a década de 199013. O número de crianças e 

13  O número de crianças e adolescentes ocupados, entre 5 e 17 anos de 
idade, reduziu-se de 8,42 milhões (19,6% do total) para 4,85 milhões 
(10,8%) entre 1992 e 2007, significando uma diminuição de cerca de 
3,57 milhões de pessoas dessa faixa etária inseridas no mercado de 
trabalho, segundo os dados da PNAD (exclusive a área rural da região 
Norte à exceção do Tocantins). 
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adolescentes ocupados, entre 5 e 17 anos de ida-
de, reduziu-se em 1,05 milhão entre 2004 e 2009, 
passando de 5,3 milhões para 4,2 milhões; em ter-
mos percentuais, a incidência do trabalho infantil 
e adolescente neste grupo etário reduziu-se nesse 
período de 11,8% para 9,8%, situando-se abaixo de 
dois dígitos a partir de 2009. 

Em termos absolutos e relativos, existem mais me-
ninos (2,8 milhões) do que meninas (1,45 milhão) 
em situação de trabalho infantil. Aproximadamente 
66,0% do número de crianças e adolescentes tra-
balhadores com idades entre 5 e 17 anos são do 
sexo masculino. Apesar de as meninas estarem 
em menor número, elas estão sobrerrepresentadas 
em algumas categorias, em especial no trabalho 
infantil doméstico. Cerca de dois terços (65,8%) 
das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que 
estavam trabalhando no ano de 2009 residiam em 
áreas urbanas, e 34,2% moravam em áreas rurais. 

Independentemente do grupo etário, a incidência 
do trabalho entre crianças e adolescentes é mais 
acentuada entre aqueles que têm domicilio na área 
rural. Apesar da redução experimentada entre 2004 
e 2009, nesse último ano a proporção de crianças 
de 5 a 9 anos de idade em situação de trabalho e 
residentes em área rural (2,7%) era bastante supe-
rior à equivalente às áreas urbanas (0,3%). Entre as 
crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade, 
tais proporções eram de 27,0% e 12,0%, respecti-
vamente, no ano de 2009. 

O trabalho infantil diminuiu em todos os grupos etá-
rios. Na faixa de 5 a 9 anos, a proporção de crianças 
ocupadas diminuiu de 1,4% para 0,8% entre 2004 e 
2009. Apesar desse declínio, 123 mil meninos e me-
ninas ainda estavam trabalhando no ano de 2009. A 
região Nordeste abrigava 46,3% desse contingente 
(o correspondente a 57 mil crianças), seguida pelas 
regiões Sudeste (24 mil ou 19,5% do total) e Norte 
(20 mil ou 16,2% do total). A proporção de crianças 
de 10 a 13 anos que trabalhavam reduziu-se de 

8,4% para 5,7% no referido período. Na área rural, 
a redução foi extremamente significativa (quase  
10 p.p.) ao passar de 25,1% para 15,6%. Na área 
urbana, onde a incidência do trabalho nessa faixa 
etária é bem menor, também se registra um declínio, 
de 4,2% para 3,4%. 

O percentual de crianças e adolescentes trabalha-
dores com 14 e 15 anos de idade diminuiu de 19,9% 
para 16,1% no mesmo período. Entretanto, cerca 
de 1,15 milhão de pessoas nessa faixa etária ainda 
estavam ocupadas no ano de 2009. Por sua vez, a 
proporção de adolescentes de 16 e 17 anos de idade 
ocupados diminuiu de 35,1% para 32,1%. Em 2009, o 
contingente total de adolescentes ocupados nesse 
grupo etário era de 2,19 milhões, o corresponden-
te a mais da metade (51,5%) do contingente total 
de crianças de 5 a 17 anos de idade que estavam 
trabalhando.  

A legislação brasileira permite o trabalho de adoles-
centes de 16 e 17 anos de idade com as garantias 
trabalhistas e previdenciárias e a assinatura da car-
teira de trabalho, desde que a atividade laboral não 
seja exercida em jornadas extensas e nem em con-
dições perigosas ou insalubres. O Decreto nº 6.481, 
de 12 de junho de 2008, que regulamenta o literal d) 
do art. 3º da Convenção 182, da OIT, ratificada pelo 
Brasil, atualizou a lista de atividades consideradas 
insalubres e perigosas que sejam susceptíveis de 
prejudicar a integridade física, mental, social, moral 
e o desenvolvimento de pessoas abaixo de 18 anos. 
Pelo decreto, fica proibido o trabalho do menor de 
18 anos – por força de dispositivo da Constituição 
Federal (art. 7º, XXXIII) – em 94 tipos de atividades, 
entre elas, exploração sexual, trabalhos prejudiciais 
à moralidade e trabalho doméstico.  

As informações da PNAD indicam que a inserção 
das pessoas de 16 e 17 anos de idade no merca-
do de trabalho era marcada pela precariedade e, 
em grande proporção, por situações de trabalho 
não permitidas para pessoas abaixo dos 18 anos. 
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Pouco mais da metade (50,7%) dos 2,19 milhões 
de ocupados nessa faixa etária no ano de 2009 
trabalhava na condição de empregado sem carteira 
de trabalho assinada, 18,8% como não remunerado, 
5,0% na condição de trabalhador na produção para 
o próprio consumo e 7,5% por conta própria. Um 
significativo contingente de 182 mil adolescentes de 
16 e 17 anos de idade estava ocupado no trabalho 
doméstico sem carteira, o que corresponde a uma 
situação ilegal de trabalho para 8,3% do total de 
adolescentes que trabalhavam na referida faixa 
etária, já que, como mencionado anteriormente, o 
trabalho doméstico só pode ser exercido a partir 
dos 18 anos de idade. 

A maioria das pessoas entre 16 e 17 anos ocupadas 
no trabalho doméstico é do sexo feminino (95,0%). 
Essas adolescentes estão expostas a esforços físi-
cos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico 
e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho 
noturno; calor e exposição ao fogo; posições an-
tiergonômicas e movimentos repetitivos, podendo 
comprometer decisivamente o seu processo de 
formação social e psicológica. Apenas 9,5% dos 
adolescentes de 16 e 17 anos trabalhavam na con-
dição de empregado com carteira.  

Nas unidades da Federação, de modo geral, o tra-
balho infantil experimentou a trajetória de declínio 
refletida pela média nacional. Entretanto, obser-
varam-se algumas particularidades que merecem 
destaque. A ocupação das crianças de 5 a 9 anos de 
idade diminuiu em praticamente todos os estados, 
à exceção de Acre (cujo nível de ocupação dobrou, 
ao passar de 1,2% para 2,5% entre 2004 e 2009) e 
Goiás (aumento de 0,8% para 1,3%). 

Em algumas unidades federativas, o trabalho in-
fantil nessa faixa etária era tão reduzido que nem 
sequer apresentava significância amostral. Nessa 
situação estavam, desde 2004, Roraima, Pará, Ma-
ranhão, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso; agregavam-

-se a essa relação, desde 2009, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Distrito Federal, Sergipe e Tocantins. 
Mantendo-se esta tendência de insignificância 
estatística até 2015, essa situação seria uma evi-
dência da existência de importantes zonas livres 
de trabalho infantil nessa faixa etária, desde que 
se intensifiquem em oferta e qualidade as políticas 
públicas destinadas à proteção integral de crianças 
e adolescentes e à geração de oportunidades de 
trabalho decente para homens e mulheres, aliadas 
à oferta adequada de serviços e equipamentos 
que facilitem a conciliação entre o trabalho e as 
responsabilidades familiares. 

Entre o grupo etário de 10 a 17 anos de idade, a 
proporção de ocupados/as reduziu em 24 das 27 
unidades federativas. Apenas no Rio Grande do 
Norte, em Goiás e no Distrito Federal ocorreu um 
discreto aumento.

Alguns estados destacavam-se pela significativa 
redução do trabalho infantil entre 2004 e 2009. Na 
Paraíba, o percentual de crianças e adolescentes 
de 10 a 17 anos de idade que estavam trabalhando 
reduziu-se de 23,1% para 11,6% nesse período, o 
que representa um declínio de 11,5 p.p. em apenas 
cinco anos. No Pará, o percentual diminui de 25,0% 
para 14,5% e, no Maranhão, de 26,7% para 17,3%, 
durante o mesmo período. Em 2009, o nível de 
ocupação ainda era bastante elevado em Tocantins 
(24,2%), Rondônia (22,0%), Piauí (21,8%), Santa Ca-
tarina (21,6%) e Bahia (20,1%), situando-se inclusive 
bastante acima da média nacional (14,8%). No Piauí, 
também era bastante significativo o diferencial de 
incidência de trabalho infantil entre brancos (16,5%) 
e negros (23,4%). 

De modo geral, quando da divulgação do número 
e do percentual de pessoas entre 14 e 15 anos de 
idade ocupadas, surge o argumento de que, nessa 
faixa etária, é permitida, pela legislação nacional, a 
ocupação na condição de aprendiz e que, portanto, 
determinado segmento desse contingente de ado-
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lescentes ocupados/as não estaria propriamente 
exercendo trabalho proibido pela legislação, mas 
sim trabalhando como aprendiz. Com o intuito de 
mensurar a parcela de ocupados com 14 e 15 anos 
de idade trabalhando nessa condição, foram com-
binados os dados da PNAD com os microdados da 
RAIS do MTE referentes ao número de aprendizes 
informados pelos estabelecimentos declarantes. 

Em 2009, um contingente de 1,15 milhão de adoles-
centes de 14 e 15 anos de idade estava trabalhando 
no país, o correspondente a 16,1% do total de pes-
soas nessa faixa etária. Nesse mesmo ano, a RAIS 
registrava 18,6 mil contratos de aprendizes entre 
adolescentes de 14 e 15 anos de idade. Isso significa 
que apenas 1,6% da população ocupada nesta faixa 
etária estava inserida na condição de aprendiz. Tal 
percentual era ainda menor nas regiões Nordeste 
(0,3%) e Norte (0,7%) do país, exatamente onde se 
observavam elevadas proporções de adolescentes 
ocupados/as nessa faixa etária – 20,4% e 17,4%, 
respectivamente.  

O percentual de aprendizes de 14 e 15 anos de 
idade em relação ao total de ocupados na mesma 
faixa etária situava-se abaixo da média nacional 
(1,6%) em 16 das 27 unidades da Federação em 
2009. Em nove delas, todas localizadas nas regi-
ões Norte e Nordeste do país, esse percentual era 
inferior a 1,0%.  

Vale destacar que os três estados do país com 
maiores proporções de ocupados com 14 e 15 
anos de idade em 2009 – Tocantins (28,3%), Ceará 
(24,0%) e Bahia (23,4%) – figuravam entre aqueles 
com menores percentuais de aprendizes nessa 
faixa etária – 0,2%, 0,1% e 0,2%, respectivamente. 

As maiores proporções de aprendizes adolescentes 
com 14 e 15 anos de idade em relação ao total de 
ocupados nesse grupo etário em 2009 eram ob-
servadas no Distrito Federal (23,1%), Espírito Santo 
(16,0%), Rio de Janeiro (4,2%) e São Paulo (4,1%). 

esTabIlIDaDe e segURaNÇa NO 
TRabalhO 

Em 2009, o tempo médio de permanência no traba-
lho principal era de 7,8 anos, indicando uma relativa 
estabilidade deste indicador entre os anos de 2004 
e 2009. Observa-se uma diferença significativa nes-
se indicador em termos de gênero, já que o tempo 
médio de permanência das mulheres no emprego 
(7,1 anos) era, em 2009, 1,3 ano menor que o dos 
homens (8,4 anos). Nesse aspecto, a incidência 
do fator racial é menor: o tempo de permanência 
dos negros no emprego (7,6 anos) era seis meses 
inferior ao dos brancos (8,0 anos). Por sua vez, o 
tempo médio de permanência no trabalho na zona 
rural (12,1 anos) era superior ao registrado entre 
os trabalhadores urbanos (6,9 anos), refletindo, em 
parte, o tipo de relação de trabalho que caracteriza 
a agricultura familiar.

Outro indicador importante para analisar o grau 
de estabilidade e segurança no emprego é a 
incidência de vínculos trabalhistas com duração 
inferior a um ano. Em 2009, 18,6% dos trabalha-
dores brasileiros encontravam-se nessa situação, 
mesmo percentual verificado em 2004. Menos da 
metade dos trabalhadores brasileiros permanecia 
no emprego por mais de cinco anos, situação 
que pouco se alterou entre 2004 e 2009. A por-
centagem de homens nessa situação (49,5% em 
2009) era maior que a de mulheres (43,7%); a de 
trabalhadores brancos (48,6%) era maior que a de 
negros (45,5%) e, sobretudo, que a de mulheres 
negras (42,5%), assim como a dos trabalhadores 
rurais comparativamente aos urbanos (62,4% e 
43,9%, respectivamente).

Entre as unidades da Federação, 17 apresentaram 
aumento no tempo médio de permanência no 
trabalho, com destaque para Minas Gerais (de 
6,7 para 7,7 anos), Sergipe (de 8,8 para 9,7 anos) 
e Roraima (de 4,9 para 5,6 anos). Em contrapar-
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tida, em sete estados houve diminuição, sendo a 
mais expressiva verificada no Mato Grosso (de 6,9 
para 6,2 anos). Goiás, Ceará e Pará, por sua vez, 
não assinalaram alterações deste indicador no 
período em análise. Vale ressaltar que, em 2009, 
o maior tempo de permanência no trabalho foi 
o registrado no Piauí (10,3 anos) e o menor, em 
Roraima (5,6 anos).

No mercado de trabalho formal, é possível cons-
tatar, com base nas informações da RAIS, que o 
percentual de vínculos trabalhistas interrompidos 
antes de completar seis meses de duração aumen-
tou de 42,7% a 44,0% entre 2004 e 2009. No outro 
extremo, nesse mesmo intervalo de tempo, menos 
de 10,0% dos vínculos possuíam cinco anos ou 
mais de duração. Essa intensa movimentação de 
trabalhadores no mercado de trabalho formal bra-
sileiro resultou, em 2009, em um tempo médio de 
permanência no emprego de cinco anos, inferior 
ao assinalado no ano 2000, que era de 5,5 anos.

Durante o triênio 2007-2009, as principais causas 
para a interrupção dos vínculos trabalhistas foram 
as rescisões sem justa causa por iniciativa do 
empregador (aproximadamente 50,0%), o término 
de contratos de trabalho por tempo determinado 
(cerca de 20,0%) e as rescisões sem justa causa por 
iniciativa do empregado ou exoneração a pedido 
(também em torno de 20,0%).

A elevada movimentação contratual do mercado 
de trabalho formal brasileiro também pode ser vis-
ta sob a ótica das taxas de rotatividade14, conforme 
estudo realizado pelo Dieese/MTE. Entre os anos 
de 2007 e 2008, a taxa de rotatividade no Brasil 
oscilou de 34,3% para 37,5%, recuando, em 2009, 
para 36,0%. Dois setores destacaram-se por pos-
suir taxas de rotatividade muito superiores à média 

14  As taxas foram calculadas entre o mínimo de admitidos ou desligados 
e dividido pelo estoque médio (estoque do ano somado com o estoque 
do ano anterior dividido por dois), excluindo-se os desligamentos por 
transferências, aposentadorias, falecimentos e demissão voluntária.   

(dados de 2009): construção civil (86,2%) e agri-
cultura (74,4%). Outros três apresentaram taxas 
inferiores à média: administração pública (10,6%), 
serviços industriais de utilidade pública (17,2%) e 
indústria extrativa mineral (20,0%). A indústria de 
transformação (36,8%), os serviços (37,7%) e o 
comércio (41,6%), por seu turno, assinalam taxas 
mais próximas, ainda que ligeiramente superiores, 
à da media nacional.

Na indústria de transformação, os subsetores que 
apresentaram as taxas de rotatividade mais eleva-
das foram a indústria de calçados (46,4% em 2009) 
e a de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 
(44,1%). No outro extremo, têm-se a indústria de 
material de transporte (23,5%), a de papel, papelão, 
editorial e gráfica (27,9%) e a de química de produtos 
farmacêuticos, veterinários, perfumarias etc (28,5%).

No âmbito do comércio, observam-se taxas de 
rotatividade similares entre os subsetores varejista 
(42,0% em 2009) e atacadista (39,1%). No setor 
de serviços, por sua vez, é digna de nota a alta 
rotatividade no subsetor de comercialização e ad-
ministração de imóveis (58,9%), em contraposição 
aos segmentos das instituições de crédito, seguros 
e capitalização (10,7%), dos serviços médicos e 
odontológicos (17,2%) e de ensino (19,0%).

Em 2010, cerca de 7,6 milhões de trabalhadores 
demandaram o benefício do Seguro-desemprego, 
em sua modalidade formal, sendo que 65,4% do 
sexo masculino e 34,6% do sexo feminino, o que 
em parte é reflexo da maior taxa de participação 
dos homens no mercado de trabalho, da sua maior 
presença no emprego formal e maior tempo médio 
de permanência no emprego.

O programa Seguro-desemprego é avaliado posi-
tivamente pela maior parte dos seus beneficiários. 
De acordo com a avaliação externa do Seguro-de-
semprego realizada pela Universidade de Brasília 
por solicitação do MTE, em 2009, 69,0% dos bene-
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ficiários do programa declararam estar satisfeitos 
(o que inclui os muito satisfeitos), enquanto 31,0% 
relataram estar insatisfeitos (incluindo aqueles con-
siderados pouco satisfeitos).

O grau de satisfação dos trabalhadores atendidos 
pelo programa Seguro-desemprego está relaciona-
do, entre outros aspectos, com a qualidade do aten-
dimento para requerer o benefício. Em 2009, 92,0% 
dos trabalhadores avaliaram o atendimento como 
bom ou ótimo. No grupo minoritário de trabalhado-
res insatisfeitos (8,0%), 69,0% apontaram a demora 
no atendimento e 26,0%, o despreparo do atendente 
como as principais causas da insatisfação.

O valor do benefício do Seguro-desemprego pa-
recia ser o principal problema do programa para 
a parcela majoritária dos beneficiários. Nesse 
sentido, 55,0% consideraram o valor insuficiente e 
10,0% declararam ser o valor suficiente para viver, 
mas não para procurar trabalho. Os demais, 35,0%, 
afirmaram ser o valor suficiente para viver e também 
para procurar trabalho.

Cerca de 65,0%, apontaram questões relacionadas 
ao valor do benefício como os principais pontos 
que precisam ser melhorados. No entanto, 11,2% 
revelaram que o programa Seguro-desemprego não 
necessita de nenhuma melhoria.

IgUalDaDe De OpORTUNIDaDes e 
De TRaTameNTO NO empRegO 

Um dos quatro pilares básicos da promoção do 
trabalho decente é o respeito aos direitos no traba-
lho, em especial os expressos na Declaração dos 
Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho da 
OIT, adotada em 1998, entre os quais se inscreve 
a eliminação de todas as formas de discriminação 
em matéria de emprego e ocupação. Por sua vez, 
a equidade é um eixo transversal da agenda de 
trabalho decente.

A partir dos dados da PNAD, observa-se que os 
diferenciais de rendimentos do trabalho principal 
entre homens e mulheres, apesar de elevados, dimi-
nuíram ao longo do período: em 2004, as mulheres 
recebiam, em média, aproximadamente 69,5% do 
valor do rendimento auferido pelos homens, propor-
ção que aumentou para 70,7% em 200915. 

O número de horas trabalhadas influencia as 
remunerações médias e, consequentemente, os 
diferenciais de rendimento entre trabalhadoras e 
trabalhadores. Como já foi assinalado, a jornada 
média de trabalho das mulheres no mercado é mais 
curta, devido a vários fatores: sua presença propor-
cionalmente mais elevada em trabalhos precários 
em tempo parcial e sua maior dificuldade em fazer 
horas extras, exercer algumas atividades noturnas e 
trabalhar em revezamento de turnos, sobretudo em 
decorrência do peso das responsabilidades fami-
liares que ainda não é devidamente compartilhado 
no interior das famílias e ainda conta com pouco 
apoio  em termos de políticas públicas e ações de 
empresas na área dos cuidados. 

Comparando-se o percentual do rendimento mé-
dio feminino em relação ao masculino com e sem 
ajuste de horas trabalhadas, observa-se que, em 
2009, as mulheres recebiam, em média, 70,7% do 
rendimento médio masculino mensal. Entretanto, 
ao se considerar o ajuste pelo número de horas 
trabalhadas, o diferencial diminui, uma vez que a 
remuneração média feminina por hora trabalhada 
passa a representar 82,7% da masculina, o que 
significa que a remuneração das mulheres por hora 
trabalhada era 17,3% inferior à dos homens. 

Entre as trabalhadoras mais escolarizadas, os di-
ferenciais eram ainda mais expressivos. Em 2009, 

15  É importante ressaltar que, considerando a evolução desse indicador 
nas duas últimas décadas, a redução da disparidade de rendimento é 
bastante significativa, uma vez que, no ano de 1992, as mulheres re-
cebiam, em média, 61,5% do rendimento masculino, proporção que 
aumentou para 70,9% em 2009. 
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as mulheres ocupadas com 12 anos ou mais de 
estudo recebiam apenas 57,7% do salário dos tra-
balhadores do sexo masculino com o mesmo nível 
de instrução. Já com o ajuste pelo número de horas 
trabalhadas, a disparidade diminuiu, mas ainda con-
tinuava expressiva, uma vez que as trabalhadoras 
com esse nível de escolaridade recebiam apenas 
65,5% do rendimento dos homens ocupados. Quan-
to mais se eleva o nível de escolaridade, e quanto 
mais se sobe na escala salarial, maior tende a ser 
a desigualdade de remunerações entre homens e 
mulheres, em função, entre outros fatores, da maior 
dificuldade de ascensão das mulheres nas carreiras 
profissionais – a possibilidade de os homens terem 
promoções e passarem a exercer cargos de direção 
e, portanto, aumentarem os seus rendimentos, é 
muito maior que a das mulheres. 

Considerando-se a cor ou raça dos trabalhadores/
as, observa-se que o nível da desigualdade de ren-
dimentos entre brancos e negros era significativa-
mente superior ao nível observado entre homens e 
mulheres e se situava em um patamar ainda muito 
elevado: em 2009, os negros recebiam em média 
apenas 58,3% do que recebiam os brancos. Por sua 
vez, a diminuição do hiato nesse período foi mais 
expressiva do que aquela ocorrida no atributo sexo, 
na medida em que a proporção dos rendimentos au-
feridos pelos negros em relação aos recebidos pelos 
brancos aumentou de 53,1% para 58,3% entre 2004 
e 2009, o correspondente a 5,2 p.p.. Essa redução 
foi observada em 18 das 27 unidades da Federação. 

Em 2009, as maiores disparidades eram observadas 
no Piauí, Distrito Federal e Rio de Janeiro, estados 
nos quais a população ocupada negra recebia em 
média cerca de 57,0% do rendimento médio da po-
pulação ocupada branca. As menores diferenças se 
faziam presentes no Amapá e no Pará, nos quais a 
remuneração média da população ocupada negra 
alcançava 75,3% e 71,6% respectivamente. 

O entrecruzamento dos atributos de sexo e cor ou 
raça evidencia a magnitude da desigualdade que 

afeta as mulheres negras em termos de rendimentos 
do trabalho. Em 2004, elas recebiam, em média, 
pouco mais de um terço (36,7%) do rendimento dos 
homens brancos. Essa proporção continuava sendo 
bastante reduzida em 2009 (40,3%), apesar de a 
disparidade ter diminuído 3,6 p.p. em cinco anos. 

Essa redução decorreu predominantemente do 
aumento mais expressivo do rendimento médio real 
das mulheres negras (+64,4%, ao passar de R$ 384 
em 2004 para R$ 632 em 2009) em comparação ao 
observado entre os homens brancos (+49,5%, ao 
evoluir de R$ 1.048 para 1.567 durante o mesmo 
período). O crescimento mais expressivo do rendi-
mento das trabalhadoras negras esteve diretamen-
te associado ao aumento real do salário mínimo 
ocorrido ao longo do período, uma vez que uma 
significativa proporção delas recebia um salário 
mínimo ou possuía o rendimento referenciado neste. 

Diante da relação positiva entre escolaridade e 
rendimentos, o diferencial de remuneração exis-
tente entre trabalhadores negros e brancos no 
seu conjunto poderia, em parte, ser explicado 
pelos menores níveis de instrução da população 
ocupada negra. Entretanto, quando considerados 
os indicadores de rendimentos por anos de estu-
do, os diferenciais praticamente não se alteram, 
independentemente de maiores níveis de escolari-
dade. Entre os trabalhadores com até quatro anos 
de estudo, o rendimento-hora de pretos e pardos 
representava, respectivamente, 78,7% e 72,1% do 
rendimento-hora dos trabalhadores brancos. Entre 
a população ocupada com 12 anos ou mais de 
estudo, ou seja, com escolaridade mais elevada, 
os diferenciais são ainda maiores do que aqueles 
observados entre os de menor nível de instrução: o 
rendimento-hora dos pretos equivalia a 69,8% dos 
brancos, e permanecia praticamente inalterado no 
caso dos pardos de maior escolaridade (73,8%) em 
relação aos brancos.  

Com base na Pesquisa de Características Étnico-
-raciais da População, realizada pelo IBGE, 63,7% 
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dos entrevistados afirmaram que a cor ou raça 
influencia a vida das pessoas. O trabalho aparece 
em primeiro lugar entre as situações em que a cor 
ou raça influencia a vida das pessoas, sendo men-
cionado por 71,0% das pessoas entrevistadas. Em 
seguida, figuravam a relação com justiça/polícia 
(68,3%), o convívio social (65,0%), a escola (59,3%) e 
as repartições públicas (51,3%). No Distrito Federal, 
a influência da cor ou raça no trabalho foi mencio-
nada por um expressivo percentual de 86,2% das 
pessoas entrevistadas.O percentual de mulheres 
que considerava que a cor ou raça influenciava a 
situação de trabalho (73,9%) era seis p.p. superior 
ao dos homens (67,9%), sugerindo que os atributos 
sexo e cor ou raça se entrelaçam no concernente à 
influência em situações de trabalho. 

Segundo os dados da pesquisa suplementar da 
PNAD referentes ao ano de 2007, pouco menos 
de um quarto da população (22,4%) tinha passado 
por algum curso de educação profissional. Entre as 
unidades da Federação, o percentual de pessoas 
que estava frequentando ou havia frequentado an-
teriormente algum curso de educação profissional 
variava de apenas 9,2% em Alagoas e 13,0% em 
Pernambuco até 33,7% no Distrito Federal. 

Apesar de a proporção de pessoas que frequenta-
vam ou haviam frequentado anteriormente cursos 
de educação profissional não apresentar significa-
tivas diferenças entre homens (22,0%) e mulheres 
(22,7%), essa diferença era significativa entre bran-
cos (24,8%) e negros (19,8%) – da ordem de 5 p.p.. 
Os diferenciais eram ainda mais significativos entre 
homens brancos (25,2%) e homens negros (18,9%), 
sendo também expressivo entre mulheres brancas 
(24,4%) e mulheres negras (20,7%), revelando que 
a desigualdade racial era preponderante no acesso 
à educação profissional. 

A análise da distribuição por sexo das pessoas 
que frequentavam ou frequentaram curso de qua-
lificação profissional, segundo a área profissional 

do curso, é reveladora dos estereótipos de gênero 
ainda vigentes na formação profissional e no mer-
cado de trabalho. Entre as pessoas que frequen-
tavam ou haviam frequentado curso na área da 
construção civil, 93,8% eram do sexo masculino e 
apenas 6,2% do sexo feminino. Na área da indústria 
e manutenção também se observava uma presença 
predominante dos homens (83,2%) em relação às 
mulheres (16,8%). Por sua vez, as mulheres pre-
dominavam de maneira bastante expressiva nos 
cursos considerados como tipicamente femininos: 
91,0% em estética e imagem pessoal e 76,6% na 
área da saúde e bem-estar social. 

Em 2010, considerando-se o conjunto das vagas 
oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego 
(Sine), uma proporção de 44,7% tinha como requisi-
to o sexo masculino e 11,1%, o sexo feminino, sendo 
que, para 44,3% das vagas oferecidas, não se fazia 
distinção de sexo, ou seja, as vagas poderiam ser 
preenchidas indistintamente por homens ou mulhe-
res. Considerando-se que os trabalhadores de cada 
sexo podem concorrer aos postos de trabalho cujo 
requisito é o seu próprio sexo ou àqueles nos quais 
esse requisito é indiferente (ou seja, que não exigem 
requisitos relacionados a esse atributo), constata-se 
que, enquanto os homens poderiam concorrer a 
89,0% das vagas ofertadas, as mulheres poderiam 
disputar apenas 55,4% delas.

O conjunto de barreiras impostas pela exigência 
de requisito por sexo cria inúmeros obstáculos 
para que as mulheres possam participar dos pro-
cessos seletivos e, consequentemente, obter uma 
colocação no mercado por intermédio do Sine. As 
informações de intermediação de mão de obra 
do Sine evidenciam o descompasso existente na 
participação percentual das mulheres entre as 
pessoas inscritas e colocadas (que conseguiram 
emprego). Nos anos de 2007 e 2010, as mulheres 
inscritas no Sine respondiam por praticamente 
a metade do número total (cerca de 46,7%) de  
inscritos. Entretanto, a participação percentual 
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feminina entre o total de pessoas colocadas era 
bastante inferior – 36,2% em 2007 e 39,6% em 
2010, conforme o Gráfico 2. 

Tratando-se das pessoas com deficiência, os 
dados da RAIS indicam que o número de víncu-
los empregatícios destas no mercado formal de 
trabalho diminuiu de 348 mil em 2007 para 306 
mil em 2010, perfazendo um declínio de -12,3%. 
Durante esse mesmo período, o número total 
de empregos formais aumentou em 17,3%. Em 
função dessas tendências opostas, a já ínfima 
participação de pessoas com deficiência no total 
do emprego formal diminuiu de 0,9% em 2007 
para apenas 0,7% em 2010 – entre as unidades 
federativas variava de 0,4% no Acre, Rondônia e 
Roraima até o máximo de 0,9% no Distrito Federal, 
Maranhão e Pernambuco. Vale ressaltar que a taxa 
de desocupação era de 7,4% entre as pessoas 
com deficiência severa no ano de 2010, segundo 
os dados do censo demográfico. 

Ainda no âmbito da igualdade de oportunidades e 
de tratamento no emprego, é possível constar que 

as trabalhadoras domésticas fazem parte do núcleo 
duro do déficit de trabalho decente. Com efeito, 
apesar da ligeira expansão observada durante a 

segunda metade da década de 
2000, a proporção de trabalhado-
ras domésticas com carteira de 
trabalho assinada era de apenas 
28,6% no ano de 2009. Em nenhu-
ma das 27 unidades da Federa-
ção, o percentual de domésticas 
com carteira assinada alcançava 
40,0%, sendo que as maiores 
porcentagens eram observadas 
em São Paulo (38,9%), Santa Ca-
tarina (37,6%) e Distrito Federal 
(37,0%). Por sua vez, em quatro 
estados, o percentual de domés-
ticas com carteira de trabalho 
assinada não alcançava sequer 
10,0%: Amazonas (8,5%), Ceará 
(9,3%), Piauí (9,7%) e Maranhão 
(6,7%). Vale enfatizar que, entre as 
trabalhadoras domésticas negras, 
essa proporção era ainda menor, 

chegando a apenas 6,3% no caso do Maranhão.  

ambIeNTe De TRabalhO segURO 

O preâmbulo da Constituição da OIT chama a 
atenção para o fato de que a “proteção do tra-
balhador contra as doenças, sejam ou não pro-
fissionais, e contra os acidentes de trabalho” é 
um elemento fundamental da justiça social. Esse 
direito a condições de trabalho dignas e a um 
entorno de trabalho seguro e saudável foi reafir-
mado na Declaração de Filadélfia, de 1944, e na 
Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma 
Globalização Equitativa, durante a 98ª Reunião da 
Conferência Internacional do Trabalho, realizada 
em  junho de 2008. 

O número de acidentes de trabalho registrados 
no país declinou de 756 mil em 2008 para 701 mil 
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Gráfico 2
Principais resultados da intermediação de mão de obra (SINE) segundo o sexo 
Brasil – 2010

Fonte: MTE Coordenação do SINE; Dieese – Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 
Elaboração: Escritório da OIT no Brasil.
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em 2010, o que significou uma redução de 7,2% 
em dois anos. Observam-se uma trajetória e uma 
intensidade bastante diferenciadas dos acidentes 
do trabalho entre as unidades da Federação. Em 
17 delas ocorreu redução do número de acidentes 
do trabalho registrados entre 2008 e 2010, acom-
panhando a tendência nacional. Em decorrência 
da redução do número de acidentes de trabalho, 
a taxa de incidência de acidentes do trabalho que 
era de aproximadamente 23,0 por mil vínculos 
empregatícios no ano de 2008, declinou para 21,6 
em 2009 e, posteriormente, para 19,1 em 2010. 

Apesar da redução observada na maioria das uni-
dades federativas, a taxa de incidência de aciden-
tes do trabalho ainda apresentava uma expressiva 
variabilidade ao longo do território nacional no ano 
de 2010, sendo que, em alguns estados, ela ainda 
era bastante elevada. A taxa mais alta do país foi 
registrada em Alagoas (30,2 para cada mil víncu-
los), sendo também significativamente elevada em 
Santa Catarina (26,3) e no Rio Grande do Sul (24,6). 
As menores taxas de incidência em 2010 eram ve-
rificadas em Roraima (9,3 por mil vínculos), Amapá 
(9,7), Tocantins (10,0) e Sergipe (10,9). 

Também se observou uma redução dos óbitos 
decorrentes de acidentes de trabalho (de 2.817 
para 2.712) entre os anos de 2008 e 2010, o cor-
respondente a uma redução de 3,7%. A taxa de 
mortalidade por acidentes do trabalho declinou em 
21 das 27 unidades federativas, tendo aumentado 
em Goiás, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Ceará 
e Piauí. O estado do Mato Grosso, em que pese a 
contundente redução na taxa (de 25,2 para 17,7 
óbitos por 100 mil vínculos) observada entre 2008 
e 2010, apresentava a maior incidência do país de 
óbitos decorrentes de acidentes do trabalho. Rio 
Grande do Norte (3,4), Distrito Federal e Rio de 
Janeiro (todos com uma taxa de 4,6 óbitos por 100 
mil vínculos) apresentavam as menores taxas de 
mortalidade por acidentes. 

Entre 2004 e 2001, o número de ações fiscais do MTE 
na área de saúde e segurança no trabalho aumen-
tou apenas em 0,9%, ao passar de 136,8 mil para 
138,1 mil; o número de trabalhadores alcançados 
pelas ações de fiscalização, por sua vez, aumentou 
20,5% ao passar de 14,5 milhões  para 17,5 milhões. 
No mesmo período, a quantidade de notificações16 
expandiu-se em 5,3%, ao evoluir de 97,8 mil para 
103,0 mil. Já as autuações17 apresentaram signifi-
cativa expansão (270,7%), ao variar de 20,4 mil para 
75,6 mil. Os embargos e interdições aumentaram 
24,1%. O número de acidentes do trabalho analisa-
dos cresceu de 1,6 mil em 2004 para 1,9 mil em 2011, 
redundando num incremento de 17,5%. 

Entre 2004 e 2009, a população ocupada cresceu 
em um ritmo superior ao do número de Auditores 
Fiscais do Trabalho (AFT): enquanto a população 
ocupada aumentou em cerca de 8,3 milhões de 
pessoas, o número de AFT variou de 2.927 para 
2.949. Como consequência, declinou a média de 
AFT para cada grupo de dez mil pessoas ocupadas, 
que passou de 0,35 em 2004 para 0,32 em 2009.

A relação entre a população ocupada e o número 
de AFT variava significativamente entre as gran-
des regiões e unidades da Federação. Na região 
Centro_Oeste, em 2009, o número médio de AFT 
para cada grupo de dez mil pessoas ocupadas era 
de 0,50, bastante superior à média nacional (0,32). 
A média nas regiões Sul e Sudeste (0,31) era ligei-
ramente inferior à média nacional, e as menores 
médias regionais registravam-se no Norte (0,29) e 
no Nordeste (0,30). 

Maranhão (0,18), Bahia (0,20), Amazonas (0,21) e 
Rondônia (0,24) possuíam as menores médias do 
país de AFT por dez mil ocupados. Esses indicado-
res causam inquietação, uma vez que esses estados 
caracterizavam-se por apresentar elevados níveis 

16  As notificações referem-se à concessão, feita pelo Auditor Fiscal do 
Trabalho, de prazo para regularização da situação.  

17  As autuações representam o início do processo administrativo que 
pode resultar na aplicação de multa. 
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de informalidade no mercado de trabalho e de inci-
dência de trabalho infantil, além da recorrência de 
trabalhadores resgatados em condições análogas à 
escravidão. Ademais, nos casos do Amazonas e de 
Rondônia, também se observavam elevados níveis de 
incidência de acidentes do trabalho e de mortalidade 
por acidentes laborais, conforme visto anteriormente. 

O Distrito Federal, com aproximadamente 0,83 AFT 
para cada grupo de dez mil pessoas ocupadas, 
apresentava a maior média dentre as 27 unidades 
federativas.  Em seguida, figuravam o Mato Grosso 
(0,76) e o Espírito Santo (0,56). 

Em dezembro de 2010, o número de AFT em exercí-
cio foi ampliado para 3.061 e, em outubro de 2011, 
foram nomeados 215 novos AFT aprovados no con-
curso público realizado no ano de 2010. 

segURIDaDe sOCIal 

A seguridade social é um direito fundamental do 
ser humano e supõe a assistência a todos, indistin-
tamente, com cobertura contra os riscos ao longo 
da vida e no trabalho. No âmbito da agenda do tra-
balho decente, essa dimensão está intrinsecamente 
associada a dois objetivos estratégicos da OIT: os 
direitos no trabalho e a proteção social. 

No Brasil, a segunda metade da década de 2000 foi 
marcada por uma significativa expansão da propor-
ção de trabalhadores/as ocupados/as contribuintes 
da previdência social, sendo que, pela primeira vez, 
mais da metade dos/as ocupados/as de 16 anos 
ou mais de idade passou a dispor da cobertura 
previdenciária. Essa proporção aumentou de 47,6% 
para 54,4% entre 2004 e 2009, perfazendo uma ex-
pansão de cerca de 7 p.p. em apenas cinco anos. 
Tal expansão esteve predominantemente associada 
ao crescimento do emprego formal e, em segundo 
plano, às diversas iniciativas de estímulo à formali-
zação das relações de trabalho. 

Apesar dessa evolução positiva, ainda perduram 

diferenças nas taxas de contribuição entre os 
trabalhadores segundo sexo, cor/raça, região de 
residência e situação do domicílio. Em 2009, a co-
bertura previdenciária era realidade para 55,2% dos 
homens e 53,3% das mulheres, o que representava 
um aumento em relação a 2004, quando essas 
cifras eram, respectivamente, 48,5% (homens) e 
46,4% (mulheres). A taxa de cobertura dos bran-
cos (61,6%) era significativamente superior à dos 
negros (47,3%) em 2009, ainda que a desigualdade 
em relação a esse indicador tenha reduzido de 
16,0 p.p para 14,3 p.p. entre 2004 e 2009. Entre as 
mulheres negras, a proporção de contribuição era 
ainda menor (45,4% em 2009). 

A cobertura previdenciária também apresentava 
expressivas diferenças entre as grandes regiões. En-
quanto abarcava mais de 60,0% dos trabalhadores 
das regiões Sudeste (64,1%) e Sul (62,0%) em 2009, 
a taxa de cobertura era de apenas 37,1% na região 
Nordeste e de 41,1% no Norte do país, em que pese a 
significativa expansão dessa taxa nessas regiões em 
relação ao ano de 2004 – quando estavam situadas 
em 29,3% e 32,8%, respectivamente. 

Entre os trabalhadores residentes em áreas urbanas, 
a proporção de contribuintes (60,2%) era mais do 
que o dobro daquela referente aos trabalhadores ru-
rais (25,8%), a despeito do maior avanço na cobertu-
ra destes últimos observada entre 2004 e 2009. Vale 
ressaltar que, no caso do Brasil, a previdência rural 
é um regime semicontributivo centrado na pequena 
propriedade rural e na pesca artesanal. Esse regime 
significa uma inovação em termos de concessão 
de aposentadorias, pois as contribuições não são 
individuais, e sim sobre o valor da produção familiar. 
Em 2009, cerca de 7,2 milhões de pessoas figuravam 
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na condição de segurados especiais rurais18. 

A cobertura previdenciária dos trabalhadores e 
trabalhadoras expandiu-se entre os anos de 2004 
e 2009 em todas as unidades da Federação. As 
maiores variações em pontos percentuais ocorreram 
no Acre (+13,7), em Rondônia (+13,7) e no Amapá 
(+11,6) – estados da região Norte do país –, seguidas 
pelo Mato Grosso (+11,3). Por sua vez, as menores 
variações foram observadas no Distrito Federal 
(+3,0), no Rio de Janeiro (+4,2) – que já figuravam 
entre os de maior cobertura – e Sergipe (+4,3).  

Apesar da evolução generalizada da proporção de 
pessoas ocupadas que contribuem para a Previ-
dência Social, persistem severas desigualdades 
de cobertura entre as unidades da Federação. No 
ano de 2009, enquanto a cobertura previdenciária 
girava em torno de 70,0% entre trabalhadores e 
trabalhadoras de Santa Catarina (71,0%), Distrito 
Federal (69,5%) e São Paulo (69,2%), era de apenas 
31,8% no Maranhão e de 25,9% no Piauí.

A proporção de idosos (65 anos ou mais de idade) 
que regularmente recebe aposentadoria ou pensão 
é outro importante indicador da cobertura previden-
ciária. Além de assegurar uma renda permanente 
para as pessoas que se retiraram do mercado de 
trabalho por aposentadoria (por tempo de serviço 
ou invalidez) e para os pensionistas, essa cobertura 
é estratégica para a sobrevivência de diversas famí-
lias no país. Uma parcela expressiva dos recursos 
previdenciários dos idosos é empregada no consu-
mo de bens e serviços essenciais para o bem-estar 
e a saúde do conjunto da família. Esses recursos 
também possuem grande capacidade de dinamizar 

18  O segurado especial é definido como o trabalhador rural que atua com 
sua família em atividade indispensável à sua subsistência, ou em con-
dições de mútua dependência e colaboração. Nesta categoria estão 
incluídos o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o ga-
rimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges 
que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem em-
pregados permanentes. Esse segurado está obrigado a recolher uma 
contribuição de 2,1% sobre a receita bruta decorrente da comercializa-
ção da sua produção. 

a economia, sobretudo nos municípios de menor 
porte. Durante os anos de 2004 e 2009, a proporção 
de idosos que recebiam aposentadoria ou pensão 
apresentou relativa estabilidade, situando-se em tor-
no de 86,0%. A cobertura, entre os homens (90,3%), 
era maior do que entre as mulheres (82,1%). 

Entre 2004 e 2011, a cobertura do Programa Bolsa 
Família ampliou-se consideravelmente: o número 
total de famílias beneficiadas dobrou, ao passar de 
6,5 milhões para 13,3 milhões. Segundo estimativas 
da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal), o Bolsa Família é o maior programa 
de transferência de renda condicionada da América 
Latina e do Caribe em número de beneficiários – 
cerca de 52 milhões de pessoas19, o correspondente 
a quase a metade das 113 milhões de pessoas 
beneficiadas na região. Em seguida, figuram os 
programas Oportunidades do México (27 milhões) 
e Famílias em Ação da Colômbia (12 milhões). O 
montante total acumulado de recursos transferidos 
às famílias durante o ano de 2011 perfazia R$ 16,7 
bilhões. O investimento total no programa repre-
sentava cerca de 0,40% do PIB. Segundo estudo 
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA),20 para cada R$ 1,00 gasto no Programa 
Bolsa Família, o PIB aumenta em R$ 1,44 e a renda 
das famílias em 2,25%, depois de percorrido todo 
o circuito de multiplicação de renda na economia. 

O Benefício de Prestação Continuada21 (BPC) 

19  Número de pessoas residentes no contingente de 12,8 milhões de famí-
lias beneficiadas. 

20  Gastos com a política social: alavanca para o crescimento com distri-
buição de renda. Comunicados do IPEA Nº 75, 03 de fevereiro de 2011.  

21  É um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. Consiste no 
pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos ou 
mais de idade e a pessoas com deficiência incapacitante para a vida 
independente e para o trabalho. Em ambos os casos a renda per capita 
familiar deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. O BPC também encon-
tra amparo legal na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o 
Estatuto do Idoso. O benefício é gerido pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS), a quem compete sua gestão, 
acompanhamento e avaliação, e ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), responsável por sua operacionalização. Os recursos para cus-
teio do BPC provêm do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
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também assume grande relevância na área da 
seguridade social. Entre 2004 e 2011, o número 
de beneficiários expandiu-se em 73,7%, ao passar 
de 2,06 para 3,58 milhões. A expansão foi mais 
expressiva entre os idosos (80,2%) do que entre as 
pessoas com deficiência (68,3%). O montante total 
de recursos transferidos aos beneficiários durante 
o ano de 2011 foi de R$ 20,9 bilhões, sendo R$ 9,9 
bilhões (47,4% do total) direcionados ao contin-
gente de 1,68 milhão de pessoas idosas, e cerca 
de R$ 11,0 bilhões (52,6% do total) transferidos ao 
conjunto de 1,90 milhão de pessoas com deficiên-
cia que faziam jus ao benefício. 

Os benefícios pagos pela Previdência e Assistência 
Social também desempenham um papel de suma 
importância no combate à pobreza. Estudo22 rea-
lizado pela Secretaria de Políticas de Previdência 
Social, do Ministério da Previdência Social (MPS) 
demonstrou que as rendas provenientes do rece-
bimento de benefícios previdenciários e do BPC 
retiravam da pobreza um contingente de 23,1 mi-
lhões de pessoas no Brasil em 2009, o equivalente a 
uma redução de 12,5 p.p. na proporção de pessoas 
nessa situação. Em um conjunto de dez unidades 
federativas, essa redução era superior à média na-
cional, destacando-se o Piauí (17,3 p.p.), a Paraíba 
(15,4 p.p.) e o Ceará (14,8 p.p.). Mas a contribuição 
das rendas provenientes do recebimento de be-
nefícios previdenciários e do BPC para a redução 
da pobreza não se limita apenas aos estados nor-
destinos, que historicamente apresentam elevada 
incidência de pobreza. Com efeito, entre as dez 
unidades federativas nas quais essa contribuição 
era superior à média nacional, figuravam Rio de 
Janeiro (14,6 p.p.), Minas Gerais (14,1 p.p.) e Rio 
Grande do Sul (13,8 p.p.). 

DIálOgO sOCIal 

22  Evolução Recente da Proteção Previdenciária e seus Impactos sobre 
o Nível de Pobreza. Informe da Previdência Social, outubro de 2010, 
v.22, n.10. 

e  epReseNTaÇÃO De 
TRabalhaDORes e 
empRegaDORes 

O diálogo social visa fortalecer os valores demo-
cráticos nos processos de construção de políticas 
que afetam a sociedade como um todo ou atores 
sociais específicos. Nesses termos, ambientes de 
interlocução entre os atores interessados e muitas 
vezes detentores de visões de mundo distintas 
são institucionalizados com o intuito de dirimir e 
disciplinar os conflitos, potencializar a cooperação 
e produzir políticas convergentes com os interesses 
das partes envolvidas. Com isso, contribui-se para 
a ampliação da legitimidade social de políticas pú-
blicas e de gestão das empresas e, portanto, para o 
fortalecimento de uma cultura democrática no país.

A taxa de sindicalização apresentou relativa esta-
bilidade no período analisado. Em 2009, girava em 
torno de 16,0%, sendo que a dos homens (19,1%) era 
maior que a das mulheres (16,9%); a dos trabalha-
dores brancos (19,6%) era maior que a dos negros 
(16,7%), e a dos residentes na zona rural (24,7%) era 
maior que a dos trabalhadores urbanos (14,6%). Em 
2009, o Piauí era o estado que apresentava a maior 
taxa de sindicalização do país (27,9%). 

A análise da taxa de sindicalização por setores 
de atividade econômica revela que a proporção 
de sindicalizados era mais elevada em 2009 nos 
setores de educação, saúde e serviços sociais 
(28,6%), administração pública (26,8%) e agrícola 
(26,4%). Os menores índices de sindicalização se 
faziam presente nos serviços domésticos (2,2%) e 
nos setores de construção (8,4%) e alojamento e 
alimentação (9,3%). 

Uma parcela bastante expressiva das negociações 
coletivas no Brasil obteve reajustes reais de salá-
rio entre 2004 e 2010, sendo seu ápice alcançado 
neste último ano, quando quase 89,0% das nego-
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ciações superaram o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Entre 1996 e 2003, apenas por 
duas vezes essa proporção superou a casa dos 
50,0%. Entre os setores de atividade, constata-se 
que, em 2010, 95,7% das negociações realizadas 
no comércio obtiveram reajustes salariais acima 
da inflação. Na indústria e no setor de serviços, 
por seu turno, tais percentuais atingiram 90,5% 
e 82,8%, respectivamente. Em comparação com 
o ano anterior, todos os setores assinalaram um 
avanço no número de negociações salariais com 
reajustes superiores à inflação.

No ano de 2009, o IBGE realizou um levantamento 
suplementar da PNAD sobre o acesso à Justiça, 
em parceria com o Conselho Nacional da Justiça 
(CNJ). Os resultados da pesquisa indicaram que 
um contingente de 12,6 milhões de pessoas de 18 
anos ou mais de idade esteve envolvido em situa-
ções de conflito23 nos cinco anos anteriores à data 
da entrevista24, o correspondente a 9,4% do total 
populacional desta faixa etária.  

No concernente às áreas investigadas que repre-
sentavam os maiores problemas para a população 
brasileira envolvida em situações de conflito, a área 
trabalhista25 alcançava o maior percentual (23,3%), 
seguida pela de família (22,0%), criminal (12,6%), 
de serviços de água, luz ou telefone (9,7%) e de 
benefícios do INSS ou previdência (8,6%). 

Comparativamente à pesquisa realizada durante a 
década de 1980, aumentou em aproximadamente 
4,5 p.p. a proporção de pessoas envolvidas em con-
flitos de trabalho – de 18,7% em 1988 para 23,3% em 
2009. Vale ressaltar que, em 1988, a área de maior 

23  Corresponde a toda situação problemática que pode envolver violência 
ou não, decorrente das relações entre indivíduos ou entre indivíduos e 
instituições públicas ou privadas. 

24  Entre 27 de setembro de 2004 e 26 de setembro de 2009. 

25  Os conflitos trabalhistas abarcam as dificuldades relacionadas a em-
prego, salário e condições de trabalho, entre elas as referidas a temas 
como férias, vantagens, licenças, auxílios (moradia/alimentação/insalu-
bridade/periculosidade), greves e demissões.

conflito era a de família (33,3% do total), seguida 
pela trabalhista. Durante esse período, apenas a 
área trabalhista aumentou sua participação. 

A área trabalhista era a mais conflitiva em 11 das 
27 unidades da Federação. Considerando-se o 
conjunto das pessoas que estiveram envolvidas 
em situação de conflito, os maiores percentuais 
associados à área do trabalho eram observados 
no Amazonas (36,2%), em São Paulo (27,4%), em 
Alagoas (26,7%) e na Paraíba (26,2%). Os conflitos 
laborais assumiam menor representatividade no 
Piauí (11,7%), em Tocantins (14,1%), no Acre (15,7%) 
e no Ceará (15,8%).
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Resumo

O trabalho discute qual é a natureza do desenvolvimen-
to econômico brasileiro recente, suas atuais e futuras 
implicações para a estrutura setorial e industrial da 
sua economia, a inserção na economia internacional, 
bem como as repercussões sobre o estado da Bahia4. 
Com base no debate atual e nas estatísticas oficiais 
utilizadas, entende-se que o Brasil vem passando por 
um processo de desindustrialização, reprimarização 
e inserção regressiva – o seu parque produtivo perde 
espaço na produção de produtos de alto valor agrega-
do e alto conteúdo tecnológico – no mercado global 
e que tal situação se encaixa no conceito de doença 
holandesa, a qual teve como fonte causadora não a 
existência de abundância de recursos naturais, mas 
a adoção de políticas macroeconômicas de cunho 
amplamente liberal por um longo período de tempo. As 

1  Economista, pesquisador da Superintendência de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Bahia (SEI). cesarvazjunior@gmail.com.

2  Economista, mestre em Administração, pesquisador da Superintendên-
cia de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).: edmundo@sei.
ba.gov.br

3  Professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA, doutor em 
Economia pela UNICAMP. 

4  O estado da Bahia se constitui em uma das 27 unidades federativas do 
país, possui 4,5% do PIB nacional e está entre os estados brasileiros 
que apresentam os piores indicadores sociais. 

repercussões sobre a estrutura econômica da Bahia 
foi do fortalecimento e aprofundamento da estrutura 
preexistente, que era de uma inserção na divisão na-
cional do trabalho como produtora de commodities 
e de bens intermediários para o mercado nacional e 
internacional. Assim, ficou patente que a economia 
baiana é parte importante desse processo que vem 
ocorrendo no Brasil, constituindo-se em um espaço 
da acumulação capitalista ligada ao grande capital 
financeiro internacional e nacional, reforçando o 
processo de desindustrialização e reprimarização da 
economia brasileira. 

INTRODUÇÃO5

O presente trabalho tem como objetivo central deba-
ter e compreender a urgente e necessária reflexão 
sobre o desenvolvimento recente da economia bra-
sileira, cujo início pode ser datado a partir dos anos 
1980, quando da inflexão de sua trajetória provoca-
da pela eclosão da crise do Modelo de Substituição 
de Importações (MSI)6 e sua repercussão sobre um 
estado subnacional e periférico, o estado da Bahia.

Mais precisamente será focalizado o debate sobre 
as principais modificações econômicas, pós-1994, 
quando da implantação do Plano Real7. É após este 
período, principalmente a partir dos anos 2000, que 
se vem intensificando um debate extremamente 
importante no âmbito mais geral da sociedade bra-
sileira – entre as diversas forças políticas existentes 

5  Este trabalho se constitui em uma extensão do projeto Desindustrializa-
ção, Reprimarização e a Doença Holandesa: o desenvolvimento econô-
mico brasileiro recente, coordenado pelo professor Luis Antônio Mattos 
Filgueiras, que tem Bolsa do Edital PIBIC/UFBA 01/2011 e é parte da 
linha de pesquisa intitulada Teoria do Desenvolvimento e Economia 
Brasileira.

6  Entre as décadas de 1960 e 1970, a Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe (Cepal) defendia que o desenvolvimento das eco-
nomias do terceiro mundo passava pela adoção da política de substi-
tuição de importações.

7 Segundo Filgueiras (2003), o Plano Real não foi apenas um programa 
de estabilização, constituiu-se em um projeto político de caráter neo-
liberal e, por consequência, teve impactos na estrutura do Estado, na 
formulação das políticas macroeconômicas, nas relações internacio-
nais e no perfil do mercado de trabalho, dentre outras implicações.
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no meio empresarial e sindical, na mídia e, como 
não poderia deixar de ser, no interior da investigação 
científica –, o qual é levado a cabo pelos centros 
de pesquisa situados dentro e fora das universida-
des. O debate tem como tema central a seguinte 
questão: qual é a natureza do desenvolvimento 
econômico brasileiro recente e quais as suas atuais 
e futuras implicações na estrutura setorial, regional 
e industrial da sua economia, bem como em relação 
à sua inserção na economia internacional? 

O debate se dá, com bastante ênfase, em torno 
da existência, ou não, de um processo de desin-
dustrialização da economia brasileira, motivado 
pela chamada doença holandesa8 – que poderia 
estar conduzindo a atividade econômica do país 
a uma situação de reprimarização. Indaga-se, 
em particular, se estaria ocorrendo, ou não, a 
consolidação de uma posição do país, na divisão 
internacional do trabalho e no comércio internacio-
nal, que o estaria distanciando da atual fronteira 
tecnológica, com a configuração de uma possível 
“especialização” regressiva.

A análise e compreensão desse problema são 
decisivas para o entendimento da atual e futura 
trajetória do desenvolvimento econômico do país e 
suas regiões. Com essa preocupação, este trabalho 
visa analisar os reflexos da política macroeconômica 
recente sobre a estrutura da economia brasileira 
e, em particular, sobre a economia do estado da 
Bahia. Essa política, elaborada e implementada 
pelo governo federal, é um dos determinantes fun-
damentais da inserção internacional do país, bem 
como da inserção das economias subnacionais na 
economia nacional. 

Segundo Vaz de Carvalho e outros (2011), para 
compreender a dinâmica e a evolução de um estado 

8 O termo tem sua origem associada ao o que ocorreu na Holanda, com 
a descoberta de gás natural nos anos 1960. A abundância de gás e 
a receita de exportação daí obtida provocaram uma valorização cam-
bial que fez o setor manufatureiro regredir e perder competitividade no 
exterior.

subnacional e periférico como a Bahia, é preciso 
analisar como a dinâmica das economias global 
e nacional condiciona e interage com a economia 
local, subnacional. A explicação para a situação e 
a evolução da pobreza e da riqueza no estado da 
Bahia não pode ser entendida dentro dos limites 
político e administrativo deste, pois, a política local 
não controla as variáveis nem as políticas nacionais, 
em especial as macroeconômicas.  Nesse caso, se 
está diante de um poder político e administrativo 
subnacional que não formula e não define políticas 
macroeconômicas e, portanto, tem autonomia res-
trita e, também, restrito controle sobre os elementos 
determinantes da dinâmica econômica de curto e 
longo prazos – taxa de juros, preços, taxa de câm-
bio, base monetária, políticas industrial, de crédito, 
de C&T etc. Sabe-se que esta política é fundamen-
tal na determinação do crescimento da economia 
e, portanto, do ritmo e qualidade da acumulação 
capitalista, fator fundamental na determinação da 
pobreza e riqueza de uma região/território.

O caráter periférico da economia baiana se expres-
sa, entre outros indicadores, na baixa participação 
do seu Produto Interno Bruto (PIB) na economia 
nacional – 4,2% em 2009. Nesse caso, as políti-
cas econômicas refletem os interesses políticos 
e econômicos de grupos financeiros globais e do 
núcleo do capitalismo brasileiro, formado pelo tri-
ângulo Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, 
estados que, juntos, respondem por 53,3% do PIB 
nacional. Se forem considerados os setes estados 
das regiões mais dinâmicas do país – a Sudeste e 
a Sul –, a participação na formação do PIB sobe 
para 71,9% em 2009. 

Ademais, não há como interpretar os aconteci-
mentos econômicos do estado como intrínsecos à 
“economia baiana”; a acumulação de capitais que 
ocorre em níveis global e nacional não respeita 
recortes políticos/administrativos, mesmo aqueles 
constituídos muitos séculos atrás op. cit, 2011. 
Torna-se necessário, portanto, centrar a atenção 
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nas interconexões da economia baiana com os 
planos nacional e internacional, observando-se 
como ela insere e otimiza as suas vantagens, ou 
seja, é necessário entender como as dinâmicas 
global e nacional rebatem na atividade econômica 
do estado, e como os gestores locais entendem 
e interagem no sentido de aproveitar as possíveis 
vantagens da lógica capitalista globalizada.

Desse modo, pode-se afirmar que a formação 
econômica recente do estado foi estruturada sob 
a égide do Modelo de Substituição de Importações 
(MSI) brasileiro (1930-1980), com a constituição 
de uma economia articulada nacionalmente e 
concentrada espacial, setorial e socialmente. 
Pode-se afirmar que estas características foram 
moldadas a partir da formação de dois grandes 
pilares de sustentação:

1. O primeiro estruturou e direcionou a produ-
ção industrial do estado com uma função 
complementar à matriz industrial brasileira, 
tendo por base, até o presente momento, a 
produção de insumos industriais, principal-
mente oriundos da química e petroquímica.

2. O segundo caracteriza-se pelos rumos da 
agricultura, que ampliam a sua participação 
na produção de commodities e a tornam 
uma economia integrada ao agronegócio 
brasileiro e mundial de grãos, frutas, papel 
e celulose.

Além desses dois pilares, encontram-se algumas 
“ilhas de modernidade” espalhadas por várias par-
tes do território baiano, a exemplo da produção de 
hortifrutigranjeiro da região da Chapada Diamanti-
na; mamão e café no extremo sul do estado; laranja 
no litoral norte; alguns produtos tradicionais, como 
o cacau, no litoral sul, e o sisal, no semiárido. Com 
significativa participação, observa-se a existência 
de uma pecuária extensiva tradicional, com diver-
sas áreas de produção moderna espalhadas por 
todo o estado. Ao longo do litoral, o turismo se faz 

presente, em especial na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), no litoral norte, no baixo sul e nos 
municípios de Itacaré, Ilhéus e Porto Seguro.

Esta complementação e a integração fizeram da 
economia baiana a sexta do país e a tornaram um 
importante espaço para a acumulação de capitais 
em nível global. Por sua vez, o padrão de desen-
volvimento moldou a sua economia com grande 
concentração espacial – dez municípios produzem 
55,4% do PIB estadual. Pode-se afirmar que o terri-
tório político e administrativo do estado da Bahia é 
parte importante e integrante do projeto brasileiro 
de ser o celeiro do mundo; portanto, produtor de 
bens com baixa e média intensidade tecnológica e 
intensivos em trabalho e recursos naturais. 

Com a implementação de um novo ambiente ma-
croeconômico, a partir dos anos 1990, em especial 
com o Plano Real, a atividade econômica do estado 
aprofunda as características acima descritas. Pas-
sa, como o resto do país, por uma reestruturação 
produtiva em seu parque industrial, principalmente 
no pilar integração. Ganha alguns novos investi-
mentos em setores globalizados, a exemplo do 
automotivo e de pneus.

Como será detalhado ao longo deste trabalho, a 
Bahia não apresenta os sintomas clássicos do pro-
cesso de desindustrialização e reprimarização que 
ocorre na economia brasileira. Como já salientado, 
o território baiano é um importante espaço de acu-
mulação para relevantes setores da economia brasi-
leira, principalmente por conta da produção de com-
modities – papel e celulose, grãos, alguns produtos 
da extração mineral e petroquímica. A rigor têm-se 
uma modernização e um avanço destes setores, 
levando ao aprofundamento e à consolidação da 
estrutura existente. Portanto, em consonância com 
o desenvolvimento recente da economia brasileira, 
a economia da Bahia amplia-se e é coadjuvante com 
o processo de desindustrialização e reprimarização 
que ocorre no país.  Em relação aos últimos avanços 
observados no estado, não se pode deixar de citar 
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o esforço de diversificação na direção de não com-
modities, a exemplo do setor automotivo, de pneus, 
têxtil e calçados. Salienta-se que estes dois últimos 
segmentos estão sentindo os impactos da política 
macroeconômica do país, o que vem provocando, 
em muitos casos, o fechamento e a diminuição de 
algumas plantas industriais, a exemplo da azaleia, 
no município de Itapetinga.

O DebaTe TeÓRICO sObRe 
DesINDUsTRIalIZaÇÃO

Assim como ocorreu com a revolução industrial, 
que fez com que a agricultura perdesse participa-
ção relativa e absoluta no emprego total e no valor 
adicionado total da economia, o processo de desin-
dustrialização é identificado, inicialmente, como a 
perda de participação relativa do emprego industrial 
no emprego total da economia e, posteriormente, 
como a perda relativa do setor industrial no valor 
adicionado total da economia. Neste processo, o 
setor de serviços passa a ser o que mais emprega 
e o que mais contribui para a formação do PIB de 
um país. Rowthorn e Ramaswany (1999) foram os 
primeiros a identificar o surgimento deste fenômeno 
nos países ricos e desenvolvidos, a partir de um de-
terminado nível de renda per capita. Posteriormente, 
o conceito foi ampliado por Tregenna (2009), ao 
considerar que a desindustrialização caracteriza-se 
por um quadro no qual tanto o emprego industrial 
quanto o valor adicionado da indústria perdem 
participação, respectivamente, no emprego total e 
no PIB (OREIRO, FEIJÓ, 2010).

Para Rowthorn e Ramaswany, o fenômeno da 
desindustrialização – conforme definido por eles 
– constitui-se numa característica intrínseca ao 
processo de desenvolvimento econômico, em ra-
zão de duas circunstâncias: 1 – crescimento mais 
rápido da produtividade no setor industrial do que 
no setor de serviços; 2 – tendência de um maior 
crescimento da elasticidade renda da demanda por 

serviços, que se tornaria, a partir de determinado 
ponto, maior que a elasticidade renda da demanda 
por produtos manufaturados. Essas circunstâncias 
se manifestariam em todas as economias, a partir 
de certo nível alcançado pela renda per capita.

Portanto, assim como a revolução industrial do 
século XIX não retirou a importância do setor primá-
rio, a desindustrialização do século XX não retira a 
importância da indústria que, segundo Oreiro (op. 
cit.), é fundamental pelos seguintes aspectos: 1 – os 
seus efeitos multiplicadores dinâmicos para o con-
junto da estrutura produtiva são mais fortes do que 
os de outros setores; 2 – destaca-se pela presença 
de economias de escala (estáticas e dinâmicas), o 
que significa que sua produtividade cresce com o 
aumento da produção; 3 – maior capacidade de ge-
ração e difusão (para outros setores) de progresso 
técnico; 4 – a elasticidade renda das importações de 
produtos industriais é maior do que a de produtos 
primários e commodities. 

Assim, a desindustrialização, vista como um fenô-
meno natural do desenvolvimento da economia 
capitalista, não é identificada como algo negati-
vo, pelo contrario, na maioria dos países em que 
ela ocorreu em decorrência do elevado nível da 
renda per capita, o setor industrial cresceu e a 
inserção internacional foi virtuosa, ou seja, a de-
sindustrialização veio associada ao crescimento da 
participação, na estrutura industrial e na pauta de 
exportações, de produtos com maior conteúdo tec-
nológico (menos emprego relativamente) e maior 
valor adicionado – consequência da transferência, 
para outras economias/países, das atividades 
industriais de menor conteúdo tecnológico (mais 
emprego relativamente) e menor valor adicionado. 
Por isso, esse tipo de desindustrialização seria po-
sitivo (OREIRO, FEIJÓ, op. cit.), pois se trataria de 
um processo de fortalecimento da competitividade 
do país – que estaria situado, no plano mundial, na 
fronteira tecnológica e com capacidade dinâmica 
de acompanhar o seu deslocamento.
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Além da evolução natural, em decorrência do nível 
de renda per capita, há ainda outra razão, mais es-
pecífica e também ligada à inserção internacional 
do país, que pode levar a um processo de desin-
dustrialização, neste caso, negativo e que atinge 
economias cujas estruturas industriais ainda não 
alcançaram o seu ponto de maturidade. Essas eco-
nomias sofrem da chamada doença holandesa, que 
se instala através de um processo de sobrevalori-
zação cambial – decorrente de elevados superávits 
na conta de transações do balanço de pagamentos, 
obtidos através de atividades não manufatureiras, 
como, por exemplo, as exportações de recursos 
naturais abundantes e/ou serviços de turismos. 
Concomitantemente, a apreciação do câmbio 
leva à perda de competitividade da indústria, com 
consequentes déficits comerciais crescentes neste 
setor. Este tipo de desindustrialização é de outra na-
tureza, não se confunde com a anterior, pois não se 
constitui no processo “natural” do desenvolvimen-
to econômico. Neste caso, a desindustrialização 
revela-se precoce, isto é, o processo inicia-se num 
nível de renda per capita mais baixo do que aquele 
no qual os países desenvolvidos iniciaram sua 
trajetória natural de desindustrialização (PALMA, 
2005; BRESSER-PEREIRA, GALA, 2010). Ela pode 
vir acompanhada da reprimarização da economia, 
ao levar a uma espécie de especialização regres-
siva – com crescimento da participação no valor 
adicionado total da economia e na sua pauta de 
exportações de produtos intensivos em recursos 
naturais e de baixo valor agregado. A denominação 
do fenômeno deve-se à identificação deste original-
mente no desenvolvimento da economia holandesa, 
quando da descoberta, nos anos 60, de abundantes 
reservas de gás natural.

Por fim, Palma (op. cit.) estende a aplicação do 
conceito de doença holandesa para países do 
chamado Cone Sul (Brasil, Argentina, Uruguai e 
Chile), identificando a origem da sobrevalorização 
cambial – que leva ao aparecimento desse fenô-
meno – não na abundância de recursos naturais ou 

na oferta de serviços de turismo, mas nas políticas 
macroeconômicas e nas reformas neoliberais im-
plementadas a partir dos anos 1990 na América 
Latina, inspiradas no Consenso de Washington. 
De qualquer modo, independentemente de suas 
causas, a doença holandesa caracteriza-se por 
fomentar um processo de desindustrialização nega-
tiva, pois leva a economia do país a se especializar 
na produção e exportação de produtos de baixo 
conteúdo tecnológico e reduzido valor agregado – o 
que o leva a se distanciar da fronteira tecnológica 
em permanente movimento. 

É importante salientar, que este fenômeno não 
necessariamente ocorre, já que a intervenção do 
Estado pode modificar o processo de reprimarização 
decorrente da doença holandesa. “A Finlândia e a 
Suécia, também a Malásia e, em menor grau, outros 
países do sudoeste asiático ricos em recursos na-
turais como a Tailândia, a Indonésia e as Filipinas, 
provam assim que, considerando os empregos in-
dustriais, não existe essa coisa chamada maldição 
dos recursos naturais”. Parece óbvio que países que 
exportam produtos (e serviços) primários têm liber-
dade suficiente que os permite ter, no final, um setor 
industrial que, em termos relativos, é mais comum 
em países que busquem o superávit comercial na 
indústria.” (PALMA, 2005).Ainda, segundo este autor, 
parece que, na América Latina, poucos países estão 
propensos a aproveitar essa liberdade. 

O pROCessO De 
DesINDUsTRIalIZaÇÃO e 
RepRImaRIZaÇÃO NO bRasIl

As estatísticas oficiais e não oficiais, os debates nos 
meios acadêmicos e políticos, as queixas do setor 
industrial nacional, como nos ramos têxtil, calça-
dos, vestuário, aparelhos eletrônicos e máquinas e 
equipamentos, dentre outros, sinalizam a existência 
de um processo de desindustrialização negativo, 
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com reprimarização, ao levar a uma espécie de 
especialização regressiva – com crescimento da 
participação no valor adicionado total da economia 
e na sua pauta de exportações, de produtos intensi-
vos em recursos naturais e de baixo valor agregado, 
apontando para uma inserção não virtuosa da eco-
nomia brasileira na economia global, bem como um 
forte entrave para que a indústria brasileira implante 
setores importantes da terceira revolução industrial 
em sua estrutura industrial.

A principal fonte deste processo relaciona-se às 
políticas macroeconômicas de caráter neoliberal, 
em particular a abertura comercial e financeira, 
acompanhada pela adoção do cambio flutuante, 
que levou a uma forte apreciação da moeda bra-
sileira, vis-à-vis outras moedas, em especial a dos 
principais parceiros comerciais, a exemplo da Chi-
na. Concomitantemente, a apreciação do câmbio 
leva à perda de competitividade da indústria, com 
consequentes déficits comerciais crescentes neste 
setor. Este tipo de desindustrialização é de outra 
natureza, como frisado anteriormente, não se con-
funde com o processo “natural” do desenvolvimento 
econômico ocorrido nos países desenvolvidos. 
Neste caso, a desindustrialização revela-se precoce, 
isto é, o processo se inicia num nível de renda per 
capita mais baixo do que aquele 
no qual os países desenvolvidos 
iniciaram sua trajetória “natural” 
de desindustrialização.

Além disso, pode-se acrescentar 
– como razão para a forte aprecia-
ção da moeda nacional, que tem 
dificultado a competitividade dos 
setores industriais brasileiros, em 
especial os de maior intensidade 
tecnologia – o crescimento dos flu-
xos financeiros externos em busca 
de remunerações mais elevadas, 
propiciados pela desregulação da 
conta de capital do balanço de 

pagamentos e a manutenção de elevadas taxas de 
juros praticadas pela política de metas de inflação. 
Aí, claramente, a razão da desindustrialização, via 
doença holandesa, são a política macroeconômica 
e a abertura financeira – o que reforça o efeito dos 
superávits comerciais decorrentes da exportação 
de commodities agrícolas e industriais.

A análise de alguns dados permite evidenciar me-
lhor o fenômeno. Quando são utilizadas as informa-
ções das contas nacionais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) para o período 1970 a 
2010, as do Relatório Anual de Informações Sociais 
(RAIS) do Ministério do Trabalho e as dos censos 
demográficos de 2000 e 2010, pode-se constatar a 
existência de um processo de desindustrialização 
na economia brasileira: a queda sistemática nos 
níveis de emprego no setor industrial em relação ao 
emprego total, bem como a queda da participação 
do valor adicionado deste setor na formação do PIB.

O gráfico abaixo constitui-se em uma evidência 
empírica deste processo. No período do MSI – 1930 
a 1981 –, que foi responsável pela industrialização 
no Brasil, a participação da indústria cresce; com 
a crise desse modelo em 1981, a participação co-
meça a declinar e, a partir de 1994, com o Plano 
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Gráfico 1
Participação do valor agregado da indústria de transformação no PIB
Brasil – 1947-2010

Fonte: Ipeadata.
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Real, a queda se acentua. Com a desvalorização 
da moeda brasileira em 1999, a indústria tem uma 
leve recuperação, voltando a perder participação 
com a retomada da valorização do câmbio a partir 
de 2003/2004.

A despeito da queda da participação da indústria 
no emprego formal e na formação do PIB, a de-
sindustrialização no país a partir de 2004 ocorre 
mediante um crescimento no número absoluto 
de ocupados e da expansão do valor adicionado 

deste setor. Este fato pode ser visto pelas tabelas 
do censo demográfico. Entre 2000 e 2010 houve 
um acréscimo absoluto de 1,44 milhão de novos 
ocupados no setor, por sua vez, a participação do 
setor no total do emprego cai de 16,5% para 13,3%. 
Em relação ao setor formal da economia, dados do 
Ministério do Trabalho apontam para uma queda 
de participação do emprego industrial no emprego 
total. A indústria de transformação, em 1985, era 
responsável por 31,8% do total do emprego no país 
e, em 2010, este percentual cai para 25,0%. 

Tabela 1
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência por atividade do trabalho principal 
Brasil – 2000 e 2010

Seção de atividade do trabalho principal
Brasil (em pessoas)

∆%
Brasil (em %)

2000 2010 2000 2010

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura

12.119.389 12.258.008 1,14% 18,47% 14,20%

Indústria extrativa 234.869 401.314 70,87% 0,36% 0,46%

Indústria de transformação 8.757.040 10.201.882 16,50% 13,34% 11,81%

Eletricidade e gás 328.918 212.987 -35,25% 0,50% 0,25%

Construção 4.568.396 6.298.431 37,87% 6,96% 7,29%

Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas

10.898.997 14.657.394 34,48% 16,61% 16,97%

Transporte, armazenagem e correio 3.318.814 3.679.185 10,86% 5,06% 4,26%

Alojamento e alimentação 3.071.814 3.003.277 -2,23% 4,68% 3,48%

Atividades financeiras, de seguros e serviços rela-
cionados

823.708 1.116.318 35,52% 1,26% 1,29%

Atividades imobiliárias 3.763.802 373.164 -90,09% 5,73% 0,43%

Administração pública, defesa e seguridade social 3.522.868 4.649.113 31,97% 5,37% 5,38%

Educação 3.822.388 4.875.249 27,54% 5,82% 5,65%

Saúde humana e serviços sociais 2.151.906 3.254.093 51,22% 3,28% 3,77%

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 2.392.052 10.054.778 320,34% 3,64% 11,64%

Serviços domésticos 5.016.269 5.964.950 18,91% 7,64% 6,91%

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais

2.839 4.174 47,02% 0,00% 0,00%

Atividades mal especificadas 835.823 5.349.522 540,03% 1,27% 6,19%

Total 65.629.892 86.353.839 31,58% 100,00 100,00

Fonte: IBGE – censo demográfico.    
Nota:   As atividades de: 1) água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação; 2) informação e comunicação; 3) profissionais, científicas e técnicas; 4) administrativas  

e serviços complementares; e 5) artes, cultura, esporte e recreação foram incluídas na denominação Outros serviços coletivos, sociais e pessoais.
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Em uma série mais longa, constata-se o mesmo 
fenômeno de retração na participação da indústria 
de transformação no emprego total no Brasil, con-
forme a Tabela 2.

O Gráfico 2 a seguir apresenta o saldo comercial, 
em bilhões de dólares, dos setores industriais do 
Brasil, por intensidade tecnológica, para os anos 
entre 1996 e 2010, considerando a taxonomia da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A partir desse saldo e das in-
formações para a sua construção pode-se constatar 
a existência de um processo de desindustrialização 
e reprimarização da economia brasileira. Através 
desses dados pode-se perceber que a indústria de 
baixa tecnologia e os produtos não industrializados 
foram os que mais ganharam espaço nas relações 
comerciais do Brasil. Em 1996, a indústria de baixa 
tecnologia apresentou um saldo de 10,1 bilhões. No 
ano de 2010, esse saldo cresceu para 39,4 bilhões. 
De maneira semelhante, os produtos não indus-
trializados, que em 1996 apresentavam um déficit 
comercial de 0,5 bilhão, em 2010 passaram a ter 
um superávit na balança comercial de 50,1 bilhões. 

Porém, em sentido contrário, ao observar os saldos 
comerciais dos produtos industriais de média-alta e 
alta tecnologia, pode-se notar que eles apresentam 
um histórico de déficits contínuos ao longo dos anos 
da série. Além disso, tais déficits demonstram tam-
bém uma tendência de se tornar cada vez maiores. 
Enquanto a indústria de alta tecnologia apresentava 
um déficit comercial de 8,4 bilhões no ano de 1996, 

em 2010 o déficit cresce para 26,5 bilhões. O mesmo 
acontece com a indústria de média-alta tecnologia 
que teve seu déficit aumentado de 9,7 bilhões em 
1996 para 39 bilhões em 2010. Por fim, nota-se que o 

país vem apresentando tendência de déficit em todas 
as subcategorias de alta e média-alta intensidade 
tecnológica, exceto em aeronáutica e aeroespacial, 
em grande parte devido à contribuição da Embraer. 
No entanto, é válido frisar que esta mesma empresa 
importa uma miríade de outros componentes de alta 
tecnologia que entram em outras subcategorias.

Dessa forma, pode-se inferir que o Brasil está cada 
vez mais especializado na produção e na exporta-
ção de produtos de baixo valor agregado e de baixo 
conteúdo tecnológico, ao passo que os produtos 
mais dotados de tecnologia e ciência estão sendo 
importados de maneira crescente, deixando o país 
cada vez mais longe da fronteira tecnológica que 
dinamiza todo o desenvolvimento econômico.

O Gráfico 3 abaixo reforça o que foi dito até aqui. 
De um lado vê-se o aumento da participação de 
produtos não industriais na pauta de exportações 
do Brasil e, de outro, a queda na participação rela-
tiva dos produtos industriais. A participação desses 
últimos, que era de 83,6% do total no ano de 1996, 
caiu, em 2010, para 63,6% – uma queda de 20 pon-
tos percentuais (p.p.) em um período de 15 anos. Já 
os produtos não industriais seguiram uma trajetória 
diametralmente oposta. Eles apresentaram um cres-

Tabela 2
Participação do emprego da indústria de transformação no total do emprego
Brasil – 1985/1992/2002/2009/2010 

Fontes
1985 1992 2002 2009 2010

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

RAIS PO 5.214 25,4 4.713 21,20 5.209 18,2 7.310 17,9 7.885 17,9

PNAD PO ND ND 13.309 12,8 16.852 13,5 20.429 13,8 ND ND

Fonte: IBGE–PNAD, MTB–RAIS.
(1)  Valor absoluto em mil pessoas ocupadas.
ND não disponível; PO população ocupada.
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cimento de 20 p.p. nos mesmos 15 anos, saindo de 
16,4% em 1996 para 36,4% em 2010. Três das quatro 
categorias de produtos industriais, segundo a inten-
sidade tecnológica, apresentaram recuo na partici-
pação nas exportações; paradoxalmente, a exceção 

foi a categoria de alta intensidade 
tecnológica. No entanto, a referida 
categoria apresentou uma tendên-
cia de queda desde o ano 2000 
e, na comparação de 1996 com 
2010, o aumento foi de apenas 
0,3 p.p.. Este fato, portanto, não 
desqualifica o sentido da tese de 
que o país pode estar passando 
por um processo de especializa-
ção regressiva, dado que a pauta 
de exportações está sendo, cada 
vez mais, composta por produtos 
não industriais de baixo valor agre-
gado, em detrimento de produtos 
industriais que vêm apresentando 
trajetória declinante, mesmo nos 
níveis mais baixos de tecnologia. 
As mudanças observadas per-

mitem inferir que a relação comercial com a China, 
especificamente sua demanda por bens menos 
elaborados, além do câmbio valorizado, constitui o 
principal fator para a manutenção desta situação.
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Finalmente, ampliando o espec-
tro da análise, observando-se 
a evolução da participação do 
saldo comercial brasileiro no PIB, 
por fator agregado, para os anos 
de 1996 a 2008 (ver Gráfico 4), 
pode-se confirmar a tendência 
de que o Brasil vem assumindo 
se especializar na exportação 
de produtos primários em detri-
mento de produtos semimanu-
faturados e de manufaturas. É 
possível observar que apenas os 
produtos primários têm aumen-
tado sua participação no PIB de 
forma sustentada, ao passo que 
os produtos semimanufaturados 
e as manufaturas têm demonstrado queda perma-
nente de suas respectivas participações. Dentre os 
primários, são os produtos minerais e agrícolas que 
mais crescem. Entretanto, ao se analisar o compor-
tamento das manufaturas, nota-se que todos os seus 
produtos apresentaram perdas de participações dos 
seus saldos comerciais no PIB nos últimos anos da 
série, o que demonstra uma perda de importância 
desses produtos na produção brasileira.

O desempenho expresso nas informações anali-
sadas confirma a existência de um processo de 
reprimarização, desindustrialização e inserção 
regressiva da economia brasileira, com todos os 
sintomas da doença holandesa – processo este 
associado ao novo padrão de desenvolvimento 
construído a partir dos anos 1990, em especial os 
sucessivos regimes de política macroeconômica 
adotados após o Plano Real. Este processo vem 
colocando o país em uma condição de desvanta-
gem ante outros parceiros comerciais, tendo em 
vista que, na pauta de exportação, predominam 
as commodities, intensivas em recursos naturais e 
com baixa tecnologia, ao passo que os produtos im-
portados são, basicamente, de elevada tecnologia. 
Essa condição torna o Brasil pouco diversificado e 
vulnerável às imprevisíveis flutuações do mercado 

externo e, como já mencionado, cada vez mais 
longe da fronteira tecnológica.

Entretanto, a desindustrialização tem impactos 
diferenciados sobre o território nacional, e a sua 
intensidade depende da natureza da inserção de 
cada região na matriz industrial brasileira. No caso 
do estado da Bahia, que se insere de forma espe-
cializada e tem sua base econômica alicerçada na 
produção de insumos industriais e commodities – 
química, petroquímica, papel e celulose e alimentos 
–, este processo tem reforçado a natureza da indus-
trialização já existente no estado, bem como a sua 
posição na divisão nacional do trabalho.

as RepeRCUssÕes sObRe a 
bahIa

Para auxiliar na análise e na compreensão do re-
ferido fenômeno, torna-se necessária uma breve 
descrição dos principais processos que confor-
maram, ao longo do tempo, o perfil produtivo atual 
apresentado pelo estado, caracterizado pela alta 
concentração de produtos classificados como bens 
intermediários, basicamente, commodities agrícolas 
e industriais. 
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No segmento agrícola, a predominância manifesta-
-se nos valores de produção obtidos pela soja, o 
algodão herbáceo e o cacau, seus principais produ-
tos, e que representavam 32% do valor da produção 
de todas as lavouras do estado em 2010. O mesmo 
perfil manifesta-se em relação à produção industrial, 
que tem o refino do petróleo e a petroquímica, assim 
como a produção de pasta de celulose, como seus 
principais segmentos econômicos. 

A economia baiana teve no passado uma fase ex-
clusivamente agroexportadora, a qual remonta ao 
período que antecedeu o ano 1950. Com a desco-
berta de petróleo em seu território, engendrou-se 
um processo mais intenso de industrialização e 
que teve como marco inicial a construção da Refi-
naria Landulpho Alves – Mataripe (RLAM), primeira 
beneficiadora de petróleo estatal do país e, hoje, a 
segunda maior refinaria de petróleo da Petrobras.

Diversas foram as iniciativas que visavam à am-
pliação do setor industrial na Bahia, especialmente 
aquelas baseadas nos recursos e incentivos da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordes-
te (Sudene), entre as quais se destaca, no final da 
década de 1960, a implantação de distritos indus-
triais em vários municípios do interior do estado, 
objetivando desconcentrar a industrialização que 
convergia para a Região Metropolitana de Salvador 
(RMS) e disseminá-la em outros locais, induzindo 
novos processos em diferentes municípios do esta-
do. Tal iniciativa, contudo, não resultou em grandes 
desdobramentos e/ou efeitos multiplicadores.

No final da década de 1970 houve a alocação de 
vultosos investimentos na construção de um polo 
petroquímico, que está situado no município de 
Camaçari, na RMS. Para a realização desse grande 
empreendimento, foi elaborado um arranjo societá-
rio para a composição dos investimentos, chamado 
de modelo tripartite. Nele, capitais nacionais, priva-
do e estatal juntaram-se a capitais estrangeiros que 
aportaram tecnologia ao projeto. Dessa maneira, 

foi construído o Polo Petroquímico de Camaçari, à 
época, o maior polo petroquímico do Brasil. 

A partir do ano 2000, no extremo sul do estado, 
aproveitando as vantagens comparativas encon-
tradas pela excelente produtividade do solo para 
o plantio de eucalipto na região, foram instaladas 
importantes indústrias nos segmentos de celulo-
se9, dando início a uma grande produção de pasta 
básica, quase toda voltada para a exportação, que 
hoje coloca a Bahia como o segundo maior produtor 
do país. Salienta-se que tal produção deverá ser 
ampliada, pois está em curso a duplicação de uma 
de suas maiores plantas industriais.

Para diversificar a produção, foram instaladas, no 
mesmo período e na área do Polo Petroquímico de 
Camaçari, uma grande montadora de automóveis 
e uma fábrica de pneus. Tais produções, além de 
ampliar a oferta de empregos e a produção de bens 
finais, transformaram o polo petroquímico no maior 
complexo industrial integrado do Hemisfério Sul.

Outros investimentos na produção de bens finais, a 
exemplo da produção de calçados e montagem de 
computadores, também foram realizados, entretan-
to, o estado continua exibindo e ampliando a sua 
especialização na produção de bens intermediários, 
basicamente commodities. 

Com base nas características e nos resultados apre-
sentados pela economia do estado, principalmente 
nos últimos dez anos, serão utilizados os parâme-
tros que melhor sinalizam um possível processo 
de desindustrialização, segundo o seu conceito 
ampliado. Para tanto, buscar-se-á identificar mo-
dificações relevantes na sua estrutura setorial da 
economia – em especial a indústria –, na sua pauta 
de exportações e na geração de emprego no setor 
industrial, que possam sinalizar a existência, ou não, 
de um possível processo de desindustrialização. 

9  A Bahia era, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bra-
celpa), em 2009, o segundo maior estado produtor de pasta de celulose 
do Brasil, com uma fatia de 17% da produção nacional.
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No que tange à estrutura setorial do PIB, a Tabela 3 
permite fazer duas ordens de observações em-
píricas com consequências teóricas. A primeira 
relaciona-se com a ampliação da participação 
do setor industrial entre os anos 1995 e 2011, 
com um avanço de 25,7% para 28,2%, portanto 
um acréscimo de 2,5 p.p.. Embora se trate do 
setor industrial como um todo, o resultado já si-
naliza, sob este prisma, para a não existência de 
um processo de desindustrialização no estado. 
A segunda observação volta-se para o período 
que se inicia em 2005, quando a participação da 
indústria alcançou seu ápice, 32,2%, começando, 
em seguida, a declinar, chegando a 2011 com 
uma diminuição de 6,5 p.p. em relação a 2005. 
Tal situação poderia, na leitura fria dos números, 
induzir à interpretação de que estaria ocorrendo 
o inicio de um processo de desindustrialização. 
Entretanto, a explicação para tais fenômenos pode 
ser dada pelas seguintes características de cada 
um destes períodos:

O comportamento do primeiro decênio da série 
(1995 a 2005) reflete o já citado aporte de investi-
mentos ocorrido, principalmente após o ano 2000, 
com a implantação do setor automotivo, grande 
fabricas de pneus, além da bem sucedida rees-
truturação produtiva do parque industrial baiano, 
que elevou a produtividade e o valor agregado da 
indústria. Ressalte-se também que, nesse mesmo 
período, o setor avançou sob um forte processo de 
globalização que gerou uma significativa ampliação 
e disseminação da terceirização,o que fortaleceu 
o setor de serviços no estado.

Num segundo momento (2005 a 2011), a matura-
ção dos investimentos do período anterior e a não 
existência de novos grandes projetos industriais 
fizeram com que a indústria crescesse de forma 
vegetativa e de acordo com a demanda agregada. 
Por sua vez, o setor de serviços continuou a sua 
ampliação, seja pela terceirização, seja pelo cres-
cimento do comércio e mesmo pelo avanço dos 

serviços pessoais e daqueles ligados à produção. 
Também contribuiu para este fenômeno um freio 
na queda da participação do setor agropecuário, 
que obteve até um leve incremento entre 2009 
e 2011. O desempenho da agropecuária foi, em 
grande parte, obtido pelos resultados de suas 
principais commodities, voltadas para o merca-
do externo, principalmente em decorrência da 
demanda chinesa. Finalmente, não foram des-
prezíveis os efeitos da crise mundial iniciada no 
final do ano 2008, provocando brusca retração na 
economia do estado, afetando, principalmente, a 
sua produção industrial.

Como o crescimento real de cada setor econômi-
co é fruto do desempenho quantitativo dos seus 
produtos e serviços e as suas representatividades 
na estrutura do PIB resultam dos valores nominais 
alcançados por estes, optou-se por representá-los 
ao longo de uma serie temporal, acumulando os 
seus respectivos indicadores de quantidade, de 
valor corrente e de preços10, como pode ser visto 
na Tabela 4.

10  Deflator implícito.

Tabela 3
Distribuição setorial do Produto Interno Bruto 
Bahia – 1995/2000/2005/2010/2011

Ano
Distribuição Setorial, em %

Agropecuária Indústria Serviços

1995 10,4 25,7 63,9

2000 8,8 28,9 62,4

2005 8,6 32,2 59,2

2010(*) 7,8 29,8 62,4

2011(*) 8,8 28,2 63,0

Fonte: SEI/Coordenação de Contas Regionais.
(*) Dados sujeitos a retificação. 
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Com base nos resultados da série retropolada11 e 
divulgada pela Superintendência de Estudos Eco-
nômicos e Sociais da Bahia (SEI), observa-se que, 
em relação ao Índice de Valor Corrente, houve um 
maior valor acumulado no setor da indústria12. Ou 
seja, grande parte da representatividade da indús-
tria foi alcançada por efeito preço, tendo em vista 
que o seu deflator implícito atingiu uma variação de 
595,3%, no período 1995 a 2011, superando o acrés-
cimo verificado nos demais setores, e no total do 
PIB. Entretanto, o seu crescimento real foi inferior a 
todos os setores, inclusive ao conjunto da economia.

11  Para o período anterior a 2002, a SEI realizou, com base nos indicado-
res setoriais da época, a retropolação dos dados até 1995, encadeando 
os resultados com a nova série, que tem 2002 como ano base.

12  Compõem o setor, a indústria de transformação, a extrativa mineral, a 
construção civil e os serviços industriais de utilidade pública.

O referido indicador está sendo utilizado nesta 
análise por representar, de maneira conjunta, as 
variações de preços e quantidades ao longo do 
tempo, haja vista a aferição da representatividade 
dos setores econômicos no PIB ser realizada com 
base no valor agregado, a preços correntes, portan-
to, considerando os efeitos dos aumentos de preços 
assim como de quantidades de bens/serviços. 

Tomando-se como referência os resultados apre-
sentados na Tabela 5, para o período 2002 a 2010, 
no qual as informações disponíveis permitem uma 
maior desagregação, observa-se que o Índice 
de Valor Corrente da indústria de transformação 
(159,8%) é praticamente igual ao obtido pelo total 
da economia (159,3%), expresso pelo valor agre-
gado total, a preços básicos. Com semelhante 
convergência, o índice de quantum da indústria de 
transformação revela um aumento real de 39,6%, 
próximo à media obtida pelo estado (41,5%). Estas 
informações auxiliares demonstram o ritmo de 
crescimento das principais variáveis que compõem 
o indicador macroeconômico e permitem a obser-
vação dos setores cujos crescimentos ou retrações 
foram mais intensos no período. 

A primeira observação importante a respeito 
do conceito ampliado de desindustrialização 
é que o mesmo é compatível com um cres-
cimento (expressivo) da produção da indús-
tria em termos físicos. Em outras palavras, 
uma economia não se desindustrializa quando 
a produção industrial está estagnada ou em 
queda, mas quando o setor industrial perde 
importância como fonte geradora de empre-
gos e/ou de valor adicionado para uma de-
terminada economia. Dessa forma, a simples 
expansão da produção industrial (em termos 
de quantum) não pode ser utilizada como 
“prova” da inexistência de desindustrialização 
(OREIRO, FEIJÓ, 2010, p.1)

Em relação à representatividade da indústria de 
transformação no conjunto da economia (Tabela 6), 

Tabela 4
Evolução dos principais índices do valor adicionado 
Por setor de atividade – Bahia – 2002 a 2010 
                                                                            (Em %)

Principais setores  
de atividade

IVC IQ
Deflator 
implícito

Agric. silvicult e explo.  
florestal

89,4 87,9 0,8

Pecuária e pesca 102,7 20,9 67,7

Indústria extrativa mineral 143,3 11,7 117,9

Indústria de transformação 159,8 39,6 86,0

Construção civil 200,0 47,4 103,6

Prod. e distrib. eletricidade, 
gás e água

154,2 38,0 84,2

Comercio e serv. manut. e 
reparação

253,0 42,3 148,1

Alojamento e alimentação 233,2 47,3 126,3

Transporte e armazenagem 206,7 49,7 104,8

Intermed. financ. seguro e 
prev. complementar

96,1 76,5 11,1

Administração, saúde e edu-
cação pública

165,4 16,7 127,5

Valor adicionado a preços 
básicos

159,3 41,5 83,3

Fonte: SEI, IBGE.
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percebe-se que, no período analisado, não houve 
alterações significativas na sua participação, nem 
se constata um processo de perda persistente e 
continuo da representatividade desta. As flutuações 
nas participações do setor podem possivelmente 
estar relacionadas aos diferentes desempenhos 
anuais dos setores da economia, a exemplo dos 
atuais avanços verificados no setor do comércio e 
da construção civil.

Objetivando incorporar mais um indicador para 
diagnosticar um possível processo de desindustria-
lização, foram utilizadas as informações setoriais de 
ocupação para o mesmo período em que as demais 
informações estão desagregadas. 

Com base nos resultados, observa-se que, em ter-
mos de grandes setores da economia, o industrial 
ampliou a sua participação na mão de obra formal 
ocupada de 14,5% para 18,4%, em detrimento dos 
dois outros grandes setores da economia que 
acusaram retração. Dentro do setor industrial, o 
segmento de transformação também registrou 
acréscimo (de 8,8% para 10,1%), conforme pode 
ser visto na tabela 6, que detalha, também, a con-

tribuição à formação da taxa de crescimento, para 
a qual o referido segmento contribuiu com 12,2%.

Por fim, incorporando-se o indicador relativo às 
exportações, indaga-se sobre o perfil do comércio 
exterior do estado, considerando-se as caracte-
rísticas dos bens exportados, o seu avanço e a 
diversificação no período de 2000 a 2011. 

Percebe-se que, no início do referido período, os dez 
principais produtos exportados pelo estado eram 
bens intermediários, basicamente commodities, 
que representavam juntos 43,2% do valor total das 
exportações do estado da Bahia. 

Como o propósito é verificar, ao longo de uma série, 
se houve uma maior ou menor concentração na ex-
portação de commodities, procederam-se, para os 
resultados do ano 2011, as mesmas classificação e 
sistematização. Nele, observa-se a preponderância 
das commodities, as quais, apenas na observação 
dos dez principais produtos, alcançam 57,1%13 das 
exportações baianas. 

13  Exclusive as exportações de automóveis e de pneus.

Tabela 5
Estrutura por grandes setores – Bahia – 2002-2011                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 (Em %)

Ano Agrapecuário
Indústria

Serviços Total
Total Ind. transf.

Extrativa 
mineral

Construção 
civil

SIUP

2002 10,5 28,8 15,9 1,3 7,2 4,4 60,7 100,0

2003 10,6 28,8 15,8 1,4 6,4 5,2 60,6 100,0

2004 10,8 30,7 16,5 1,7 7,0 5,5 58,5 100,0

2005 8,6 32,2 16,9 1,7 8,2 5,4 59,2 100,0

2006 7,9 30,6 15,8 2,1 7,4 5,4 61,5 100,0

2007 8,6 28,2 14,0 1,8 7,0 5,4 63,2 100,0

2008 8,5 28,0 13,1 2,3 7,2 5,4 63,4 100,0

2009 7,7 28,7 16,2 1,1 7,5 3,9 63,6 100,0

2010(*) 7,8 29,8 15,9 1,2 8,4 4,4 62,4 100,0

2011(*) 8,8 28,2 13,9 1,1 9,0 4,2 63,0 100,0
Fonte: SEI.
(*) Dados sujeitos a retificação. (Projeto de Contas Regionais - SEI, IBGE).
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Classificadas segundo os setores das contas nacio-
nais, o total das exportações da Bahia apresenta, 
no período 2001 a 2010, no qual estão disponíveis 
tais informações, o aumento da participação dos 
bens intermediários na pauta de exportações, de 

66,3% para 73,4%. Quando somados à participação 
das exportações de combustíveis e lubrificantes, 
os percentuais entre os dois pontos da série ficam 
bem próximos (90,1% e 89%) para os anos 2001 e 
2010, respectivamente.

Tabela 6
Estoque de emprego formal por setores econômicos – Bahia – 2002 e 2010                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 (Em %)

Setores
2002 2010 Var. % 

2002/2010
Serviços Total

Empregados % Empregados %

Agropecuário  71.069  5,4  94.157  4,4 32,5 1,8  2,8 

Indústria  192.263  14,7  393.195  18,4 104,5 15,3  24,2 

Extrativa mineral  8.966  0,7  12.924  0,6 44,1 0,3  0,5 

Ind. de transformação  115.711  8,8  216.783  10,1 87,3 7,7  12,2 

Outros da indústria  67.586  5,2  163.488  7,6 141,9 7,3  11,6 

SIUP  9.825  0,8  10.014  0,5 1,9 0,0  0,0 

Construção  57.761  4,4  153.474  7,2 165,7 7,3  11,5 

Serviços  1.046.385  79,9  1.651.880  77,2 57,9 46,2  73,0 

Total  1.309.717  100,0  2.139.232  100,0 63,3 63,3  100,0 

Fonte: Cadastro da RAIS, estoque em 31/12.

Tabela 7
Comércio Exterior – Perfil das exportações (dez principais produtos)  – Bahia – 2000                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                (Em %)

Descrição

2000 (Jan/Dez)

US$ 1.000 
F.O.B.

Part %
Tonelada 
líquida

Part % 

Total da área 1.942.968 100,00 4.774.848 100,00

Os dez principais produtos exportados 839.077 43,19 2.521.817 52,81

  1. Pasta quim. madeira de n/conif. a soda/sulfato 173.044 8,91 326.168 6,83

  2. Fuel-oil (oleo combustivel de petróleo) 164.674 8,48 1.095.618 22,95

  3. Fios de cobre refinado 79.148 4,07 41.406 0,87

  4. Bagacos e resid. da extr. do oleo de soja 78.203 4,02 450.616 9,44

  5. Manteiga, gordura e óleo de cacau 65.849 3,39 30.298 0,63

  6. Pasta química de madeira, p/ dissolucao   63.439 3,27 93.146 1,95

  7. Benzeno 55.236 2,84 150.980 3,16

  8. Etilenoglicol (etanodiol) 54.813 2,82 112.232 2,35

  9. Outs. papeis/cartões, fibra proc. mec. 53.387 2,75 80.914 1,69

10. Eter metil-ter-butilico (mtbe) 51.284 2,64 140.440 2,94

Demais produtos 1.103.891 56,81 2.253.030 47,19

Fonte: MDIC.
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Tabela 8
Comércio Exterior – perfil das exportações (dez principais produtos) – Bahia – 2000                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                (Em %)

Descrição
2000 (Jan/Dez)

US$1.000 
F.O.B.

Part %
Tonelada 
líquida

Part % 

Total da Área 11.016.299 100,00 11.221.788 100,00

Os dez principais produtos exportados 6.959.481 63,17 9.077.544 80,89

  1. "Fuel-oil" (óleo combustivel de petróleo) 1.924.171 17,47 3.035.445 27,05

  2. Cacau inteiro ou partido, em bruto 1.306.471 11,86 2.412.498 21,50

  3. Manteiga, gordura e óleo, de cacau 952.879 8,65 1.935.984 17,25

  4. Catodos de cobre ref., em bruto 648.464 5,89 299.715 2,67

  5. Gasolina automotiva tipo B 513.442 4,66 55.889 0,50

  6. Policloreto de vinila (pvc) 428.863 3,89 45.576 0,41

  7. Pasta de cacau refinada 374.978 3,40 402.129 3,58

  8. Estireno 320.770 2,91 843.701 7,52

  9. Barra de ferro/aco, dentada a quente 253.124 2,30 5 0,00

10. Cordeis de sisal 236.320 2,15 46.601 0,42

Demais produtos 4.056.818 36,83 2.144.245 19,11

Fonte: MDIC.

Bens de capital
Bens

intermediários
Bens de consumo

Combustíveis e
Lubrificantes

1,05

0,71

66,27

73,74

5,73

9,19

24,39

15,10

2001 2010

Gráfico 5
Participação relativa das exportações por setores das contas nacionais
Bahia – 2001 e 2010
                                                                                                                        (Em %)

Fonte: MDIC.
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CONsIDeRaÇÕes fINaIs

Diante do exposto, e com base no debate atual e 
nas estatísticas oficiais utilizadas, entende-se que 
o Brasil vem passando por um processo de desin-
dustrialização, reprimarização e inserção regressiva 
no mercado global e que tal situação encaixa-se no 
conceito de doença holandesa, a qual teve como 
fonte causadora não a existência de abundância 
de recursos naturais, mas, a adoção de políticas 
macroeconômicas de cunho amplamente liberal por 
um longo período de tempo.

No caso da Bahia, ficou patente que a sua economia 
é parte importante desse processo, pois esta faz 
parte da divisão nacional do trabalho, integrando-
-se e interagindo como produtora de commodities e 
de bens intermediários para o mercado nacional e 
internacional, constituindo-se, assim, em um espaço 
da acumulação capitalista ligada ao grande capital 
financeiro internacional e nacional, reforçando o 
processo de desindustrialização e reprimarização 
da economia brasileira. 

Concluindo, pode-se afirmar que o atual processo 
tem levado a economia brasileira à reprimarização e 
à desindustrialização, além de inibir uma mudança 
estrutural positiva na economia brasileira – com a 
incorporação de empresas ligadas aos paradigmas 
técnicos e produtivos da terceira revolução indus-
trial. Constata-se no país um incentivo à produção 
de commodities agrícola e mineral, seja induzido 
pela natureza da política macroeconômica, seja 
pelos investimentos do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e pela ação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Petrobrás e fundos de pensão. Em outras palavras, o 
Brasil está consolidando uma inserção internacional 
como produtor de insumos industriais, minerais e 
agrícolas, e não como produtor de produtos que es-
tão na fronteira do conhecimento, sendo o território 
político e administrativo do estado da Bahia parte 
integrante e importante neste processo. 

A indústria do petróleo, em especial com o pré-sal, é 
um exemplo de que se pode vislumbrar uma ampla 
e virtuosa inserção. Para isso é necessário redirecio-
nar e modificar o atual padrão de desenvolvimento, 
com a intervenção do Estado na economia – redire-
cionando o volume de recursos que serão obtidos 
com a referida atividade para o desenvolvimento da 
pesquisa e a geração de inovações. Sem dúvida, 
essa nova fronteira de produção constitui-se em 
uma grande oportunidade para que o país promova 
uma inserção positiva na economia mundial sob 
um desenvolvimento ambientalmente sustentável, 
com inclusão social e com um eficiente sistema de 
inovações que alicerce empresas operando com 
alto padrão tecnológico e totalmente integradas à 
terceira revolução industrial.

RefeRêNCIas

BONELLI, R. (2005). Industrialização e Desenvolvi-
mento: notas e conjecturas com foco na experiência 
do Brasil. Conferência de Industrialização, Desin-
dustrialização e Desenvolvimento, Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, Agosto.

BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Pa-
pel, Relatório Estatístico. Em: http://www.bracelpa.
org.br/bra2/sites/default/files/estatisticas/rel2009.
pdf, Acessado em 07/07/2012

BRESSER-PEREIRA, L.C; GALA, P. (2010). Ma-
croeconomia Estruturalista do Desenvolvimento e 
Novo-Desenvolvimentismo. Revista de la Cepal, N. 
100 [no prelo].

FEIJÓ, C.A; Carvalho, P.G; ALMEIDA, J. S.G. (2005). 
Ocorreu uma desindustrialização no Brasil?. São 
Paulo: IEDI, Novembro, mimeo. IBGE, Diretoria de 
Pesquisa-DPE, Coordenação de Contas Nacio-
nais- CONAC, Sistema de Contas Nacionais - Brasil 
Referência 2000 Nota metodológica no. 9, Anos 
Correntes, disponível em www.ibge.gov.br, acesso 
em 6 de janeiro de 2010



Artigo

56

B olet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  8  •  Sa lvador,  outubro 2012

FILGUEIRAS, Luiz. História do Plano Real. Boitempo 
Editora, São Paulo – SP 2003

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC, Em: http://
www.desenvolvimento.gov.br/sitio/, Acessado em 
20/06/2012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  – Re-
lação Anual de Informações Sociais – RAIS, www.
mte.gov.br acessado em 07/07/2012

NASSIF, A. (2008). Há evidências de desindustria-
lização no Brasil?. Revista de Economia Política, 
Vol. 28, N.1.

OREIRO, J. L.; FEIJÓ, C. A. (2010) Desindustrializa-
ção: conceituação, causas efeitos e o caso brasi-
leiro. Revista de Economia Política Vol. 2.

PALMA, G. (2005). Quatro fontes de desindustria-
lização e um novo conceito de doença holandesa. 

Conferência de Industrialização, Desindustrializa-
ção e Desenvolvimento, 

ROWTHORN, R; Ramaswany, R.(1999). Growth, Trade 
and Deindustrialization. IMF Staff Papers, Vol. 46, N.1.

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia – SEI, Em: http://www.sei.ba.gov.br , aces-
so ao banco de dados em 28/06/2012

TREGENNA, F. (2009). Characterizing deindustri-
alization: an analysis of changes in manufacturing 
employment and output internationally. Cambridge 
Journal of Economics, Vol. 33

VAZ DE CARVALHO JR, Cesar.; Silva, Denis Veloso 
da; Pessoti, Gustavo Cassab. Análise da Evolução 
da Economia na Bahia entre 1975 e 2010 sob novo 
enfoque de Contas Regionais. Bahia Revista Análise 
& Dados.  Vol. 21 Número 2 de 2011.



Artigo

57

B olet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  8  •  Sa lvador,  outubro 2012

Índice de performance 
econômica e social 
dos municípios 
baianos: conceito, 
revisão metodológica 
e resultados

Alex Gama Queiroz dos Santos1

Aloísio Machado da Silva Filho2                                                                                     
Gustavo Casseb Pessoti3                                                                                                  
Luis André de Aguiar Alves4

Urandi Roberto Paiva Freitas5

INTRODUÇÃO

No Brasil, o desenvolvimento de indicadores socioe-
conômicos se disseminou a partir da segunda meta-
de da década de 1960 para atender ao planejamento 
das políticas públicas do governo militar. A estra-
tégia era produzir informações para acompanhar 
desempenho dos programas do governo federal e 
seus desdobramentos para estados e municípios. 
Informações municipais só eram produzidas por 
meio do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE, 
com periodicidade decenal. 
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Nos períodos intercensitários, as poucas infor-
mações municipais disponíveis eram oriundas de 
estimativas, projeções e registros administrativos 
descontinuados e de confiança questionável. O fim 
do regime militar e a consequente descentralização 
administrativa promovida pelo novo ambiente de-
mocrático ampliaram a demanda por indicadores 
socioeconômicos de forma generalizada indepen-
dentemente de esfera administrativa.

Nesse âmbito, os primeiros esforços para a criação 
de indicadores municipais na Bahia surgiram em 
meados da década de 1990, a partir de iniciativas da 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), em parceria com a unidade local do 
IBGE. Em um período caracterizado pela consoli-
dação do processo de redemocratização do País, 
no qual as demandas por informações municipais 
para planejamento se tornaram crescentes devido 
ao processo de descentralização administrativa, 
emanado a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1998, a SEI justificou a necessidade de 
desenvolvimento desses indicadores devido princi-
palmente à dimensão e às disparidades existentes 
no Estado da Bahia, conforme descrito abaixo 
(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMI-
COS E SOCIAIS DA BAHIA; COMPANHIA DE AÇÃO 
REGIONAL, 1996, p. 7). 

Com seus 567.295 km2 de área e ocupando o 
quarto lugar dentre os mais populosos estados 
do país (12,6 milhões de habitantes), a Bahia 
é um estado “gigante” marcado por grandes 
heterogeneidades. Esta característica indica 
a necessidade de complementar as pesqui-
sas e análises da demanda estadual com um 
conjunto de informações em nível municipal, 
de forma a permitir o acompanhamento e ava-
liação das discrepantes realidades existentes 
que convivem dentro do mesmo estado, e que 
vêm sendo afetadas de modo diferenciado por 
este novo contexto macroeconômico, marcado 
pela integração competitiva, menor presença 
do estado e estabilização.
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Nesse sentido, os esforços da SEI e da Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) se 
concentraram na elaboração de indicadores muni-
cipais que pudessem ser atualizados em períodos 
menores, dentro dos períodos intercensitários. Para 
tanto, boa parte dos indicadores foram construídos 
a partir de registros administrativos disponíveis na 
época. Esses registros permitiram a SEI sintetizar 
algumas informações em indicadores mais estrutu-
rais e, com isso, foi possível, a partir de uma base 
de dados ampla e cuidadosamente analisada, criar 
novas metodologias para análise das realidades 
econômicas e sociais dos municípios baianos. 
Decorre desse período (meados da década de 
1990) o cálculo do Produto Interno Bruto municipal, 
feito em parceria entre a SEI e o IBGE, bem como 
a criação do Índice de Desenvolvimento Social 
(IDS) e o Índice de Desenvolvimento Econômico 
(IDE). O pioneirismo da SEI no desenvolvimento 
de indicadores estruturais, a partir de registros ad-
ministrativos, redeu-lhe reconhecimento nacional, 
sendo a sua metodologia do IDE e IDS adotada e 
aperfeiçoada em outros estados brasileiros como, 
por exemplo, em Goiás e Alagoas6.

Em 2011, o cálculo do IDE e IDS, passou por uma 
revisão conceitual e metodológica e passou a se 
chamar  Índice de Performance Econômica (IPE) e  
Índice de Performance Social (IPS). A opção de mu-
dança do termo desenvolvimento por performance 
está relacionada a questões conceituais, pois 
entende-se que o termo desenvolvimento é muito 
mais abrangente do que o indicador podia oferecer 
em termos de análise e resultado. O IPE e o IPS 
apenas classificam os municípios de acordo com 
o nível de cobertura de serviços oferecidos para a 
população em um determinado ano de referência. 

6 É bem verdade que outros institutos de pesquisa e estatística do Brasil, 
a exemplo da Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, a Fundação 
CIDE, no Rio de Janeiro, e da Fundação de Economia e Estatística, no 
Rio Grande do Sul, também desenvolviam metodologias para criação 
de indicadores municipais na mesma época que em que a SEI estava 
desenvolvendo o cálculo do IDE e IDS. Mas a equipe técnica da SEI não 
encontrou nenhum registro nem publicação que evidenciassem meto-
dologia semelhante à realizada para a Bahia pela SEI.

O Índice de Performance Econômica (IPE) e o 
Índice de Performance Social (IPS) destinam-se a 
classificar os Municípios e Territórios de Identidade 
com a finalidade de retratar a realidade municipal e 
territorial no período de tempo analisado. O indica-
dor tem como objetivo nortear o bom emprego de 
recursos públicos, atentando para as prioridades a 
serem atendidas no recorrente comprometimento 
de mitigar as disparidades econômicas e sociais 
historicamente presentes no Estado da Bahia.

Mais especificamente, o IPE e o IPS são indica-
dores sintéticos que mensuram a capacidade 
dos municípios em atender as necessidades de 
serviços básicos da população. Esses indicadores 
foram construídos levando em consideração as 
variáveis que expressam as disponibilidades de 
recursos (input-indicators), e seu impacto na rea-
lidade social (output-indicators), traduzindo assim 
o esforço operacional de alocação dos recursos 
para a obtenção de melhorias efetivas (throughput-
-indicators) para população. Obviamente, os resul-
tados obtidos pelos indicadores refletem em parte 
a realidade do município considerando as variáveis 
selecionadas, todavia, não captam a qualidade dos 
serviços ofertados, concentrando-se apenas em 
uma análise quantitativa.

Ademais, o IPE e o IPS possuem algumas pro-
priedades que os tornam instrumentos de formu-
lação e acompanhamento de políticas públicas, 
tais como: podem ser facilmente atualizados, 
são sensíveis aos programas setoriais, permitem 
a desagregação em termos sociodemográficos 
e socioeconômicos e apresentam boa confia-
bilidade nos dados utilizados, uma vez que a 
maioria das informações é baseada em registros 
administrativos oriundos de órgãos oficiais. É bem 
verdade que os indicadores ainda apresentam 
algumas limitações, quais sejam: não permitem 
fazer análises longitudinais, ou seja, análises 
temporais e também não apresentam uma escala 
de mensuração que permita quantificar e afirmar o 
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que é uma boa performance. Assim, os resultados 
municipais são obtidos e comparados em relação 
à média verificada para o estado da Bahia e, com 
isso, podemos estabelecer quais municípios estão 
acima e abaixo da média do estado, ainda que 
não possamos verificar se essa média é boa (ou 
alta) em relação a outras unidades da federação.

pRINCIpaIs mUDaNÇas 
meTODOlÓgICas eNTRe IDe/IDs 
paRa Ipe/Ips

O IPE e IPS, por serem indicadores sintéticos e di-
nâmicos, devem passar constantemente por proces-
sos de revisão metodológica para não se tornarem 
defasados ao longo do tempo. Com este intuito, 
foram feitas modificações metodológicas para a 
“redefinição” proposta para os “novos” indicadores 
de performance econômica e social dos municí-
pios baianos. Os próprios nomes dos indicadores 
deixaram de ser IDE (Índice de Desenvolvimento 
Econômico) e IDS (Índice de Desenvolvimento So-
cial), uma vez que, a rigor, os mesmos não podiam 
mensurar se um município era desenvolvido ou não. 
Não havia uma escala padronizada para caracteri-
zar o desenvolvimento econômico ou social de um 
município perante o estado ou a outras unidades 
comuns entre as federações. Além disso, boa parte 
das informações de cálculo de IDE e IDS eram origi-
nárias do Censo Demográfico, o que impedia uma 
atualização sistemática e atualizada dos indicadores. 

Os novos indicadores IPE e IPS utilizam, na sua 
grande maioria, variáveis de registros administrati-
vos e não somente estimativas com base censitá-
rias. Esta é uma grande vantagem, pois permitem 
uma fácil atualização, por se tratar de fonte de dados 
estatísticos que permite um processo contínuo de 
comparabilidade entre os municípios, em relação 
à média estadual e entre territórios de identidade, 
no mesmo período de tempo.

Na nova metodologia do IPE, houve modificações 
no subíndice de infraestrutura (INF) e a inclusão do 
subíndice de independência fiscal (IIF). Em relação 
ao primeiro, foi feita a substituição da variável “es-
tabelecimentos bancários em funcionamento para 
cada mil habitantes” por “número de instituições 
financeiras para cada mil habitantes”. Esta modi-
ficação teve como objetivo verificar a disposição 
dos municípios em oferecerem serviços bancários 
diversificados à população. Já o segundo subíndice 
está relacionado com a capacidade dos governos 
municipais em realizar gastos e políticas públicas 
sem depender das transferências constitucionais e 
as do governo estadual. Sinteticamente, esse índice 
visa mensurar a relação entre a receita própria (isto 
é, aquela advinda dos tributos de competência mu-
nicipal) e a receita orçamentária total do município, 
mostrando a capacidade de autonomia fiscal (para 
atendimento das necessidades básicas de suas 
populações locais). 

No que diz respeito às principais mudanças meto-
dológicas do IPS, podemos destacar: foi substituído 
o subíndice renda média dos chefes de famílias 
(IRMCH) por dois subíndices – índice de geração de 
renda (IGR) e índice de emprego formal (IEF). O IGR 
passa a ser obtido através do rendimento médio dos 
trabalhadores formais por municípios, tendo como 
referência os dados da RAIS (Ministério do Traba-
lho) e o IEF representa a razão entre os números 
de empregos formais e a população do município.

avalIaÇÃO e COmpaRaÇÃO DO 
Ipe/Ips em RelaÇÃO a OUTROs 
íNDICes De ClassIfICaÇÃO 
mUNICIpal

O IPE e IPS apresentam vantagens quando compa-
rados com outros índices, pois são de fácil atuali-
zação, suas bases de dados de referência são os 
registros administrativos, sua periodicidade é anual 
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e ele contempla recorte municipal. Já o IDH-M (Ín-
dice de Desenvolvimento Humano dos Municípios), 
calculado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento), que é bastante utilizado 
como indicador para avaliar o desenvolvimento e 
auxiliar nas decisões de políticas públicas, é talvez 
o indicador mais demandado pela comunidade 
acadêmica que trabalha com informações munici-
pais. No entanto, embora seja um bom indicador, 
sua base de referência são os dados dos Censos 
Demográficos, de forma que sua atualização só 
pode ser feita de dez em dez anos.

Outro índice sintético que também tem referência 
municipal é o IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimen-
to Municipal), criado pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro. Esse índice considera 
apenas três dimensões: emprego e renda, saúde 
e educação, utilizando as estatísticas oficiais dos 
Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho. Assim 
sendo, esse índice não pode ser comparado ao IPE 
e IPS, pois as dimensões são diferenciadas, assim 
como a fonte dos dados estatísticos e os métodos 
de cálculos. O IPE e IPS não utilizam ponderações 
entre as variáveis para o cálculo da média geomé-
trica, por entender que isso poderia arbitrar o peso 
de uma determinada dimensão que contempla um 
maior número de indicadores da mesma forma que 
outra dimensão que possui menos indicadores.  
O IFDM emprega a metodologia média aritmética 
ponderada e os resultados são classificados entre 
zero e um para mensurar o desenvolvimento dos 
municípios, assim como o IDH-M.

Na metodologia de cálculo do IPE e IPS, os va-
lores obtidos são padronizados, valor observado 
em relação à média e ao desvio padrão, depois 
classificados em ordem decrescente. Não há uma 
escala para medir o maior e menor desempenho 
como o IFDM e o IDH-M. Deve-se lembrar que o 
IPE e IPS são índices sintéticos de performance 
dos municípios em um determinado ano específico 
apenas, possibilitando uma comparação vertical 
entre os municípios no próprio ano e não horizontal 
ao longo dos anos.

A defasagem temporal é uma característica tanto do 
IPE e IPS, uma vez que eles utilizam informações do 
IBGE como o PIB municipal e população que são 
defasadas em no mínimo dois anos. No entanto, 
por ser considerado um índice estrutural, essa de-
fasagem temporal não compromete os resultados 
do IPE e IPS, uma vez que variações na estrutura 
produtiva normalmente não são observadas em 
períodos curtos. Ainda assim, tanto o IPE e IPS, 
como o IFDM, levam grande vantagem em relação 
ao IDH-M, que só é atualizado a cada dez anos (com 
base nas informações censitárias).

a meTODOlOgIa De CálCUlO DO 
Ipe e Ips

A metodologia de cálculo dos Indicadores Econô-
micos e Sociais dos municípios baianos envolve 
uma série de variáveis econômicas, sociais e de 
infraestrutura cujo agrupamento, de acordo com as 
suas naturezas, gera o que se define neste trabalho 
como Índice de Performance Econômica e Índice 
de Performance Social.

Para a elaboração desses cálculos e, consequen-
temente a construção desses Índices, utilizou-se 
o método dos escores padronizados, por se tratar 
de um método que permite a comparação dos in-
dicadores entre si e em relação à média estadual, 
e por permitir um acompanhamento das posições 
dos municípios ao longo do tempo.

Segundo este método, os municípios foram clas-
sificados em ordem decrescente em cada índice, 
obtido através da média geométrica dos escores 
padronizados de cada um deles. O escore padro-
nizado de cada indicador referente aos municípios 
foi calculado utilizando a seguinte expressão:
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=pE  Escore padronizado no indicador.

=bE  Indicador do município.

=mE  Valor médio dos indicadores.

=S  Desvio padrão do indicador.

Com a adoção da média de 5000, tem-se uma am-
plitude de escala onde todos os municípios podem 
ser diferentes um do outro, evitando a superposição 
dos índices, o que acontece quando do uso de uma 
escala de amplitude limitada. 

IPE – Índice de Performance 
Econômica 

O Índice de Performance Econômica (IPE) é cons-
tituído dos seguintes indicadores:

INF – Índice de Infraestrutura

IPM – Índice do Produto Municipal

ICE – Índice de Corrente de Comércio Exterior

IIF – Índice de Independência Fiscal

Sendo definido pela expressão:

4 IIFICEIPMINFIPE ×××=

INF – Índice de Infra-Estrutura

Este índice é calculado tomando-se como base 
as seguintes variáveis: consumo total de energia 
elétrica: número de instituições financeiras; esta-
belecimentos comerciais e de serviços.

E definido pela expressão:

3 ECSBANEENINF ××=

Em que:

EEN – Consumo total de energia elétrica para cada 
1000 habitantes;

BAN – Total de instituições financeiras em funcio-
namento para cada 1000 habitantes;

ECS – Total de estabelecimentos comerciais e de 
serviços para cada 1000 habitantes.

IPM – Índice do Produto Municipal

A variável utilizada para obtenção deste Índice é a 
estimativa do Produto Interno Bruto – PIB, calculada 
através do rateio do PIB regional dos municípios. 
Para isso, aplica-se uma estrutura de ponderação 
obtida através de variáveis próprias de cada setor 
econômico, por município, como segue:

Setor Agropecuário

• Valor da Produção Agrícola, da Silvicultura e 
Extrativa Vegetal;

• Valor da Produção do leite e mel;

• Efetivos dos rebanhos e aves;

• Mão de obra ocupada na pesca.

Setor Industrial

• Valor das saídas de mercadorias da Indústria 
de Transformação e Extrativa Mineral;

• Trabalhadores formais e informais na constru-
ção civil;

• Geração e distribuição de energia elétrica.

Setor de Serviços

• Valor das saídas de mercadorias das ativida-
des de comércio, alojamento e alimentação;

• Valor das receitas do transporte aéreo, de 
carga e passageiros

• Valor da receita de carga do transporte hi-
droviário
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• Salários pagos pelo governo municipal

• Receita tributária

• Terminais de telefonia fixa

• Consumo de energia elétrica residencial

Setor Financeiro

• Aplicações e depósitos do governo e setor 
privado, poupança e a prazo.

ICE – Índice de Corrente de Comércio 
Exterior

Para calcular esse Índice, leva-se em consideração 

a soma das exportações e importações dos muni-

cípios com o resto do mundo.

IIF – Índice de Independência Fiscal

Este Índice é calculado tomando-se como base a 

razão entre a receita própria do município e a receita 

total (receita própria mais transferências).

IPS – Índice de Performance Social

O Índice de Performance Social é composto dos 

seguintes subíndices:

INS – Índice do Nível de Saúde

INE – Índice do Nível de Educação

ISB – Índice da Oferta de Serviços Básicos

IMT– Índice do Mercado de Trabalho

E definido pela seguinte expressão:

4 IMTISBINEINSIPS ×××=

INS – Índice do Nível de Saúde

O Índice do Nível de Saúde (INS) é calculado através 
dos coeficientes:

• Ocorrência de doenças de notificação 
obrigatória (redutíveis por saneamento e 
imunização) para cada 100 mil habitantes;

• Número de óbitos por sintomas, sinais e 
afecções mal definidos, em relação ao total 
de óbitos.

• Número de profissionais de saúde para cada 
1000 habitantes (Sesab).

• Numero de estabelecimentos de saúde para 
cada 1000 habitantes (Sesab).

• Cobertura de vacinação (Tríplice Viral).

• Número de leitos para cada 1000 habitantes;

Modelado pela seguinte expressão:

6
6

1
∏
=

=
i

iWINS

INE – Índice do Nível de Educação

O Índice do Nível de Educação (INE) é calculado 
através das matrículas do ensino fundamental ao 
nível superior. Os coeficientes foram calculados 
dividindo-se o número de matrículas iniciais de cada 
nível pelo total da população por município, sendo 
definido pela expressão:

3
3

1
∏
=

=
i

iAINE

Níveis considerados no cálculo:

• Ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e  
II (6º ao 9º ano) 

• Ensino médio;

• Ensino superior.
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ISB - Índice dos Serviços Básicos

É composto por:

• Consumo residencial de energia elétrica, 
por 100 mil habitantes

• Consumo de água tratada, que repre-
senta o número de economias faturadas,  
por 100 mil habitantes.

Sendo calculado pela seguinte expressão:

2
2

1
∏
=

=
i

iKISB

IMT – Índice do Mercado de Trabalho

Este índice é obtido através da média geométri-
ca entre o Índice de Geração de Renda (IGR) e 
o Índice de Emprego Formal (IEF), tendo como 
fonte os dados da RAIS-MTE.

ResUlTaDOs DOs INDICaDORes 
De peRfORmaNCe

Conforme Quadro 1, analisando-se os resultados 
obtidos dos Indicadores de Performance Econômi-
ca (IPE) do Estado da Bahia para o ano de 2008, 
pode-se observar que, dos 417 municípios, 292 
apresentaram IPE menor que 5000 e 125 municípios 
tiveram o indicador acima de 5000. Isto representa, 
em termos relativos, que 70,0% destes municípios 
têm o IPE abaixo da média e 30,0% acima. Apenas 
três municípios apresentaram o indicador superior a 
5300, sendo estes: São Francisco do Conde (5.595), 
Salvador (5.573) e Camaçari (5.393).

Verificando o Indicador de Performance Social (IPS) 
do Estado da Bahia para o ano de 2008, observa-se 
que, dos 417 municípios, 254 apresentaram valores 

abaixo da média e 163 acima, o que representa, 
em termos relativos, respectivamente, 60,91% e 
39,09%. No extremo inferior ficou o município de 
Catolândia, que apresentou o indicador menor que 
4.900. Quase a totalidade, ou seja 414 municípios, 

o que equivale a 99,3%, apresentaram o indicador 

entre 4.900 e 5.200. Dezesseis municípios ficaram 

na faixa entre 5.100 e 5.200. Apenas três municípios 

apresentaram o indicador acima de 5.200: Lauro de 

Freitas (5.316), Camaçari (5.219) e Salvador (5.210). 

Conforme pode ser visto abaixo no Quadro 2.

Realizou-se, também, um mapa por território de 

identidade sobre os indicadores de IPE e IPS para 

o ano de 2008, com o objetivo de facilitar a verifica-

ção e análise por áreas de concentração regionais.

No Quadro 3, foi feita uma análise por território de 

identidade e observou-se dois grupos. O primeiro, 

formado por territórios que apresentaram a maioria 

dos municípios com o IPS abaixo da média (5.000), 

e o segundo grupo, com a maioria dos municípios 

acima da média.

O primeiro grupo é formado por: Agreste de Ala-

goinhas, Bacia do Jacuípe, Bacia do Rio Grande, 

Intervalo IPE
Número
municí-

pios

Acumu-
lado

Percen-
tual

(%)
Acumu-

lado

4900<IPE<5000 292 292 70% 70%

5000<IPE<5100 109 401 26,1% 96,2%

5100<IPE<5200 9 410 2,2% 98,3%

5200<IPE<5300 4 414 1,0% 99,3%

5300<IPE<5600 4 417 0,7% 100%

Quadro 1
Análise relativa do IPE

Fonte: Elaboração dos autores.
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Baixo Sul, Chapada Diamantina, Irecê, Itaparica, 
Litoral Sul, Oeste Baiano, Piemonte da Diamantina, 
Piemonte do Paraguaçu, Piemonte Norte do Itapicu-
ru, Portal do Sertão, Semiárido Nordeste II, Sertão 
do São Francisco, Sertão Produtivo, Sisal, Vale do 
Jequiriça, Velho Chico e Vitória da Conquista.

O segundo grupo: Bacia do Paramirim, Costa do Des-
cobrimento, Extremo Sul, Itapetinga, Litoral Sul, Médio 
Rio de Contas, Metropolitano de Salvador e Recôncavo.

Na análise por território de identidade do IPE, o 
primeiro grupo com a maioria dos municípios que 
apresentaram o indicador abaixo da média é forma-
do por: Agreste de Alagoinhas, Bacia do Jacuípe, 
Bacia do Paramirim, Bacia do Rio Corrente, Baixo 
Sul, Chapada Diamantina, Irecê, Itaparica, Itapetin-
ga, Litoral Sul, Médio Rio de Contas, Oeste Baiano, 
Piemonte da Diamantina, Piemonte do Paraguaçu, 
Piemonte Norte do Itapicuru, Portal do Sertão, Se-
miárido Nordeste II, Sertão do São Francisco, Sertão 
Produtivo, Sisal, Vale do Jiquiriçá, Velho Chico e 
Vitória da Conquista.

O segundo grupo é composto pelos territórios: Cos-
ta do Descobrimento, Extremo Sul e Metropolitano 
de Salvador.

Os territórios de identidade que apresentaram a 
maioria dos municípios com os melhores indicado-
res de IPE e IPS foram: Costa do Descobrimento, 

Extremo Sul e Metropolitano de Salvador. Isso é 
explicado pela forte concentração das indústrias 
petroquímica e automotiva presentes na área 
Metropolitana de Salvador e papel e celulose no 
Extremo Sul.

Intervalo IPS
Número
municí-

pios

Acumu-
lado

Percen-
tual

(%)
Acumu-

lado

4900<IPS<5000 254 254 60,91% 60,91%

5000<IPS<5100 144 398 34,53% 95,44%

5100<IPE<5200 16 414 3,84% 99,28%

5100<IPS<5200 3 417 0,72% 100%

Quadro 2
Análise relativa do IPS

Fonte: Elaboração dos autores.

Território de
identidade

Número de municípios 
2008

IPS 
<5000

IPS 
>5000

Total 
geral

Agreste de Alagoinhas/Litoral 
Norte

12 10 22

Bacia do Jacuípe 11 3 14

Bacia do Paramirim 4 5 9

Bacia do Rio Corrente 7 4 11

Baixo Sul 9 5 14

Chapada Diamantina 18 5 23

Costa do Descobrimento 1 7 8

Extremo Sul 2 11 13

Irecê 14 6 20

Itaparica 5 1 6

Itapetinga 4 9 13

Litoral Sul 13 14 27

Médio Rio de Contas 8 8 16

Metropolitano de Salvador 0 10 10

Oeste Baiano 10 4 14

Piemonte da Diamantina 5 4 9

Piemonte do Paraguaçu 12 2 14

Piemonte Norte do Itapicuru 5 4 9

Portal do Sertão 9 8 17

Recôncavo 8 12 20

Semiárido Nordeste II 14 4 18

Sertão do São Francisco 8 2 10

Sertão Produtivo 13 6 19

Sisal 13 7 20

Vale do Jiquiriçá 13 8 21

Velho Chico 14 2 16

Vitória da Conquista 22 2 24

Total geral 254 163 417

Quadro 3
Análise IPS por território de identidade

Fonte: Elaboração dos autores.
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Verificando o gráfico de dispersão, observa-se que 
há um aglomerado de pontos com maior concentra-
ção no quadrante (A) em relação ao (C). Neste caso, 
evidencia-se uma correlação positiva fraca entre os 
indicadores de desempenho econômico e social, 

que é mensurado pelo coeficiente de determinação 
R2 =0,496 que explica o grau de ajustamento dos 
pontos de dispersão em relação à reta de regressão.

No quadrante inferior esquerdo (A) estão situados 
os municípios com os menores indicadores de IPE 
e IPS em relação à média do estado. Representam 
227 municípios, o que equivale a 54,44% dos mu-
nicípios do estado da Bahia. Entre estes os mais 
extremos à esquerda são: Catolândia, Novo Triunfo, 
Lamarão, Caetanos e Ibiquera. Nestes municípios 
faltam investimentos em infraestrutura e serviços 
sociais.No quadrante superior esquerdo (B), estão 
situados os municípios com os menores indicadores 
do IPE e maiores IPS em relação à média do estado. 
São representados por 65 municípios, equivalente 
a 15,59% da totalidade do estado. 

No quadrante superior direito (C) estão os municí-
pios de melhor performance econômica e social. 
Estes são compostos por 98 municípios, que re-
presentam 23,5% da totalidade. Entre os principais 
municípios que tiveram destaque neste quadrante 
estão: São Francisco do Conde, Salvador, Cama-
çari, Lauro de Freitas e Dias D’Ávila. Neste caso, 
podemos afirmar que uma melhor performance 
econômica de um município não explica o seu nível 
de performance social, conforme pôde ser visto pelo 
coeficiente de determinação.

No quadrante inferior à direita (D), encontram-se os 
municípios com o maior indicador do IPE e menor 
IPS em relação à média do estado. Este grupo é 
formado por 27 municípios, o que representa 6,47% 
do estado.

Os dez municípios ordenados pelo maior Indicador 
de Performance Econômica (IPE) para o ano de 
2008 são: São Francisco do Conde (5.595), Sal-
vador (5.573), Camaçari (5.393), Candeias (5.246), 
Mata de São João (5.226), Mucuri (5.224), Dias 
D’Avila (5.215), Lauro de Freitas (5.175), Itagiba 
(5.169) e Luis Eduardo Magalhães (5.166). Destes 

Território de
identidade

Número de municípios 
2008

IPE 
<5000

IPE 
>5000

Total 
geral

Agreste de Alagoinhas/Litoral 
Norte

13 9 22

Bacia do Jacuípe 13 1 14

Bacia do Paramirim 7 2 9

Bacia do Rio Corrente 7 4 11

Baixo Sul 10 4 14

Chapada Diamantina 19 4 23

Costa do Descobrimento 3 5 8

Extremo Sul 3 10 13

Irecê 16 4 20

Itaparica 4 2 6

Itapetinga 7 6 13

Litoral Sul 17 10 27

Médio Rio de Contas 13 3 16

Metropolitano de Salvador 1 9 10

Oeste Baiano 9 5 14

Piemonte da Diamantina 6 3 9

Piemonte do Paraguaçu 12 2 14

Piemonte Norte do Itapicuru 6 3 9

Portal do Sertão 11 6 17

Recôncavo 10 10 20

Semiárido Nordeste II 18 0 18

Sertão do São Francisco 9 1 10

Sertão Produtivo 12 7 19

Sisal 14 6 20

Vale do Jiquiriçá 17 4 21

Velho Chico 14 2 16

Vitória da Conquista 21 3 24

Total geral 292 125 417

Quadro 4
Análise IPE por território de identidade

Fonte: Elaboração dos autores.
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municípios cinco estão locali-
zados na Região Metropolitana 
de Salvador (RMS), os demais 
têm expressão econômica em 
seus territórios de identidade. 
Nestes municípios podem ser 
encontrados os principias em-
preendimentos responsáveis, 
em grande parte, pelo desenvol-
vimento do estado.

Os municípios com maior per-
formance social caracteriza-se 
por apresentar maior oferta no 
atendimento dos serviços bá-
sicos, maiores rendas e elevados indicadores de 
educação. Ordenando os dez municípios com o 
maior Indicador de Performance Social (IPS), dados 
de 2008, têm-se: Lauro de Freitas (5.310), Camaçari 
(5.209), Salvador (5.189), São Francisco do Conde 
(5.173); Pojuca (5.161), Madre de Deus (5.156); Dias 
D’Avila (5.151), Cruz das Almas (5.146), Luis Eduardo 
Magalhães (5.131) e Itabuna (5.127).

Há um grupo de municípios nos quais a população 
depende de recursos do setor público repassados 
pelos programas de transferências de renda, junta-
mente com a agricultura familiar e de subsistência. 
Os dez municípios com o menor Indicador de Per-
formance Econômica (IPE) para 2008 são: Pedrão 
(4.945), Piraí do Norte (4.946), Lamarão (4.946), 
Apuarema (4.949), Sítio do Quinto (4.949), Bom 
Jesus da Serra (4.949), Pé de Serra (4.928), Novo 
Triunfo (4.950), Caetanos (4.951) e Varzedo (4.952).

Os municípios que necessitam de uma maior atenção 
do poder público local, devido à falta de ações volta-
das às políticas e programas de saúde para redução 
de doenças graves, mortalidade, falta de leitos e pro-
fissionais de saúde, são os que apresentaram o IPS 
menor que a média estadual. Os dez municípios que 
apresentaram os menores Indicadores de Performan-

ce Social (IPS), dados 2008, são: Catolândia (4.895), 
Ibiquera (4.922), Caetanos (4.922), Novo Triunfo 
(4.922), Umburanas (4.922), Pedro Alexandre (4.925), 
Presidente Jânio Quadros (4.925), Lamarão (4.927), 
Ribeirão do Largo (4.928) e Brejolândia (4.929).

Há diversas possibilidades de análise e interpre-
tação em relação a esses indicadores de forma 
horizontal, dentro do próprio período. Como são 
indicadores de performance e são relativos não 
podem ser comparados ao longo do tempo, não 
podendo fazer análise horizontal, também não pode 
ser avaliados para determinar o grau de desenvolvi-
mento econômico ou social dos municípios.

algUmas CONsIDeRaÇÕes fINaIs

Como pode ser notado são múltiplas as possibili-
dades de análise socioeconômicas derivadas da 
utilização dos Índices de Performance Econômica 
e Social dos municípios baianos. Como um índice 
estrutural, o IPE e IPS acabam oferecendo uma 
análise mais ampla e complementar em relação 
ao PIB municipal, pois todas as suas variáveis são 
tomadas em relação ao tamanho das populações 
locais. Assim sendo, um município pode ter um alto 

Gráfico 1
Análise de regressão linear simples entre o IPE e IPS – 2008

Fonte: Elaboração dos autores.
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valor para o PIB, apesar de  que esse mesmo valor 
seja considerado baixo quando relativisado pelo 
tamanho da população. Essa é a razão pela qual os 
municípios que apresentam maiores valores para o 

PIB não necessariamente também sejam aqueles 
que apresentem maiores valores para o Índice de 
Performance Econômica. Ademais é importante fri-
sar que o PIB per capita é apenas uma das variáveis 

Gráfico 2
Índice de Performance Econômica e Performance Social – IPE / IPS dos municípios baianos – 2008

Fonte: SEI.
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da dimensão econômica do indicador, reforçando o 
fato que os resultados entre o PIB e o IPE não sejam 
iguais, portanto, não concorrem entre si. 

Utilizados de maneira correta o IPE e IPS serão 
de fundamental importância para processos de 
tomada de decisões de planejamento de políticas 
públicas. O município passa a ter uma referência 
de ação quando ele pode ser agrupado na mesma 
situação de outros diferentes, inclusive para prio-
rizar decisões e recursos para a melhoria de uma 
determinada fragilidade e/ou para tomar como re-
ferência uma experiência exitosa observada em um 
determinado município. Exatamente por isso, tão 
importante quanto a análise do resultado consolida-
do do IPE e do IPS é a observação dos subíndices 
que compõem cada uma das dimensões dos índi-
ces. A flexibilidade metodológica dos índices aqui 
propostos é fundamental para essa desagregação 
e análise qualitativa.

Como qualquer metodologia é óbvio que o IPE e IPS 
apresentam falhas e limitações, algumas delas bem 
evidenciadas aqui como por exemplo a impossibi-
lidade de realizar análises temporais comparadas 
bem como a impossibilidade de definir uma escala 
de mensuração que permita quantificar e qualificar 
o que é uma boa performance. Mas o que queremos 
enaltecer aqui é o compromisso dos técnicos da 
diretoria de estatística da SEI no desenvolvimento 
de modelos e indicadores que possam subsidiar as 
ações de Estado, bem como o planejamento muni-
cipal. Nessa direção foi de fundamental importância 
a revisão conceitual e metodológica que foi feita na 
substituição dos Índices de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (IDE/IDS) pelos Índices de Perfor-
mance Econômica e Social dos municípios baianos. 

Finalizando, é importante mencionar que se o IPE e 
IPS representam um grande avanço na proposição 
de índices estruturais, para os municípios com gran-
de capacidade de adaptação por outros órgãos de 

estatística do Brasil, em função de sua simplicidade 
metodológica e das bases de dados que eles utili-
zam. Outros estudos de elaboração de indicadores 
e índices municipais já foram iniciados pela diretoria 
de indicadores e estatísticas da SEI no ano de 2012, 
para complementar o poder de explicação do IPE 
e IPS e melhorar as análises econômicas que já 
são realizadas tomando-se por base o PIB munici-
pal. Entre essas iniciativas estão o cálculo de uma 
proxy para a taxa de crescimento das economias 
municipais, a elaboração de um índice de finanças 
municipais e a criação de um indicador de pobreza 
multidimensional, este último a partir da adaptação 
da metodologia estabelecida pela organização 
das Nações Unidas. Esses trabalhos evidenciam 
a grande preocupação da SEI em oferecer para a 
sociedade, informações cada vez mais atualizadas 
não só em relação à estrutura produtiva do estado, 
mas e principalmente, sobre o panorama econômico 
e social dos municípios baianos.
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Ranking Município IPE

1º São Francisco do Conde 5595,20

2° Salvador 5573,17

3º Camaçari 5393,40

4º Candeias 5246,43

5º Mata de São João 5225,85

6º Mucuri 5223,63

7º Dias D'Ávila 5214,86

8º Lauro de Freitas 5174,97

9º Itagibá 5169,35

10º Luís Eduardo Magalhães 5165,57

11º Simões Filho 5141,97

12º Porto Seguro 5118,32

13º Eunápolis 5116,82

14º Feira de Santana 5114,11

15º Pojuca 5104,55

16º Barrocas 5104,16

17º Barreiras 5099,78

18º São Sebastião do Passé 5097,49

19º Vitória da Conquista 5085,53

20º Correntina 5081,18

Quadro 5
Ranking dos maiores índices de performance econômica 
dos municípios baianos – 2008

Fonte: SEI.

Ranking Município IPE

398º Ibiquera 4955,32

399° Marcionílio Souza 4955,08

400º Cotegipe 4954,83

401º Antônio Cardoso 4954,51

402º Teofilândia 4954,51

403º Nova Ibiá 4954,26

404º Jussara 4952,59

405º Muquém do São Francisco 4952,46

406º Caturama 4952,22

407º Mirante 4952,05

408º Varzedo 4951,67

409º Caetanos 4951,12

410º Novo Triunfo 4950,02

411º Pé de Serra 4949,42

412º Bom Jesus da Serra 4948,87

413º Sítio do Quinto 4948,58

414º Apuarema 4946,77

415º Lamarão 4945,85

416º Piraí do Norte 4945,79

417º Pedrão 4945,30

Quadro 6
Ranking dos menores índices de performance econômica 
dos municípios baianos – 2008

Fonte: SEI.

ANEXO I
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Ranking Município IPS

1º Lauro de Freitas 5316,07

2° Camaçari 5218,75

3º Salvador 5210,28

4º São Francisco do Conde 5171,51

5º Pojuca 5153,12

6º Madre de Deus 5152,69

7º Dias d'Ávila 5150,50

8º Cruz das Almas 5143,59

9º Luís Eduardo Magalhães 5130,72

10º Itabuna 5119,81

11º Mata de São João 5119,26

12º Eunápolis 5118,95

13º Itapetinga 5114,08

14º Vera Cruz 5113,06

15º Jequié 5112,78

16º Mucuri 5112,38

17º Candeias 5105,29

18º Simões Filho 5105,18

19º Vitória da Conquista 5104,21

20º Teixeira de Freitas 5098,15

Quadro 7
Ranking dos maiores índices de performance social dos 
municípios baianos – 2008

Fonte: SEI.

Ranking Município IPS

398º Gentio do Ouro 4940,59

399° Jaguaripe 4938,34

400º Antônio Cardoso 4937,06

401º Anagé 4936,65

402º Itaguaçu da Bahia 4936,64

403º Campo Formoso 4934,84

404º Novo Horizonte 4934,25

405º Caraíbas 4932,28

406º Matina 4930,74

407º Brejolândia 4929,18

408º Ribeirão do Largo 4927,68

409º Lamarão 4927,49

410º Feira da Mata 4925,36

411º Pedro Alexandre 4925,15

412º Presidente Jânio Quadros 4924,52

413º Umburanas 4922,85

414º Novo Triunfo 4922,54

415º Caetanos 4922,32

416º Ibiquera 4922,15

417º Catolândia 4895,12

Quadro 8
Ranking dos menores índices de performance social dos 
municípios baianos – 2008

Fonte: SEI.

ANEXO II
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O tesouro (quase) 
perdido do censo  
de 1900

Nelson de Castro Senra1

Em 1900 seria feito o terceiro censo do país. O 
Brasil era então governado por Campos Sales, o 
presidente que refundaria a República com sua 
“política dos estados”, ou “política dos governa-
dores”. Até aquele momento, a República, iniciada 
ao final de 1889, ainda titubeava e não parecia que 
se consolidaria. De um lado, os estados formavam 
uma Federação sem controle, ignorando o governo 
federal, e nem mesmo havia partidos nacionais, 
mas antes partidos estaduais, de modo que havia 
um Congresso por demais arredio. De outro lado, 
a própria capital federal, sede do governo, vivia 
em permanente desordem, dificultando o exercí-
cio primário do governo federal e dispersando-o 
em seu cotidiano nas relações com os estados 
federados (afora inúmeras epidemias e endemias). 
Pelo pacto, enfim, regulava-se a Federação, que 
passava a controlar a representação parlamentar, 
alinhando-a ao governo federal que, a seu turno, 
controlaria a capital federal, tendo então chance 
de atender aos estados federados com benes-
ses. Feita esta síntese, grosso modo, um censo 
era menos uma real necessidade republicana 
do que uma exigência constitucional, já que a 
decenalidade censitária passara a ser preceito 
previsto na primeira Constituição da República, 
de 1891, certamente por imitação à constituição 

1  Doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT); pesquisador aposentado do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE); professor do programa de mestrado em 
Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais, da Escola Nacional de Ci-
ências Estatísticas (ENCE/IBGE); sócio efetivo do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio de Janeiro e sócio fundador da Associação das Amé-
ricas para a História da Estatística e do Cálculo de Probabilidades.

norte-americana. Como seja, fazia-se o censo, e 
se o fazia em meio a todo um rigoroso programa 
de contenção de orçamento, de tal ordem que 
levaria Campos Sales a sair do Palácio do Catete 
debaixo de muitas vaias. A carestia era enorme, 
sem dúvida, e o país vivia a pão e água (e na capital 
federal nem sempre havia água...). 

O preparo da operação censitária começara na 
presidência de Prudente de Morais, em meio à 
revolta de Canudos e à frágil saúde do presidente. 
Na ocasião, à frente da repartição de estatística 
estava Mendes da Rocha, engenheiro e positivista. 
Ele ainda lutava com a apuração do censo de 1890, 
primeiro realizado na República, e que não fora nem 
de longe digno de crédito; por isso, um bom censo 
em 1900 era uma forma de redimir as expectativas 
republicanas. Sobre Mendes da Rocha, então, 
repousava um grande sonho, mas, ao contrário do 
esperado, resultaria em um pesadelo. Seriam dois 
censos ruins, o de 1890 e o de 1900, e tudo ainda 
pioraria na herança republicana, pois não haveria o 
censo de 1910 que, embora começasse muito bem, 
acabaria chafurdando na lama da malversação de 
recursos públicos, e nem o de 1930 que, embora 
também começasse muito bem, acabaria não sendo 
feito na conta do movimento revolucionário que po-
ria fim à Primeira República. Ao fim e ao cabo, a traje-
tória censitária da Primeira República iria mesmo se 
reduzir ao sucesso inegável do censo de 1920, que 
iria brilhar no Pavilhão da Estatística, na exposição 
comemorativa do Centenário da Independência do 
Brasil, na capital federal. Mas não é desse censo 
que irá tratar este texto, e sim do de 1900.

Logo ao sair um pequeno resumo em números ain-
da preliminares para a capital federal, o censo de 
1900 provocaria uma celeuma terrível, levando, de 
pronto, o governo federal a tomar a decisão de tor-
nar esses números sem efeito. Mendes da Rocha 
sairia, e entraria João Sabino Damasceno, de cuja 
pessoa nada se sabe, infelizmente. O processo 
de apuração do restante dos estados seguiu aos 
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trancos e barrancos, já que a crise interna estava 
posta e a tudo atrapalhava, sendo agravada pela 
carência de recursos humanos e financeiros. A 
gestão de Sabino Damasceno, assim, tornou-se 
dura, sem avanços maiores, embora lutasse e re-
masse contra a maré, como atesta seus relatos.  Só 
conseguiria, após cinco anos, publicar um mísero 
volume, em poucas páginas, volume este que a 
maioria dos estudiosos conhece daquele censo, 
mas há bem mais, como será visto em seguida. 
Em 1908, um ano depois de assumir o comando 
da repartição de estatística, Bulhões Carvalho, 
médico, sanitarista e demografista (não se dizia 
demógrafo), o homem que iria construir uma mas-
sa crítica sobre a atividade estatística brasileira, e 
por isso seria visto como o avô fundador do IBGE, 
retomaria os trabalhos. Ele pediria ao ministro 
tutelar da repartição autorização para retomar a 
apuração daquele censo, e disse que o poderia 
fazer sem reforço orçamentário. Ao ser autorizado, 
poria mãos à obra e, em menos de um ano, reali-
zaria um trabalho admirável, tornando disponível 
um conjunto de tabelas (quadros, como então 
se dizia) sobre aquele censo. Lamentavelmente, 
não o divulgaria em volume próprio, mas como 
parte de um relatório anual, que acabaria tendo 
reduzida circulação, daí sendo pouco conhecido 
dos estudiosos. Pois é essa história que será aqui 
contada, partindo-se do início da República, para 
se bem compreender a grandeza daquela empresa 
levada a cabo por aquele grande homem público. 

Os pRImÓRDIOs RepUblICaNOs 

A 15 de novembro de 1889, após um golpe militar, 
o Brasil que acordara como Monarquia, dormiria 
como República. Toda uma nova ordem (jurídica 
e política) precisava ser implantada. Já em si ta-
refa difícil, mais ainda o seria em se tratando de 
promover a mudança de uma monarquia, regime 
naturalmente simbolístico, a despeito do provecto 
imperador ter-se tornado um imperador-cidadão e 

já não usar a coroa, o cetro e nem o manto de armi-
nho nas solenidades (e já ter abolido, desde longa 
data, o beija-mãos). Não obstante esta complexa 
atividade que tinha pela frente, em 2 de janeiro do 
ano seguinte, o governo, por instância de Aristides 
Lobo, na posição de ministro dos Negócios do In-
terior, baixaria o Decreto nº 113 D, e seria uma de 
suas primeiras medidas: 

Tendo de proceder-se, no dia 31 de dezem-
bro de 1890, ao segundo recenseamento da 
população dos Estados Unidos do Brasil, de 
conformidade com o que dispõe o art. 13 da 
Lei nº 3.348, de 20 de outubro de 1887, e sendo 
indispensável, para esse e outros fins de ad-
ministração pública, reorganizar o serviço de 
estatística, que não pode continuar insuficien-
temente constituído como foi pelo Decreto nº 
8.341, de 17 de dezembro de 1881, mormente 
depois da instalação do importante serviço do 
registro dos nascimentos, casamentos e óbi-
tos, o Governo Provisório dos Estados Unidos 
do Brasil decreta: 

Art. 1º – Fica restaurada a Diretoria Geral 
de Estatística [DGE], criada em virtude da 
disposição do art. 2º da Lei nº 1.829, de 9 de 
setembro de 1870, pelo Decreto nº 4.676, de 
14 de janeiro de 1871, e revogado o Decreto nº 
8.341, de 17 de dezembro de 1881, que anexou 
os serviços de estatística à 3ª Diretoria da Se-
cretaria de Estado dos Negócios do Império, 
hoje do Interior.

O art. 2º mandava a DGE restaurada reger-se pelo 
regulamento promulgado com o Decreto nº 4.676, 
de 14 de janeiro de 1871, com mais uma seção à qual 
se cometia “o serviço relativo ao registro civil dos 
nascimentos, casamentos e óbitos e ao movimento 
geral da população”. Para efeito de realização do 
recenseamento a realizar-se em 31 de dezembro 
de 1890, nos termos do art. 3º, devia-se observar 
“as disposições do regulamento promulgado com 
o Decreto nº 4.856, de 30 de dezembro de 1871”.
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O censo de 1872 era, desta forma, tomado como 
referência legislativa, e o seria também da prática, 
conforme o diretor-geral indicado, Timóteo da 
Costa – engenheiro e, como Aristides Lobo, po-
sitivista – o deixa claro em seu primeiro relatório, 
referido àquele ano de 1890. Ele não poupa elogios 
a pessoas e a decisões tomadas e dá as razões da 
prioridade da operação censitária em meio a tantas 
outras coisas por fazer, e o explica dando realce 
ao papel da estatística na gestão da coisa pública, 
o que bem expressa uma percepção positivista de 
governo (de caráter científico), ainda muito presente 
naquele instante confuso de governo (a despeito 
da presença dos militares...). 

De fato, o conhecimento da estatística e a sua 

prática como instrumento de progresso e civiliza-

ção impunham-se ao país, porquanto, decretada a 

liberdade de todos os brasileiros pela lei de 13 de 

maio e conseguida a autonomia do cidadão pelo 

glorioso 15 de novembro, era preciso estabelecer a 

positividade de uma nova política, generosa, franca 

e verdadeiramente americana, a qual se destinasse e 

tivesse por único objetivo a liberdade e o bem-estar 

do povo2. [...] Não há uma nação no mundo civilizado 

que não recorra aos dados estatísticos, desde que 

pretenda melhorar a administração pública ou formar 

um governo adaptado às necessidades populares. O 

direito comum e a sociologia, assim como os fatos 

legais em todos os países dominados pelas raças 

latina, anglo-saxônica e germânica, têm como base 

ou fundamento as investigações estatísticas. Do 

mesmo modo pode-se afirmar não existir país algum 

que não seja logo tocado dos maiores vícios de 

desorganização, se a estatística, como instrumento 

de crítica geral e permanente, de previdência e preo-

cupação social, não for exercida nem usual, a fim de 

serem restringidas ou evitadas essas anomalias do 

gênero humano. É na estatística de um país que todos 

os cidadãos refletidos e interessados nos negócios 

2  Relatório da Diretoria Geral de Estatística, anexo E do relatório apre-
sentado ao presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, 
pelo Dr. João Barbalho Uchôa Cavalcanti, ministro de Estado dos Ne-
gócios do Interior, em maio de 1891. Rio de Janeiro: Imprensa Nacio-
nal, 1891. p. 3-4.

públicos encontram os documentos e as indicações 

que lhes permitem fixar a atenção, firmar um juízo e 

adotar um plano metódico, natural e proveitoso. É 

claro que a estatística não se filia a algum partido; de 

caráter eminentemente imparcial, ela não fornecerá 

jamais armas a adversários políticos, quer pensem 

se organizar sem grande sobra de meios, quer com 

maiorias fortes e aguerridas3. 

Pese os elogios iniciais à prática de 1872, Timóteo 
da Costa introduz mudanças e amplia a consulta. 
Haverá diversos problemas, e essa ampliação terá 
contribuído, mas por certo não terá sido a única 
razão nem mesmo a maior delas. A população 
seguia sendo analfabeta, resistente e reticente 
em responder às investigações governamentais. 
A ocupação do território era muito desigual, 
agravando a precariedade da comunicação e do 
transporte. E havia, de novo, o instante político 
que seguia sendo confuso, com revoltas em várias 
partes do país, o que não favorecia uma operação 
censitária; faltava um mínimo de normalidade, e 
isso fora subestimado.

a DIvUlgaÇÃO DOs ResUlTaDOs

Uma crítica ao censo de 1890, sua operação e 
divulgação dos resultados seria feita adiante por 
Mendes da Rocha. Haveria uma dança das cadeiras 
na direção da repartição de estatística: Timóteo da 
Costa deixaria a direção em abril de 1891, assumin-
do Medeiros de Albuquerque, que já fora diretor-
-geral interino na mesma repartição ao tempo do 
Império, mas sua gestão terminaria em dezembro, 
pois Timóteo da Costa resolvera voltar – e o ministro 
concordaria – e seguir até junho de 1893. Desde 
então e até agosto de 1894, ou pouco depois, 
quando assumiria Mendes da Rocha, a repartição 
teria como diretor nada menos que Raul Pompéia, 
o romancista, exaltado florianista. 

3  Relatório da Diretoria Geral de Estatística... 1891. P. 4-5.
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Enfim, a crítica de Mendes da Rocha, em prefácios 
aos volumes editados, é muito severa e, em geral, 
lúcida; não obstante, ele cairia em erros ainda piores 
e também fracassaria na condução da operação 
censitária de 1900, matéria desta reflexão. 

Serão poucos os volumes publicados, e o primeiro, 
ainda na gestão de Timóteo da Costa, será relativo 
à Comarca de Palmas, estado do Paraná, feito em 
atenção a uma demanda do Ministério das Relações 
Exteriores, segundo é informado no prefácio datado 
de 16 de julho de 18924. Havia então um conflito 
de fronteiras entre Brasil e Argentina, a chamada 
Questão de Palmas, donde o valor de um censo.

Em 1895, já na gestão de Mendes da Rocha, sairá 
o volume do Distrito Federal5, uma escolha espacial 
natural; em um curto prefácio informa que “todas as 
informações apuradas no inquérito censitário dessa 
data [31 de dezembro de 1890] foram analisadas, 
com exatidão minuciosa, em suas diversas subor-
dinações e condensadas nos numerosos quadros 
que se seguem”6. Diz que inicia o volume um estudo 
intitulado A população do Rio de Janeiro, datado de 
julho de 1895, assinado por Francisco Leão Alves 
Barbosa, do quadro da DGE (com o apoio de Joaquim 
Teixeira Leitão e Domingos Couto de Carvalho Neves). 
Não diz, mas, por certo este volume estava pronto 
quando assumiu. Note-se que, para a impressão 
deste volume, foi feita a contratação de uma tipografia 
particular, diante da lentidão de resposta da imprensa 
nacional, influenciada pelas fortes pressões e críticas 
da imprensa cotidiana e do parlamento. 

4  Ministério dos Negócios do Interior. Diretoria Geral de Estatística. Re-
censeamento Geral da República dos Estados Unidos do Brasil, em 31 
de dezembro de 1890. Comarca de Palmas, estado do Paraná. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1892. 180 p. [Edição bilíngue, português e 
francês] 

5  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Diretoria Geral de Es-
tatística. Recenseamento Geral da República dos Estados Unidos do 
Brasil, em 31 de dezembro de 1890. Distrito Federal (Cidade do Rio de 
Janeiro). Capital da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro: Tipografia Leuzinger, 1895. 455 p.

6  Esta opinião de qualidade dos resultados, aqui expressa, irá mudar 
adiante, sendo seguida por duras críticas.

E se fez o volume de Alagoas. Ora, se é natural a 
escolha do Distrito Federal como um dos primeiros 
volumes, não o é a escolha de Alagoas, a menos 
pela razão de o alagoano Floriano Peixoto ocupar a 
Presidência da República (aliás, Deodoro da Fonse-
ca também era alagoano); esta escolha tanto pode 
ter sido feita por Timóteo da Costa quanto por Raul 
Pompéia, o exaltado florianista. Enfim, o volume de 
Alagoas foi enviado à imprensa nacional, em ofício 
de 27 de setembro de 1894, tendo impressão arras-
tada pela falta de verbas nos exercícios de 1896 e 
de 1897, e só foi possível continuá-la em setembro 
de 1898, quando afinal foi finalizada (note-se que 
ambos os ex-presidentes alagoanos já haviam 
morrido)7; seu conteúdo é idêntico ao volume do 
Distrito Federal. Não obstante sua irrelevância, ante 
a pressão reinante, foi natural a decisão de publicá-
-lo; naquele momento ignorar um volume pronto 
seria uma completa estupidez.

Afora esses volumes, uma sinopse de resultados8, 
referidos aos estados, para o país, saiu em 1898. 
Nesta, um relatório minucioso (oito páginas) assi-
nado por Mendes da Rocha, datado de dezembro 
de 1897, faz uma lúcida avaliação:

É, pois, em cumprimento desse dever de pro-
bidade, que, ao apresentar hoje a sinopse do 
recenseamento de 1890, não aconselho aos 
que de seus algarismos se forem servir, que o 
façam senão com todo critério, não devendo 
considerar a segunda operação censitária 
da República9 mais que um segundo ensaio 
de recenseamento e quiçá em condições in-
feriores ao primeiro. Muitas foram as causas 
que fizeram assim desmerecer essa obra, 
cujos resultados deveriam bem corresponder 

7  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Diretoria Geral de Es-
tatística. Recenseamento do Estado das Alagoas, em 31 de dezembro 
de 1890. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898. 481 p.

8  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Diretoria Geral de Es-
tatística. Sinopse do Recenseamento de 31 de dezembro de 1890. Rio 
de Janeiro: Oficina da Estatística, 1898. 133 p.

9  Na verdade foi a segunda operação censitária do país, a primeira da 
República.
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aos sacrifícios exigidos para a sua execução. 
Tendo o Brasil passado pela mais completa 
transformação política em 15 de novembro de 
1889, não era certamente em 1890, quando 
todo o país se preocupava com a sua reor-
ganização, a época mais propícia para uma 
operação censitária. Nesse ano procedeu-se 
em toda a República a eleição de deputados 
à Constituinte, que se reuniu a 15 de novem-
bro, e preparavam-se todos os estados para 
as eleições de suas respectivas assembleias. 
As autoridades federais, como as estaduais, 
achavam-se inteiramente absorvidas com 
a organização dos diversos serviços, e não 
era natural acreditar-se que uma operação, 
dificilmente realizável em um período nor-
mal, fosse exequível em circunstâncias tão 
críticas. As necessidades do momento não 
exigiam mesmo tão grandes sacrifícios dos 
cofres públicos com um recenseamento cujo 
insucesso deveria ser previsto. A operação 
de 1872, feita em muito melhores condições, 
deveria satisfazer as exigências do momento, 
até que, reorganizado o país, se tentasse com 
mais probabilidade de êxito, o recenseamento 
da população brasileira.10 [...] Acrescente-se a 
todos esses óbices uma imperfeita distribui-
ção de mapas, de modo a terem, uns estados, 
excesso, enquanto que, em outros, a falta veio 
perturbar ainda mais o já mal feito serviço, e 
teremos o quadro dos vícios originais de que 
se deveria ressentir forçosamente o recense-
amento de 1890, dadas mesmo as melhores 
condições de execução.11 

Após a sinopse ainda sairiam dois volumes, dessa 
vez temáticos, para o país, e que seriam os últi-
mos. Em outubro de 1898, um volume temático 
é publicado “afastando-se inteiramente do plano 
imaginado no começo do serviço”, segundo o 

10  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas... Sinopse... 1898. P. III-IV.

11  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas... Sinopse... 1898. P. V.

prefácio de Mendes da Rocha12. Outro volume 
também temático, feito em 1898, só sairia em 1901 
(na gestão de Sabino Damasceno), adiado apenas 
por problemas de sobrecarga na tipografia da es-
tatística, voltada à impressão do material do censo 
de 1900: “além do volume de idades, nenhuma 
outra publicação especial sobre o recenseamento 
de 1890 será feita, terminando assim a série de 
preocupações e sacrifícios que este serviço tem 
custado”, afirma Mendes da Rocha13.; de fato, 
diz que sobre as profissões e sobre os defeitos 
físicos, que se contentasse com o divulgado na 
sinopse. Note-se que estes três últimos volumes 
já foram editados pela tipografia da estatística, 
uma inegável conquista de Mendes da Rocha, 
dando autonomia à repartição de estatística, 
seja na impressão do material de campo, sempre 
volumoso, seja nas publicações com resultados, 
operação sempre muito difícil com os recursos 
gráficos então existentes.

Ao todo estavam previstos 45 volumes (saíram 
apenas seis). Em suas palavras, essa “biblioteca 
de maus livros” custaria “a fabulosa soma de 
667:000$000”, sendo preciso mais de 12 anos 
para se concluir a impressão, isso se a imprensa 
nacional se dedicasse apenas a essa tarefa; e se 
propõe a pensar numa forma de reduzi-la, mas não 
chega a tanto, já que a própria apuração não foi 
concluída por várias razões14. Pois, em início de 
1895, o censo de 1890 já custara 1.492:330$000, 
sem maiores resultados, daí, sofrendo severas 
críticas da imprensa e do parlamento (e ainda 
exigiria mais recursos).

12  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Diretoria Geral de Es-
tatística. Sexo, raça e estado civil, nacionalidade, filiação, culto e anal-
fabetismo, da população recenseada em 31 de dezembro de 1890. Rio 
de Janeiro: Oficina da Estatística, 1898. 447 p.

13  Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Diretoria Geral de Es-
tatística. Idades da população recenseada em 31 de dezembro de 1890. 
Rio de Janeiro: Oficina da Estatística, 1898

14  Diz que no início dos trabalhos censitários a DGE recebeu uma pro-
posta de trabalho, fazer-se “por empreitada a apuração do recensea-
mento de 1890. Alegando-se que esse serviço, pelo processo admi-
nistrativo, gastaria 21 anos. O Governo Provisório repeliu com energia 
tão indigno embuste”. Ministério da Indústria, Viação e Obras Públi-
cas... Sinopse... 1898. P. IX.
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as agRURas Da RepaRTIÇÃO 
esTaTísTICa

Ao mesmo tempo em que tem que dar atenção ao 
censo de 1890, Mendes da Rocha tem que se dedi-
car à operação do censo de 1900. Ele o faz ao longo 
do governo de Prudente de Morais (em novembro 
de 1894), ao exigir sacrifícios do funcionalismo (os 
vilões de sempre...). O quadro de pessoal é reduzido, 
os salários (ou as gratificações) são reduzidos; e, 
no governo Campos Sales (em novembro de 1898), 
serão ainda maiores as restrições. Contudo, as 
cobranças não diminuem, ao contrário, até aumen-
tam; os sanitaristas precisam do registro civil, cuja 
derivação em estatística fora cometida à repartição 
de estatística, e não havia à época registro civil em 
todo o país, nem mesmo nas grandes cidades (como 
ainda hoje em muitas regiões do país). A imprensa 
faz reiteradas cobranças, seja pelo censo de 1890, 
seja pelo censo de 1900, e a realidade mostra-se 
adversa: pouca gente, mal paga, orçamento mingua-
do, demandas ampliadas, dois censos para digerir, 
pouca vivência, pouca experiência e estados fede-
rados pouco cooperativos; sem olvidar que Mendes 
da Rocha não era nada amigável, como mostra 
suas relações bilaterais federativas conflituosas. Em 
suma, um desastre anunciado.

Diante desse quadro, verificam-se algumas referên-
cias dos ministros tutelares da repartição de estatís-
tica em seus relatórios anuais dirigidos ao presidente 
da República, para ulterior preparo do relatório do 
governo a ser dirigido ao Congresso Nacional.

A dificuldade com que luta esta tão importante 
repartição da República na obtenção de dados 
estatísticos, principalmente quando depen-
dentes de autoridades dos estados, merece a 
solícita atenção do Congresso Nacional, tantas 
vezes empenhado em melhorar este ramo do 
serviço. Além da inobservância das leis em 
vigor neste assunto, concorre igualmente a 
falta de uniformidade nos modelos adotados 

pelas diferentes repartições para que não seja 
atendido o empenho com que procura desem-
penhar suas funções a respectiva diretoria. 
Torna-se indispensável uma providência que, 
abrangendo o conjunto do serviço, deixe clara 
a obrigatoriedade de resposta aos quesitos 
formulados pela repartição federal.15 

Cumpre aparelhar essa repartição para desen-
volver e completar os diversos serviços que 
lhe estão afeto. Para dar cumprimento ao § 2º 
do art. 28 da Constituição da República que 
manda rever decenalmente o recenseamento 
da população do país, torna-se necessário 
propor desde já os elementos que se fazem 
mister para serviço tão importante; entre eles 
não é de menor relevância a organização das 
comissões ou a designação das autoridades 
locais a quem deve ser cometido para, na 
época oportuna, facilitar os resultados que 
cumpre sejam os mais completos.16 

A repartição de estatística precisava desde en-
tãoser dotada de verba suficiente para encetar 
os trabalhos preliminares do recenseamento de 
1900, sendo indispensável que uma reforma 
completa a colocasse em situação de poder 
prontamente atender às exigências do serviço 
público em geral, que não poderia deixar de se 
basear em uma boa estatística. Essa reforma 

15  Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil pelo engenheiro Antônio Olyntho dos Santos Pires, ministro 
de Estado dos Negócios da Indústria, Viação e Obras Públicas, em 
maio de 1895, 7º da República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1895. P. 466.

16 Relatório... 1895. P. 467. [Valerá registrar, por simples curiosidade, 
que neste mesmo relatório, logo depois de tratar da estatística, 
o ministro trata da “comissão exploradora do planalto central do 
Brasil”, com a incumbência de elaborar os estudos “da nova capital 
da União”. Diz que prossegue “seus trabalhos de campo com o intuito 
de reconhecer, dentro da área já demarcada, o melhor local para 
a futura cidade”. Diz ainda que “feita a escolha definitiva do lugar 
destinado à nova capital, aí organizará, sem demora, uma estação 
meteorológica, com o competente material e pessoal, destinado a 
registrar observações diárias, regulares e ininterrompidas para o 
conhecimento completo dos fatores climatológicos locais. Procederá 
também ao levantamento topográfico da zona demarcada, cobrindo 
com uma rede de triângulos a área de 14.400 quilômetros quadrados e, 
com mais detalhes, mormente sob o ponto de vista do nivelamento do 
local escolhido para a futura capital, cujas coordenadas astronômicas 
serão determinadas pelos processos mais rigorosos”. Para avançar 
nessa matéria da mudança da capital federal ver: SENRA, Nelson de 
Castro (org.) Veredas de Brasília. As expedições geográficas em busca 
de um sonho. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 194 p.]
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deveria incluir a criação de um conselho supe-
rior17, pois que nenhum país tinha conseguido 
ainda firmar em bases sólidas a sua organiza-
ção estatística sem o concurso daqueles que 
mais diretamente sentiam a necessidade desse 
elemento de estudo. O Congresso Internacio-
nal de Estatística, realizado em agosto do ano 
findo em Berna18, resolveu convidar todas as 
nações a efetuarem o recenseamento das po-
pulações respectivas no ano de 1900. Com a 
adesão de 18 nações, procurou-se conhecer a 
opinião do governo brasileiro, o qual se pronti-
ficou a concorrer para esse serviço tanto mais 
quanto à época marcada na Constituição bra-
sileira para se proceder a revisão censitária.19 

Adiante, em 1900 sobre 1889, Alfredo Eugênio de 
Almeida Maia entende que a DGE, “obrigada a 
restringir a sua atividade pela estreiteza dos meios 
ao seu dispor, tem feito da demografia a sua prin-
cipal ocupação”. Nesses estudos demográficos, 
o registro civil era, por certo, sua fonte-chave à 
falta de censos com qualidade; contudo, convém 
não esquecer que os referidos registros civis eram 
ainda muito frágeis. Aliás, ciente disso, solicitava 
mudança no registro civil, ainda sob a lei do tempo 
do Império; existiam problemas nos informantes, 
que ainda relutavam nos cartórios de registro, 
poucos e ineficazes nas agregações estatísticas 
das informações.20

Sobre o censo de 1900, em fase de concepção e 
estruturação, informa que a DGE procurava, “com os 

17  Este conselho só será criado na gestão de Bulhões Carvalho, em 1907.

18  Este foi o 6º congresso organizado pelo International Statistical Insti-
tute (ISI).

19  Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil pelo ministro de Estado dos Negócios da Indústria, Viação e 
Obras Públicas, engenheiro Antônio Olyntho dos Santos Pires, em maio 
de 1896, 8º da República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1896. P. 
510-512.

20  Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil pelo ministro de Estado dos Negócios da Indústria, Viação e 
Obras Públicas, Alfredo Eugenio de Almeida Maia, no ano de 1900, 12º 
da República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1900. P. 93. 

créditos votados, prover-se dos elementos indispen-
sáveis, havendo sido já aprovados, por portaria de 
20 de janeiro último, as instruções gerais e os novos 
modelos, que apresentam, sobre os anteriores, no-
táveis melhoramentos”. Assim, manifesta convicção 
de que “os quadros finais do futuro censo” serão 
“preenchidos em conformidade com os desejos do 
Instituto Internacional de Estatística, manifestados 
na sessão de Berna, em 1895”; infelizmente, não há 
detalhes das decisões dessa sessão do ISI, nem foi 
possível consegui-las.21 

a pORTaRIa CeNsITáRIa e Os 
INsTRUmeNTOs CeNsITáRIOs

Caso único, o censo de 1900 não foi instruído ou 
regulado por lei ou decreto, mas por uma simples 
portaria, datada de 20 de janeiro de 1900. Mesmo 
tendo-se o respaldo na Constituição da República 
(§ 2º do art. 28), ser instruído ou regulado por uma 
simples portaria subtraía-lhe importância. E não é 
claro se essa portaria foi assinada pelo ministro de 
Estado ou se apenas pelo diretor-geral da DGE.

É feita em cinco seções, a saber: 1) comissões cen-
sitárias e agentes recenseadores; 2) cartas de família 
e boletins individuais; 3) cartas coletivas; 4) listas 
censitárias; 5) devolução das informações; contém 
ao todo 39 itens e referencia cinco formulários (“B. 
carta de família, Bb. carta coletiva, C. boletim indi-
vidual, D. lista censitária parcial de devolução, E. 
lista censitária geral de devolução”. A letra A, antes 
dos formulários, referia-se às “instruções gerais”, ou 
seja, à própria portaria).22

Além da DGE, a estrutura censitária (item 1) previa 
nos estados a presença de delegados da DGE, 
“nomeados pelo diretor-geral da estatística”. Aos 

21  Relatório... 1900. p. 95-104. 

22  Relatório... 1900. p. 95-104.
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delegados incumbia (item 4) o controle completo 
do processo, garantindo sua qualidade, e também 
o controle das despesas; portanto, suas funções 
eram técnicas e administrativas, eles eram também 
os homens do dinheiro. Isso era uma novidade.

Previa-se (item 1) a formação de comissões censi-
tárias nos distritos, compostas “do juiz de paz ou 
distrital em exercício (presidente da comissão), da 
autoridade policial mais graduada no distrito e do 
escrivão do registro civil, quando houver”, e não 
o havendo, caberia ao presidente designar outro 
nome. Às comissões censitárias incumbia (item 3), 
entre outras coisas, “dividir o território do distrito em 
tantas seções quantas forem indispensáveis para 
que as operações do recenseamento, em cada uma 
delas, sejam escrupulosa e facilmente executadas 
por um só agente recenseador”. 

Com esse saber intuitivo, supostamente existente, 
buscava-se suprir a falta das bases geográficas 
para fins estatísticos, que só virão mais tarde, com 
o IBGE; esse artifício era reforçado ao intentar-se 
a seleção de agentes “muito conhecedores do 
distrito ou das seções para que forem nomeados”. 
Os agentes recenseadores “na relação de um para 
mil habitantes nos distritos rurais, um para mil e 
quinhentos nos suburbanos, e um para dois mil nos 
urbanos”. Os agentes (item 5) deveriam distribuir 
nos domicílios as “cartas de família” e os “boletins 
individuais”, 15 dias antes da data de referência (31 
de dezembro de 1900); dez dias depois fariam a re-
colha do material, conferindo-o, e, ao encontrarem 
chefes de família analfabetos, deveriam preencher 
os formulários; cinco dias depois fariam a entrega 
do material às comissões censitárias. Portanto, em 
30 dias, tudo estaria terminado.

A DGE e os presidentes das comissões podiam, 
“para objeto do serviço”, utilizar o telégrafo nacional 
(item 2), gratuitamente.

Todas as autoridades, civis e militares, ficavam 
obrigadas a colaborar com o recenseamento (item 
7). Os bons serviços prestados eram estimulados, 

e os cidadãos merecedores seriam recomendados 
“à consideração do governo” (item 8), sem se dizer 
o que receberiam em reconhecimento. Os agentes 
receberiam uma remuneração a ser arbitrada pelas 
comissões censitárias dentro de certos limites (item 
9). Multas e punições eram previstas (itens 6 e 10). 
Por fim, fechando-se a primeira seção:

Evitar-se-á o movimento de guarnições e for-
ças aquarteladas ou embarcadas e em geral 
do pessoal administrativo de qualquer cate-
goria, não só no dia 31 de dezembro de 1900 
como em um período que possa prejudicar 
o recenseamento, para o que o ministro da 
Indústria, Viação e Obras Públicas requisitará 
das autoridades competentes a expedição das 
necessárias ordens (item 11).

No que tange à seção seguinte, “cartas de família e 
boletins individuais”, são muitas as novidades, dado 
que nunca antes se usaram boletins individuais. Ao 
chefe da família incumbia preencher a “carta de fa-
mília”, e a cada pessoa nela inscrita incumbia preen-
cher o “boletim individual”. Por certo, isso facilitava 
a apuração, mas alongava o tempo de entrevista, 
exigindo muito de cada pessoa, o que significava 
fazer vista grossa às condições precárias, já antes 
aludidas, da população. Por família entende-se:

Constitui uma família para os efeitos do recen-
seamento a pessoa que vive só e sobre si em 
uma habitação ou parte de habitação; ou um 
certo número de pessoas que, em razão de 
relações de parentesco, subordinação, hospe-
dagem ou simples dependência, vive em uma 
habitação ou parte de habitação, sob o poder, 
a direção e a proteção de um chefe, dono ou 
locatário, tendo economia comum (item 12).

A ordem de inscrição na “carta de família” era a 
da “precedência natural nas relações domésticas: 
pai, mãe, filhos, irmãos, tios, netos etc.; hóspedes, 
agregados, empregados, criados etc.” (item 22). A 
depender do tamanho, mais de uma carta poderia 
ser utilizada pela família (item 17); as inexatidões 
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e mesmo recusas levariam a punições criminais e 
multas (item 20); os “ausentes do distrito” seriam 
tratados como ausentes nas cartas (item 18); retifi-
cações eram possíveis (item 21).

A terceira seção, “cartas coletivas”, trata do recen-
seamento dos domicílios coletivos ou especiais. 
Para cada pessoa inscrita nesta carta seria usado 
o “boletim individual”. Nada novo nesta seção.

A quarta seção, “listas censitárias”, a parcial e a 
geral, além de servir para o controle do trabalho, 
geraria as estatísticas prediais. Algo parecido havia 
sido feito no censo de 1890 e tivera o mesmo destino. 

A quinta seção trata da “devolução das informa-
ções”, para tanto usando-se os “caixotes e envol-
tórios” usados, no início do censo, na remessa dos 
formulários; bastaria inverter a tampa (parafusada) 
onde já estaria gravado o endereço da DGE, no Rio 
de Janeiro.

Façamos, agora, uma descrição dos formulários.

Na “carta de família”, à esquerda há umas poucas 
instruções; à direita há as colunas para registro das 
pessoas da família (até 30 membros), e suas rela-
ções de parentesco com o chefe. O chefe da família 
e o recenseador responsável deveriam assinar.

Na “carta coletiva”, à esquerda há umas poucas 
instruções; à direita há espaço para o registro dos 
nomes das pessoas daquela coletividade (até 50 
membros). O chefe da coletividade e o recenseador 
responsável deveriam assinar.

No “boletim individual” apuravam-se 11 informa-
ções: nome, sexo, filiação, naturalidade ou nacio-
nalidade, idade, estado civil, local de residência, 
instrução (se sabia ler e escrever), religião, profis-
são e se o indivíduo possuía algum defeito físico. 
Antes de responder às informações, as instruções 
deveriam ser lidas, mas elas não estavam presentes 
no formulário, portanto, é de se supor que seriam 
entregues em folhas avulsas; sua leitura e apreen-

são não teriam sido nada fáceis, sobremodo a uma 
população analfabeta. Havia controle (por número) 
com a respectiva “carta de família” ou “carta coleti-
va”; e não havia espaço para assinatura. 

Uma “lista censitária parcial de devolução” seria 
feita para cada rua, praça, travessa etc. Havia uma 
primeira coluna de ordem, ao que seguiria o nome 
do chefe da casa, o pavimento ocupado, o número 
da casa e os números de pavimentos. O recensea-
dor responsável deveria assinar. A “lista censitária 
geral de devolução” previa o registro dos nomes 
das ruas (praças, travessas, etc.), e, para cada 
qual, o número de fogos e casas recenseadas. O 
recenseador responsável deveria assinar.

A apuração era ignorada nas instruções. Seria 
sempre trabalhosa, mas simples, não passando de 
contagens de frequência. Fazer essas contagens im-
plicava a definição dos quadros da futura divulgação 
dos resultados. Esses quadros, então, deveriam ser 
pensados e estruturados para funcionar como base 
à definição dos formulários de agregações sucessi-
vas, por exemplo: quantas pessoas, segundo o sexo, 
tinham alguma instrução; quantas pessoas, segundo 
a cor, eram de determinado sexo. A apuração podia 
seguir dois rumos: ou se esgotava cada mapa vindo 
de campo, transferindo suas informações para os 
formulários de agregação, ou se esgotava cada um 
dos formulários de agregação, passando-lhes as 
informações extraídas de todos os mapas vindos de 
campo; provavelmente, usava-se aquela forma. Em 
geral, os mapas eram feitos em dupla: um falava e 
outro anotava; depois, este falava e aquele conferia 
(as chances de erro eram muito grandes).

O CeNsO é feITO e pROvOCa 
CeleUmas

O censo de 1900, terceiro do país, foi feito com a re-
partição mantida com quadro mínimo. É o que anota 
Alfredo Eugenio de Almeida Maia, em 1901 sobre 
1900: “realizou-se, em 31 de dezembro de 1900, o 
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recenseamento geral da população da República, 
na forma do artigo constitucional”. Já em 29 de ja-
neiro de 1901 eram “comunicados” os resultados do 
Distrito Federal, de imediato suscitando “gerais pro-
testos pela insuficiência do algarismo obtido”, não 
dando maiores explicações. Contudo, a celeuma foi 
muito grande, pois o governo, de pronto, resolveu 
nomear uma comissão “para estudar o assunto”, 
sem dizer os nomes das pessoas que a integraram, 
nem quantas foram,23 e se calou sobre a saída de 
Mendes da Rocha, em agosto de 1901, substituído 
por João Sabino Damasceno. A este, por todo o 
governo Rodrigues Alves, caberá digerir a massa 
falida do censo de 1900, sem grandes sucessos, 
ficando quase tudo por fazer, e o será adiante por 
Bulhões Carvalho.24 

Os atores maiores da polêmica foram, de um 
lado, o médico e demografista Aureliano Portugal, 
apoiando-se no censo de 1890 e criticando o de 
1900, e, de outro, o também médico e oftalmologis-
ta Hilário de Gouveia, fazendo a defesa do censo 
de 1900. Pela imprensa, várias matérias discutem 
a qualidade dos resultados, tendo como foco “a 
mortalidade pela tuberculose no Rio de Janeiro”, 
em acirrada polêmica quantitativa. Foram muitas 
réplicas e tréplicas, começos e recomeços, invocan-
do testemunhos, citando autores etc. Esta análise, 
no entanto, apenas irá focar nas opiniões sobre o 
censo e seu valor.25 

23  Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil, pelo ministro de Estado dos Negócios da Indústria, Viação e 
Obras Públicas, Alfredo Eugenio de Almeida Maia, no ano de 1901, 13º 
da República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1901. P. 87.

24  Relatório apresentado ao presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil, pelo ministro de Estado dos Negócios da Indústria, Viação 
e Obras Públicas, Antônio Augusto da Silva, no ano de 1902, 14º da 
República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902. P. 125-126.

25  Para uma análise minuciosa desta polêmica recomendam-se dois tex-
tos: primeiro, CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. Números para o pro-
gresso: um panorama da atividade estatística na Primeira República. In: 
SENRA, Nelson de Castro (Org.). Bulhões Carvalho, um médico cuidan-
do da estatística brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. P. 409-414; se-
gundo, CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. A demografia no discurso 
médico-higienista: um estudo baseado no Brazil-Médico (1887-1900). 
In: CARVALHO JUNIOR, Cesar Vaz et. al. (Org.). Em Associação das 
Américas, as estatísticas públicas como objeto de estudo. Salvador: 
SEI, 2011. P. 257-282.

No ano de 1900, em obediência ao preceito 
constitucional, procedeu-se em toda a Repú-
blica a um novo recenseamento. Notoriamente 
jejuno de conhecimentos estatísticos, de que, 
apesar de sabedor em outros assuntos, não 
possuía sequer as primeiras letras, o então 
diretor da Diretoria Geral de Estatística deixou-
-se seduzir exclusivamente pela preocupação 
de publicar, em poucos dias, o resultado do 
recenseamento na parte relativa a esta ca-
pital. Fê-lo, mas antes não o fizesse, pois o 
que publicou foi a um tempo monstruoso e 
irrisório. [...] Só o desconhecimento dos mais 
comezinhos princípios de estatística podia 
autorizar o diretor da repartição incumbida do 
recenseamento a aceitar como digno de fé o 
resultado que publicou.26 

Mais tarde, arrefecida a polêmica com Hilário de 
Gouveia, o texto O recenseamento de 1900 julgado 
pela estatística” seria “a nossa derradeira pá de terra 
sobre o monstrengo, em boa hora, e para honra 
nossa, mandado lançar pelo governo da Repúbli-
ca na cesta dos papéis inúteis” 27. Antes, porém, 
observe-se o arrazoado de Hilário de Gouveia em 
favor do censo.

Na minha comunicação à conferência de 
Berlim, eu declarei que os recenseamentos 
do Rio de Janeiro feitos em 1872 e 1900 eram 
os melhores, a meu ver, os mais exatos que ali 
se fizeram. Desse meu asserto faz-me carga 
o Dr. Pires de Almeida, estranhando que eu 
houvesse assim qualificado o recenseamento 
de 1900 que, como é público e notório, e eu 
não poderia ignorar, fora anulado e mandado 
trancar por ordem do governo. Fácil me será 
defender-me dessa acusação; mas antes de 
o fazer, seja-me lícito dizer que sobre o meu 
juízo, em matéria de ciência, não pesam os 

26  População. Rio de Janeiro, 1799-1900. [Rio de Janeiro: s.n., 19--?] Nota: 
Edição manuscrita, contendo vários documentos, presumivelmente es-
critos no Rio de Janeiro, em data posterior a 1901. Faz parte do acervo 
de Obras Raras da Biblioteca Central do IBGE. 

27  População... 
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decretos dos governos, quaisquer que eles 
sejam, porquanto tais documentos, nem sem-
pre orientados pelos princípios do direito e da 
verdade, são por vezes obras da pressão da 
opinião desvairada pelas paixões de momento.

No caso concreto do recenseamento de 1900, 
o governo brasileiro deixou-se levar não só 
pelo clamor do amor próprio nativista forte-
mente apoiado em alegações categóricas 
dos chefes da nossa administração sanitária, 
como pela opinião individual de um distinto 
engenheiro, Sr. Dr. Frontin, que, depois de ha-
ver condenado a priori aquele recenseamento 
no Club de Engenharia e na imprensa, foi pelo 
governo encarregado de executá-lo.

No parecer do Sr. Dr. Frontin, é-lhe atribuído, 
cuido não fazer injustiça aos demais sig-
natários do mesmo, depois de um exórdio 
declarando que nada podia articular contra 
o serviço da Repartição Geral de Estatística, 
que achara perfeitamente distribuído metódi-
co e registrado, depois de criticar o processo 
empregado (por distribuição aos habitantes de 
listas censitárias) por se lhes afigurar preferível 
o emprego de cadernetas confiadas a agentes 
especiais, por supor que os habitantes do Rio 
de Janeiro não têm capacidade para encher 
tais listas, passa a mostrar como, percorrendo, 
muitas vezes de executado o recenseamento, 
certas ruas e zonas da cidade, verificou dife-
renças, para mais ou para menos, variando 
entre 10 a 380% [sic]. E conclui dizendo que 
o recenseamento devia ser cancelado.

E assim se fez, e mais ainda: foi demitido o 
diretor da Repartição contra cujo serviço nada 
foi possível articular.

E aqui está como um decreto do governo 
brasileiro, no ano da graça de 1901, trouxe a 
convicção a toda a gente que a população do 
Rio de Janeiro era em 1900 de mais de 800 
mil habitantes e que a mortalidade geral e 
pela tuberculose havia constante e progressi-

vamente diminuído de 1872 para cá, ao ponto 
de se equiparar à das mais saudáveis cidades 
do nosso planeta.28 

Aureliano Portugal não gostou dessa defesa e voltou 
à carga; como “derradeira pá de terra”, como disse, 
intentou uma análise estatística dos resultados. 
Sabia que seria difícil realizar comparações, pela 
“incontestável deficiência do recenseamento de 
1890”, e fez então uma inesperada revelação, mas 
sem citar nomes: “Por ocasião do censo de 1890 
recusaram prestar as informações pedidas pela re-
partição censitária dois dos mais notáveis próceres 
da situação então dominante, ambos com assento 
no Congresso Nacional Constituinte”. Com essas 
resistências dos informantes, arrematou, “torna-
-se impossível que não sejam muito deficientes os 
nossos recenseamentos”.

A responsabilidade dessas deficiências, por 
assim dizer inevitáveis, não deve ser imputada, 
por certo, à Repartição de Estatística Federal, 
ou ao seu chefe como diretor do recensea-
mento, porém a este cabe culpa, com certeza, 
mais grave, qual a de circular, como perfeitos e 
completos, censos evidentemente deficientes, 
publicando os seus resultados sem reserva 
alguma, como se fossem a expressão da 
realidade.29 

Ou seja, não caberia ao diretor [Mendes da Rocha] 
culpa pelos erros que decorriam das limitações 
culturais do nosso meio, mas lhe cabia culpa por 
não ter declarado a magnitude desses erros, esta-
belecendo as limitações dos resultados. A análise 
estatística proposta, a seu juízo, seria “tão cabal 
que, fiamos, o próprio diretor do recenseamento 
se colocará ao nosso lado, renegando a sua ne-
fasta obra”. Não se sabe da posição de Mendes da 
Rocha, se lhe deu concordância, renegando “sua 

28  População...

29  População...
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nefasta obra”, ou se ignorou sua crítica; mas, ao 
que parece, a análise de Aureliano Portugal não 
foi nada “cabal”. 

as lUTas sem glÓRIas De sabINO 
DamasCeNO

Em 1902, ainda referindo-se ao governo Campos 
Salles, começou tratando da sua nomeação em 20 
de agosto de 1901: “recebi esse honroso, mas, ao 
mesmo tempo, pesado encargo e procurei, bem 
medindo-o, amparar-me até maior firmeza nos resul-
tados colhidos pelos meus ilustres antecessores”. 
Disse que sua atitude naquele período foi, “salvo 
caso excepcional, a de um observador atento”, por 
isso, não impediu a divulgação dos “algarismos co-
lhidos”, ressaltando, “a despeito de convencido de 
que o produto obtido não dignifica a Repartição”.30 

Destacou a carência de pessoal, enfatizou as difi-
culdades na obtenção das informações necessárias 
nos estados, tratou da permuta de publicações 
(recebendo 399 estrangeiras); da utilização da 
biblioteca, que fez crescer (foram adquiridas 42 
novas obras); do registro civil, que considerava 
precário, mas muito importante (ofereceu diversos 
quadros), e da tipografia Informou que para dar con-
ta da impressão do material do censo, sem prejuízo 
das impressões rotineiras, “houve necessidade de 
acréscimo de pessoal e de aumento das horas de 
trabalho”, tudo pago pela verba própria do recen-
seamento (14:207$357).31  

Sobre o censo dedicou grande espaço.32 Tratou, 
primeiro, da Capital Federal, cujo censo “o gover-

30  Diretoria Geral de Estatística. Relatório apresentado ao ministro da In-
dústria, Viação e Obras Públicas [Antônio Augusto da Silva], pelo Di-
retor Geral [João Sabino Damasceno], 1901, XIV da República. Rio de 
Janeiro: Oficina da Estatística, 1902. P. V-VII.

31  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1902. p. 1-84 (1ª seção), p. 
85-110 (2ª seção).

32  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1902. p. 110-131 
(recenseamento).

no julgou acertado cancelar, em vista do relatório 
apresentado pela comissão nomeada para verificar 
o resultado obtido”. E recordou, sobre isso, ter um 
“plano para se renovar a operação, em cuja exe-
cução aplicar-se-iam os processos precisos, de 
modo a reportar-se a população a 31 de dezembro 
de 1900”.33 

Acerca dos estados, disse que “predominou no es-
pírito do diretor [Mendes da Rocha] desse serviço, 
na sua parte preliminar, a ideia de centralização 
na repartição de todo o trabalho, quer na parte 
puramente administrativa, quer na econômica”. 
Nessa linha, nos termos das instruções baixadas 
em janeiro de 1900, “nomeou um delegado para 
cada estado a fim de dirigir o serviço, recebendo 
ordens e instruções exclusivamente desta direto-
ria”, e também “procedeu à distribuição do crédito 
votado, colocando nas delegacias-fiscais as cotas 
arbitradas para as despesas a realizarem-se, cujo 
pagamento dependia somente da autorização da-
quele funcionário”. Segundo ele, a esse processo, 
“em tudo diferente do que se adotou em 1890”, 
há de se atribuírem as dificuldades enfrentadas, 
sendo a causa da morosidade, o que dificultou ou 
impediu a atuação direta dos governos estaduais, 
considerada “indispensável [...] visto como tudo 
fica dependente de comissões censitárias, em cuja 
composição só podiam entrar funcionários estadu-
ais” nos termos das instruções censitárias.34

Em 1903 continua realçando e lamentando a redu-
zida estrutura da repartição em 1902: “o estreito, 
limitadíssimo mesmo, meio de ação de que dispo-
nho, em virtude da organização que trouxe para 
esta repartição a última reforma, não me permitiu 
fazer mais do que ireis encontrar neste volume”. E 
acrescenta em distinto elogio: “e devo dizer-vos, 
uma grande parte desse resultado foi obtido por 

33  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1902. p. 113.

34  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1902. p. 114.
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um esforço, muito louvável, dos funcionários que 
aqui servem”.35

A atividade estatística pressupunha informações 
vindas dos estados (dizia-se, na linguagem corrente, 
que aos estados caberia “ministrar informações”), 
que relutavam e mesmo se negavam ou, na melhor 
das hipóteses, demoravam em passá-las adian-
te. Exemplar é a situação do registro civil, cujos 
funcionários, por serem dos quadros estaduais, 
negavam-se a responder às demandas da DGE, 
por “não estarem presos às disposições de leis fe-
derais”. Assim, as informações primárias (básicas), 
vindas dos registros administrativos, prejudicavam 
a atividade estatística da DGE.

O relatório oferece quadros, em geral, vazios de 
números, com células que contêm apenas traços. 
Séries históricas são mostradas em gráficospela 
primeira vez, de forma simples e carentes de técni-
cas.36 Todos se referem ao Distrito Federal, onde a 
presença da DGE garantia melhor ação.

É preciso, penso, deixar claro tudo isso [as 
dificuldades descritas], a fim de que se possa 
categoricamente afirmar que, dependendo a 
vida desta repartição dos elementos que de-
vem emanar de outras e não lhes sendo estes 
prestados, ou o governo estabelece sobre o 
caso medidas positivas ou terá de vê-la redu-
zida ao serviço demográfico.37

Essa afirmação, ver a DGE “reduzida ao serviço 
demográfico”, revela sua precariedade, porquanto 
precário era o registro civil, fonte básica da referida 
atividade demográfica. Assim, somando-se as limi-
tadas (e também precárias) realizações dos censos, 
a DGE revelava sua fragilidade por completo.

35  Diretoria Geral de Estatística. Relatório apresentado ao Ministro da In-
dústria, Viação e Obras Públicas [Lauro Severino Müller], pelo Diretor 
Geral [João Sabino Damasceno], 1902, XV da República. Rio de Janei-
ro: Oficina da Estatística, 1903. P. V-VII (Introdução).

36  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1903. P. 63A-63D.

37  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1903. P. 137.

Sobre o censo de 1900, diz poder “afirmar que, 
dentro do último trimestre do corrente ano [1903], 
tal serviço estará completamente terminado”, e 
acrescenta otimista: “conto ter feito até dezembro 
a impressão da respectiva sinopse, que será a 
primeira publicação [sairá em 1905] relativa a tão 
importante serviço”. E adverte, cuidadoso:

Nem todos os números que nela vão figurar 
representarão o resultado de um trabalho de 
apuração É sabido que, em muitos distritos, 
não se procedeu ao serviço censitário; e de 
outros, que consta terem sido recenseados, 
não conseguiu a repartição que fossem en-
viados os boletins respectivos, embora tivesse 
lançado mão de todos os meios que estão a 
seu alcance. E assim serão populações calcu-
ladas as atribuídas a tais distritos nos quadros 
respectivos. Os dados do recenseamento de 
1890 são naturalmente o ponto de partida para 
os cálculos por taxas de crescimento. Estas 
não me pareceu razoável preestabelecê-las; 
fiz, ao contrário, deduzi-las para cada estado 
e, quando possível, para cada município, com 
os elementos de que pode a turma dispor. 
[...] Esta comparação é quase sempre muito 
trabalhosa, pois requer um estudo minucioso 
das alterações que tenha sofrido a divisão 
administrativa do estado.38 

Em 1904 sobre 1903, como feito antes, ratificou a 
situação problema da “falta de dispositivos legais 
que precisem bem o modo de proceder da diretoria 
com relação às autoridades de que dependem as 
informações”, e a isso atribuiu “as deficiências dos 
quadros”, neles faltando números nas células. O 
volume, diferentemente dos anteriores que eram 
feitos por seções, tinha divisão temática: imigração, 
divisão eleitoral, instrução pública, biblioteca (de 
caráter interno), divisão administrativa, estatísti-
ca judiciária, registro civil, recenseamento (uma 
tabela e nada mais). Afora a pequena introdução 

38  Diretoria Geral de Estatística. Relatório... 1903. P. 207.
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(cinco páginas), não havia textos analíticos, o que 
era comum, e não havia gráficos, portanto, era um 
volume de tabelas.39

Não há outros relatórios de Sabino Damasceno. 
Embora tenha saído apenas em 27 de abril de 1907. 
Dessa forma, faltam os relatórios de 1905 sobre 
1904, e de 1906 sobre 1905. Desde que assumira, 
em 20 de agosto de 1901, intentara a reforma da 
DGE, corrigindo a reforma redutora de 1897 (ao 
tempo de Mendes da Rocha), sem sucesso. Tam-
bém lutara para, por força de expressão, “enquadrar 
os estados”, obrigando-os a remeterem à DGE as 
informações solicitadas. E, no entanto, em tudo 
fracassou. Seu sucessor, Bulhões Carvalho, teve 
pleno sucesso no intento da reforma de estrutura, 
e sucesso apenas parcial no intento de obrigar os 
estados a responderem às demandas da DGE. 

Os ResUlTaDOs CONheCIDOs

Em 1905 saiu uma sinopse de resultados, única 
publicação diretamente referida ao censo de 1900.40 
Nela, um único quadro, igual para o país e para cada 
estado. Oferecia os números da população: homens, 
mulheres e total; no caso do país, esses números 
eram referentes  aos estados e ao Distrito Federal 
(números estimados, já que o governo cancelou 
seus resultados); no caso dos estados, esses núme-
ros referiam-se aos municípios (para oito estados, os 
resultados referentes aos distritos foram divulgados 
em quadro de igual teor nos relatórios da DGE). 

A população totalizava 17.371.069 (inclusive Distrito 
Federal, com 746.749), sendo 8.855.237 homens 

39  Diretoria Geral de Estatística. Relatório apresentado ao Ministro da In-
dústria, Viação e Obras Públicas [Lauro Severino Müller], pelo Diretor 
Geral [João Sabino Damasceno], 1903, XVI da República. Rio de Ja-
neiro: Oficina da Estatística, 1904. (A introdução, contudo, é datada de 
março de 1905).

40  República dos Estados Unidos do Brasil. Ministério da Indústria, Viação 
e Obras Públicas. Diretoria Geral de Estatística. Sinopse do Recensea-
mento de 31 de dezembro de 1900. Rio de Janeiro: Tipografia da Esta-
tística, 1905. 106 p. 

e 8.515.832 mulheres. Os estados mais populo-
sos eram, em ordem decrescente: Minas Gerais 
(3.594.471, sendo 1.838.238 homens e 1.756.233 
mulheres), São Paulo (2.279.608, sendo 1.184.164 
homens e 1.095.444 mulheres), Bahia (2.117.956, 
sendo 1.056.314 homens e 1.061.642 mulheres), 
Pernambuco (1.178.150, sendo 586.012 homens e 
592.138 mulheres) e Rio Grande do Sul (1.149.070, 
sendo 584.208 homens e 564.862 mulheres).

Antes dos quadros, havia um relato curto sobre a 
apuração em cada estado. No prefácio, uma expli-
cação de Sabino Damasceno:

Ao apresentar a sinopse do recenseamento, 
efetuado a 31 de dezembro de 1900, julguei 
dever fazê-la preceder da exposição do modo 
por que se executou aquele serviço nos dife-
rentes estados da República e dos recursos de 
que se lançou mão para preencher as lacunas 
que nele se observaram. Obedeço assim a 
um dever de lealdade, fazendo sentir até que 
ponto poderão merecer fé as informações 
apresentadas.41

As informações oferecidas são irregulares: ora por 
município, ora por distrito, ora nem por um nem por 
outro; ora informando quantos enviaram e qual o 
total; ora, quantos faltaram, sem informar o total.

Em Alagoas, o censo foi feito com a “máxima re-
gularidade”. No Amazonas, os resultados “foram 
deficientes”. Na Bahia, as informações “foram em 
grande parte incompletas”. Do Mato Grosso, as 
informações vindas foram “deficientes”. 

No Ceará, apenas 57 dos 79 municípios enviaram in-
formações. De Goiás vieram informações de 20 dos 
37 municípios. Do Maranhão vieram informações de 
34 dos 53 municípios. Do Pará vieram informações 
de 28 municípios, faltando as de 22 outros. Da Para-
íba faltaram seis municípios. No Rio de Janeiro, um 

41  República... Sinopse... 1905. p. III.
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município não enviou informação. Do Rio Grande 
do Norte faltaram sete municípios. Em São Paulo, 
dos 171 municípios, 41 não enviaram informações.

De Minas Gerais faltaram informações de 205 dos 
seus 509 distritos. Do Paraná, de Pernambuco e do 
Piauí não vieram, respectivamente, informações de 
dois, seis e nove distritos. No Espírito Santo, apenas 
um distrito não foi recenseado. Do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina, um distrito de cada estado 
não enviou informações. De Sergipe, seis distritos 
não enviaram informações (sendo que outros cinco 
que enviaram tiveram que ser abandonados por 
precariedade).

Em 22 de junho de 1906, o Jornal do Comércio inicia 
a matéria intitulada O recenseamento de 1900 com 
as seguintes palavras: “Acaba de ser publicada, 
pela Diretoria Geral de Estatística, a Sinopse do Re-
censeamento feito a 31 de dezembro de 1900”. Na 
mesma data, 22 de junho de 1906, o jornal País, em 
matéria intitulada Os dados do recenseamento de 
1900, começa com as seguintes palavras: “A Diretoria 
Geral de Estatística acaba de publicar a Sinopse do 
Recenseamento de 31 de dezembro de 1900”. Ora, 
tendo em conta a data, percebe-se que a referida 
sinopse, embora esteja datada de 1905 em sua folha 
de rosto, só saiu a público em meados de 1906, talvez 
por sobrecarga na tipografia da repartição.

Ambas as matérias oferecem os números e usam o 
prefácio e o relato feitos por Sabino Damasceno. A 
matéria do Jornal do Comércio tem um caráter, por 
assim dizer, burocrático. Ao contrário, a matéria do 
País é viva, assinada por Victor Vianna: “o serviço 
atual é uma simples tentativa; nele nada há de 
definitivo”. E Vianna complementa: “O recensea-
mento de 1890 foi deficiente; mas o de 1900 ainda 
mais deficiente foi”. E, voltando-se ao futuro, ao 
censo de 1910, sugere: “convém desde já pensar 
nas modificações que deve sofrer o processo de 
recenseamento de 1910. Não só precisa ser mais 
seguro, como necessita apurar com maior detalhe e 

rapidez”; por fim, pontua: “é preciso descentralizar 
a apuração”. Apesar das críticas, Sabino Damasce-
no é pessoalmente preservado, sendo visto como 
“capaz de inaugurar, no recenseamento próximo, 
os processos seguros e modernos que não ocasio-
nem deficiências que anulem o esforço da Diretoria 
Geral de Estatística”. 

Enfim, a situação censitária republicana e, em geral, 
a produção estatística eram bastante precárias. Mes-
mo que não fosse muito ampla, havia demanda, em 
especial, dos sanitaristas e também dos urbanistas 
e outros. Não havia ainda um corpo de estudiosos 
acadêmicos, mas havia uma imprensa combativa, 
atenta a querer números, a debater números e até 
mesmo a produzir números. Por sua vez, a repartição 
de estatística não esmorecia, embora, por várias 
razões, como visto antes, pouco realizava. Isso, mais 
cedo ou mais tarde, seria tratado com realismo e não 
com “boas intenções”, bastando que houvesse um 
governo que realmente quisesse estatísticas para 
governar, que não estivesse apenas mantendo aque-
la repartição para cumprir o preceito constitucional 
de fazer os censos decenais e para derivar números 
do registro civil. E isso viria em 1906.

Os ResUlTaDOs (qUase) 
DesCONheCIDOs

Em 15 de novembro de 1906, Afonso Pena assume 
o governo da República. Antigo conselheiro, tido 
como monarquista, embora idoso, cerca-se de 
jovens ministros, entre os quais Miguel Calmon, no 
Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, 
tutelar da repartição estatística. Este não precisa 
delongas para sopesar seu real estado e decidir por 
mudar a direção, chamando ao comando Bulhões 
Carvalho, que atuara como membro da Comissão 
Central do Censo de 1906, realizado na cidade do 
Rio de Janeiro, ao tempo de Pereira Passos, após 
a crise do censo de 1900, e que pode (e deve) ser 
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considerado como o marco da modernidade cen-
sitária brasileira. 

Bulhões Carvalho nasceu em 1866, na Corte. Em 
1888 formou-se em medicina pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro e logo entrou para o 
serviço público. Em 1894 tornou-se redator-gerente 
da revista Brazil-Médico surgida em 1887, posição 
que manteve até 1920. Em 1897 tornou-se membro 
da prestigiosa Academia Nacional de Medicina. Foi 
comissário na Inspetoria Geral de Higiene Pública 
(Diretoria Sanitária), do Distrito Federal, e logo teria 
a função de médico demografista no Instituto Sa-
nitário Federal, em seguida chamado de Diretoria 
Geral de Saúde Pública. Nessa posição, integrou 
a Comissão Central do censo de 1906 (no Distrito 
Federal), sob a chefia de Aureliano Portugal, tam-
bém médico, sanitarista e demografista.

Assumiu em 26 de abril de 1907 e, em 5 de setem-
bro de 1907, teve aprovada a reforma da legislação 
estatística como propusera. Agira, de fato, muito 
rápido, dando alento ao quadro, com novo plano 
de carreira, e mudando a estrutura da repartição, 
clareando sua missão e suas funções. Afora isso, 
idealizou o Conselho Superior de Estatística, pelo 
qual começava a intentar um pacto voluntário de 
cooperação interadministrativa, que poria juntas 
as três esferas políticas: a federal, a estadual e a 
municipal. Dessa forma queria alcançar, de modo 
simples, os registros administrativos, cujas informa-
ções individuais eram usadas (e se usam ainda) na 
geração das estatísticas necessárias, bem como 
realizar o próximo censo nacional, em 1910, com 
maior e melhor atuação dos estados.

Entrementes, em meio à reforma que promovia, de-
sencadeia três atividades: primeiramente, começa a 
operação censitária de 1910, que adianta bastante, 
chegando a elaborar instruções e o desenho de um 
formulário, assim como adquire as bobinas de papel 
para impressão dos formulários pela tipografia da 
repartição de estatística (esse censo seguiria, bem 

de perto, os passos do censo de 1906). Em segui-
da, ele decide participar da Exposição Nacional no 
novo bairro da Urca para celebrar os 100 anos da 
abertura dos portos, e para tanto elabora uma bela 
obra que irá utilizar nas duas ou três salas que a 
estatística irá dispor no Pavilhão dos Estados, no 
espaço da exposição; e,  por fim, decide retomar a 
apuração do censo de 1900, algo que se arrastava 
há cinco ou seis anos.42

Sobre esta terceira atividade, que é tema deste 
texto, em 1908, relata a situação recebida. Disse 
ter achado “por concluir e completamente parali-
sados os trabalhos do recenseamento realizado a 
31 de dezembro de 1900”. Diante disso e do dever 
de terminá-lo urgentemente, disse ter nomeado 
“uma comissão composta dos Srs. José Marques 
de Oliveira, Oziel Bordeaux Rego e Luiz de Oliveira 
Figueiredo para examinar o estado em que se acha-
va aquele serviço e informar-me sobre o que faltava 
para sua conclusão”.43 Sobre o parecer da comissão:

Pelo cuidadoso exame a que procedeu, verificou 
a aludida comissão que, dos 20 estados da Re-
pública, não havia sequer um em que a apuração 
estivesse definitivamente acabada. Assim é que:

• os de Alagoas e Espírito Santo pendiam de 
decisão superior quanto à distribuição dos 
domicílios coletivos, do que poderia resultar, 
como resultou, a reforma dos quadros n. 1A de 
todos os municípios;

• os de Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina apresentavam numerosas dis-
cordâncias de detalhe, que era mister corrigir;

42  Houve uma quarta atividade de grande impacto, a promoção de exten-
so estudo, com pesquisa de campo nos cartórios do registro civil, para 
avaliar o estado das artes, ou seja, as razões das dificuldades enfrenta-
das cotidianamente. Essa medida terá reflexos positivos adiante.

43  Diretoria Geral de Estatística. Relatório apresentado ao Dr. Miguel Cal-
mon du Pin e Almeida, ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, 
pelo Dr. José Luiz S. de Bulhões Carvalho, diretor-geral de Estatística. 
Rio de Janeiro: Tipografia da Estatística, 1908. p. 10.



Artigo

88

B olet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  8  •  Sa lvador,  outubro 2012

• os de Goiás, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rio de Janeiro, S. Paulo e Sergipe, além 
de incompletos, ostentavam em seus quadros 
conjugados os mesmos defeitos já apontados 
nos de Pernambuco, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina;

• e os de Mato Grosso e Amazonas haviam sido 
inteiramente desprezados.

De tudo isso resultava que, para terminar o serviço, 
era preciso organizar ou reorganizar 3.686 quadros, 
sem levar em conta o preparo do resumo geral dos 
20 estados reunidos e a revisão de todos os quadros 
feitos durante as administrações anteriores, a qual 
naturalmente se impunha à vista das divergências 
encontradas e já mencionadas.44

Diante disso,  solicita ao ministério autorização para 
concluí-lo, usando crédito existente na repartição. 
Isso seria feito, como afirma, não com a intenção 
de divulgação dos resultados, mas sim para se 
aprender com os problemas e as dificuldades, ten-
do em mente o censo de 191045. Tão logo obteve a 
autorização, começou os trabalhos.

Obtida essa autorização, organizei uma turma 
dirigida pelo Sr. José Marques de Oliveira, 
Chefe de Seção desta Diretoria, graças a cuja 
competência e dedicação consegui levar a 
cabo em poucos meses o serviço de apuração 
e salvar do naufrágio completo a que parecia 
condenado o recenseamento de 1900. [...] O 
grande valor do copioso material de estudo 
assim aproveitado evidenciar-se-á, em dúvida, 
na próxima operação censitária, fornecendo 
os elementos necessários para suprir possí-
veis omissões.46 

44  Diretoria... 1908. p. 10.

45  Como não houve esse censo, só será usada no censo de 1920, à frente 
do qual esteve Bulhões Carvalho.

46  Diretoria... 1908. p. 10-11.

Não obstante não ter pretendido divulgar os re-
sultados dessa apuração, acabou por fazê-lo, nas 
páginas 32 a 199, do mesmo relatório (de 1908 
sobre 1907), dirigido ao ministro. Com o sugestivo 
título Resumo Geral do Recenseamento dos 20 
Estados do Brasil, deve ser entendido como o real 
resultado do censo de 1900,47 contendo nove tabe-
las (na forma das tabelas modernas) para o país e 
para cada estado (o Distrito Federal não aparece). 
Infelizmente, essa matéria não ganhou volume em 
separado, referido ao censo, sendo, em consequ-
ência, desconhecida da maioria dos estudiosos. Os 
relatórios tinham uma tiragem de não mais do que 
50 exemplares, e não deve restar mais do que dois 
ou três. Contudo, esse relatório pode ser hoje visto 
em CD-ROM anexo ao volume II (Estatísticas legis-
ladas: c1889-c1936) da coleção em quatro volumes 
História das Estatísticas Brasileiras: 1822-2002, de 
Nelson Senra, editada pelo IBGE. 

Eis uma breve descrição do conteúdo das nove 
tabelas, disponíveis para Brasil e para cada estado 
(exceto Distrito Federal, cujos resultados foram 
tornados inválidos pelo governo federal, contudo, 
para esta unidade federativa há o excelente censo 
de 1906, já aludido, reeditado em fac-símile pelo 
Instituto Pereira Passos).

Tabela 1 – Números de fogos, habitantes e prédios

Tabela 2 – Sexo, nacionalidade e analfabetismo dos 

Tabela 3 – População das principais religiões, por sexo, idade e 
grau de instrução 

Tabela 4 – Sexo e idade dos habitantes

Tabela 5 – População das principais nacionalidades, por sexo, 
idade, grau de instrução e religião

Tabela 6 – Idade dos habitantes, por estado civil e sexo:

Tabela 7 – Filiação, defeitos físicos e residência dos habitantes, 
por nacionalidade e sexo

Tabela 8 – Religião e nacionalidade dos habitantes, por sexo

Tabela 9 – Profissão dos habitantes, por nacionalidade e sexo

47  A sinopse informou uma população de 17.371.069, inclusive o Distrito 
Federal, com 746.749. Sem o Distrito Federal, cai para 16.624.320. Aqui, 
sem o Distrito Federal, a população informada é de 16.626.991. 
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Vê-se, então, o fôlego da tarefa encetada. A decisão 
de realizá-la avulta a figura de Bulhões Carvalho – e 
já isso bastaria para distingui-lo – que fez muito, con-
tudo, permaneceu pouco tempo na gestão, saindo 
ao final de 1909, quando da morte de Afonso Pena 
e da saída do ministro Miguel Calmon, que o levou 
à direção da repartição de estatística.48 De volta ao 
final de 1914, pelas mãos do mesmo Miguel Calmon, 
já no governo Wenceslau Braz, passou por sucessi-

48  Assume, então, o vice-presidente Nilo Peçanha, e tem início a chama-
da Campanha Civilista de Ruy Barbosa, em disputa presidencial contra 
o marechal Hermes da Fonseca, que sai vitorioso. Nilo Peçanha, ain-
da que nos bastidores apoiasse o marechal, até porque é mando por 
Pinheiro Machado, o caudilho da República, faz a figura de indepen-
dente, e lança o slogan “Nilo, paz e amor”, logo levado aos palcos em 
teatros de revista. Passa o tempo, e a história se repete, de certa forma 
também farsesca.

vos governos e só saiu no final de 1930. Realizou o 
ótimo censo de 1920 e uma incrível massa crítica de 
como deveria ser a atividade estatística brasileira, 
que seu discípulo Teixeira de Freitas pôs em prática 
nos anos 1920 e depois, quando da idealização do 
IBGE nos início dos anos 1930, e que irá animar, 
sempre atento às oportunidades, a partir de sua 
efetiva implantação em 29 de maio de 1936, quando 
da posse de Macedo Soares em sua presidência. 
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Relações espaciais e 
setoriais da economia 
nordestina – o setor 
agrícola

Francisco Raimundo Evangelista1

INTRODUÇÃO

Para compreender o funcionamento da economia 
regional, é importante conhecer profundamente os 
setores econômicos ali presentes. Uma das formas de 
se obter esse conhecimento é mediante a realização 
de diagnósticos setoriais, com a aplicação de ques-
tionários ou entrevistas. Esses procedimentos podem 
ser trabalhosos, demorados e caros, dependendo do 
tamanho da amostra necessária, dentre outros parâ-
metros. Têm, entretanto, a vantagem de responder 
às interrogações mais particulares do pesquisador. 

Alternativamente, o conhecimento anteriormente 
referido pode ser obtido com o recurso às pesqui-
sas setoriais ou censos econômicos realizados pelo 
IBGE. Neste caso, embora algumas questões mais 
específicas não possam ser respondidas por essa via, 
o pesquisador tem a vantagem de obter informações 
generalizáveis e com uma cobertura territorial ampla. 

No que diz respeito aos relacionamentos setoriais 
e espaciais das atividades econômicas, muitas 
das informações necessárias podem ser obtidas 

1 O autor agradece aos colegas do Eyene/Ceis, Antônio Ricardo de No-
rões Vidal, que teve a ideia de elaborar uma série de artigos como este, 
com base na Tabela de Recursos e Usos, e Roberto Alves Gomes, que 
estruturou as planilhas para a análise dos setores, além das suges-
tões de ambos para o aperfeiçoamento do trabalho. Agradece ainda o 
apoio dos bolsistas de nível superior, Gilvan Farias dos Santos e Rena-
ta Pinheiro da Rocha. As falhas, obviamente, são de responsabilidade 
única do autor. evan@bnb.gov.br

recorrendo-se à Tabela de Recursos e Usos (TRU), 
que representa uma etapa indispensável na elabo-
ração de uma matriz de insumo-produto. 

O modelo de insumo-produto e a utilização dos 
seus multiplicadores já são bastante conhecidos. 
No campo regional, o Banco do Nordeste (BNB) 
teve a iniciativa de elaborar a primeira matriz de 
insumo-produto regional do país, a MIP-NE, (SILVA 
et al, 1992) e utilizá-la como guia para a concepção 
dos programas de financiamento do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Nordeste (FNE) (LO-
CATELLI, SILVA, 1997), em 1989/90. Depois disso, 
o BNB atualizou a MIP-NE e, em 2001, desenvolveu 
conjuntamente com a Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (FIPE), da Universidade de São 
Paulo (USP), e o Regional Economics Applications 
Laboratory (REAL), da Universidade de Illinois, um 
modelo econométrico regional de insumo-produto, 
o MERIP, o qual, apoiado na MIP-NE e em equações 
comportamentais das principais variáveis econômi-
cas, era capaz de antecipar a estrutura econômica 
regional, fazendo uma espécie de “projeção” da MIP 
para os anos futuros (AZZONI et al, 2001). 

A MIP-NE mais recente elaborada pelo BNB (GUI-
LHOTO et al, 2010) apoia-se na matriz de insumo-
-produto nacional (ano de referência 2004) do IBGE 
e vem sendo utilizada, principalmente, para estimar 
as consequências econômicas dos empréstimos 
do banco em termos de acréscimos em produção, 
produto, empregos, massa salarial, impostos e 
exportações2.

Com este artigo, dedicado ao setor agrícola, inicia-
-se uma série em que se pretende aprofundar o 
conhecimento sobre os relacionamentos de um 
determinado setor econômico regional com os de-
mais setores, respondendo a questões do tipo: de 

2 O BNB também dispõe de um novo Modelo Econométrico Regional de 
Insumo-Produto para a Região Nordeste (Merip), utilizado pelo Escritó-
rio Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), que projeta a 
estrutura econômica regional até 2025. 
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que estados e de que setores econômicos o setor 
agrícola compra? Para que estados e setores eco-
nômicos ele vende? Que parcela das compras vem 
da Região Nordeste? Qual a importância do resto 
do Brasil nas vendas? Como se distribui o valor adi-
cionado bruto entre os fatores de produção? Qual a 
composição da demanda final do setor? O setor é 
deficitário ou superavitário em relação ao exterior? 

Trata-se, evidentemente, de um trabalho de natureza 
descritiva que explora as informações propiciadas 
pela TRU, portanto, sem o recurso à álgebra matri-
cial que embasa, por exemplo, o cálculo dos multi-
plicadores das matrizes de insumo-produto. Dado, 
porém, o nível de detalhamento da MIP-NE (nove 
estados e o resto do Brasil e 111 setores econômi-
cos), essa aparente simplicidade inicial é superada 
pela multiplicidade das inter-relações que daí ad-
vém. Além desta introdução, este artigo conta com 
mais três seções: as considerações metodológicas, 
a análise dos resultados e as considerações finais, 
acompanhadas pelas referências bibliográficas.

CONsIDeRaÇÕes 
meTODOlÓgICas

A abordagem de insumo-produto descreve a eco-
nomia pela equação matricial 

  (eq.1),

em que   é a matriz de Leontief 
ou matriz de coeficientes diretos e indiretos. Mas 
vale lembrar que a eq.1 é a resolução da equação             

 (eq.2),

na qual A é a matriz dos coeficientes diretos de 
insumos (ordem n x n), e x e y são vetores-coluna 
(ordem n x 1).

As linhas da matriz A podem ser descritas como 
, onde 

 “é o coeficiente técnico que indica a quantidade 
de insumo do setor i necessária para a produção de 
uma unidade de produto final do setor j” (GUILHO-
TO, 2004, p.16). Em outras palavras, a produção do 
setor i é vendida para outros setores da economia 
(portanto, é utilizada como insumo intermediário) 
e/ou para o consumo final.  

A Figura 1 representa as relações fundamentais de 
insumo-produto, antes do cálculo dos coeficientes 
técnicos (ou seja, antes que as compras de cada 
setor – xij – sejam divididas pela produção total do 
setor – xj, para gerar o coeficiente aij).  

Nessa figura, cada linha, per se, informa que o valor 
da produção total do setor i foi obtido pela venda 
de bens para os outros setores econômicos (inclu-

Figura 1
Relações fundamentais de insumo-produto, setor x setor

Fonte: Elaboração própria, com base em Guilhoto et al, 2010.

Figura 2
Relações fundamentais de insumo-produto num sistema 
interregional (duas regiões)

Fonte: Elaboração própria, com base em Guilhoto et al, 2010.
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Quadro 1
Relação dos setores incluídos na matriz regional de insumo-produto do Banco do Nordeste (MIP-NE)

Fonte: Guilhoto at al (2010) modificado.
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sive o próprio setor i) e/ou para os integrantes da 
demanda final. Por sua vez, cada coluna informa 
que o valor da produção total do setor i foi com-
posto pela agregação aos gastos com os insumos 
dos impostos indiretos, do valor das importações 
e do valor da remuneração dos proprietários dos 
fatores de produção (valor adicionado). O enfoque 
da Figura 1 é setor x setor, sem recortes regionais. 

Com a incorporação de regiões, tem-se a represen-
tação da Figura 2. As linhas e colunas multiplicam-se 
por quantas sejam as regiões, uma vez que os n seto-
res podem estar presentes em cada uma das regiões.

A TRU utilizada pelo BNB tem dez regiões (os nove 
estados nordestinos mais o resto do Brasil) e 111 

setores econômicos, perfazendo, apenas no que 
diz respeito aos insumos intermediários, uma sub-
matriz de 1.110 linhas e 1.110 colunas. Por isso, para 
a elaboração deste e dos outros trabalhos que se 
seguirão, decidiu-se pela redução dos setores de 
estudo. Foram definidos 24 setores, a partir dos 
111 contemplados na mencionada TRU. Os setores 
da MIP-NE estão no Quadro 1; a composição dos 
setores de estudo propostos neste trabalho consta 
no Quadro 2. A título de exemplo, o aqui denominado 
setor Agricultura, silvicultura e extração vegetal (ou 
mais abreviadamente, setor agrícola ou SA) resulta 
da junção dos seguintes setores da MIP-NE: milho, 
cana-de-açúcar, soja, fruticultura, outras culturas, 
silvicultura e extrativismo vegetal.

Nº Setor de Estudo Setores da MIP

Quadro 2
Relação e composição dos setores de estudo construídos a partir da matriz regional de insumo-produto do Banco do Nordeste

Fonte: Guilhoto at al (2010) modificado.
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ResUlTaDOs

Análise do consumo intermediário

O setor agrícola do Nordeste gerou, em 2004, uma 
produção cujo valor alcançou R$ 18,8 bilhões. 
Para tanto, adquiriu R$ 4,2 bilhões em produtos 
intermediários dos outros setores econômicos e do 
próprio setor agrícola e lhes vendeu R$ 9,8 bilhões. 
A demanda intermediária, portanto, consome 52,3% 
da produção do setor agrícola e a demanda final 
polariza os 47,7% restantes. 

Compras, por estado, de insumos 
intermediários

Na Tabela 1 apresentada ao final desta seção, 
registram-se as compras de insumos intermediários 
por parte do setor agrícola de um estado específico 
efetuadas em todos os setores econômicos dos 
outros estados (inclusive no próprio setor agrícola). 
Cada uma das linhas representa o que foi vendido 
por todos os setores econômicos (inclusive o SA) 
de um estado para o setor agrícola de um estado 
específico. Como o foco aqui é o setor agrícola, as 
análises são feitas pelo exame das colunas. 

Praticamente dois terços (R$ 2,8 bilhões ou 66,8%) 
do consumo intermediário do setor agrícola nor-
destino provêm do próprio Nordeste; apenas o 
complemento (R$ 1,4 bilhão ou 33,2%) vem do resto 
do Brasil (RBR) (Figura 3).

Em quatro estados nordestinos (Maranhão, Paraí-
ba, Piauí e Rio Grande do Norte), mais da metade 
dos insumos do SA é adquirida fora do Nordeste 
(na Paraíba, esse percentual alcançou 56,6%). Nos 
demais estados, o Nordeste é o maior parceiro do 
setor agrícola (Tabela 1; distribuição percentual). 

Neste último caso (ou seja, considerando-se so-
mente as compras realizadas na região), essas 
compras originaram-se, majoritariamente, no 
próprio estado. Em outras palavras, a aquisição 

de insumos pelo setor agrícola baiano foi realizada 
principalmente (81,9%) na própria Bahia; assim 
como 61,2% dos insumos da agricultura sergipana 
vieram de Sergipe. Nesse sentido, os estados onde a 
agricultura mais compra no próprio estado são, além 
dos dois já citados, Ceará (45,7%) e Alagoas (39,7%). 
Depois do próprio estado, a Bahia é a segunda 
principal fonte de insumos para todos os demais 
estados, salvo na própria Bahia, onde Pernambuco 
ocupa a segunda posição. 

No geral, 41,8% dos insumos adquiridos pelo SA do 
Nordeste vêm da Bahia, 33,1% vêm do resto do Bra-
sil, seguido por Ceará (5,1%) e Pernambuco (4,7%) 
(Tabela 1; distribuição percentual sobre o consumo 
intermediário total).

Dentre as várias agriculturas do Nordeste, o SA 
baiano é o maior comprador de insumos dos demais 
estados nordestinos (R$ 1,6 bilhão, 38,8% do con-
sumo intermediário total da agricultura e 58,1% das 
compras do setor agrícola realizadas no Nordeste) e 
também aquele que mais compra do resto do Brasil 
(R$ 0,3 bilhão ou 7,2% do consumo intermediário se-
torial total) (Tabela 1; distribuição percentual sobre 
o consumo intermediário total).

3,4

41,8

5,14,4
1,4

4,7

2,1

1,8

2,2

33,2

AL BA CE MA PB PE PI RN SE RBR

Figura 3
Distribuição das compras de insumos intermediários pelo 
setor agrícola do Nordeste

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 1
Nordeste – Compras do setor agrícola (consumo intermediário), por estado

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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Compras, por setor, de insumos 
intermediários

A Tabela 2 permite analisar as compras dos setores 
agrícolas dos estados aos demais setores econômi-
cos (novamente, incluindo o próprio SA). Nas linhas, 
tem-se o valor das vendas de um determinado setor 
ao SA de um estado específico. Nas colunas tem-se 
quanto o SA de um estado adquiriu de insumos in-
termediários de um setor específico, do Nordeste e 
de fora do Nordeste. Novamente, a análise relevante 
é feita pela leitura das colunas.

Do total de insumos intermediários do setor agrícola 
nordestino (R$ 4,2 bilhões), 37,5% (R$ 1,6 bilhão) 
foram adquiridos do setor de adubos e fertilizantes 
e defensivos agrícolas (setor 12) (Figura 4), fato que 
indica uma presença significativa do modo de pro-
dução agrícola intensivo no uso dos denominados 
insumos modernos. A maior parte dessas compras 
(R$ 957 milhões) é feita na região. Em segundo 
lugar destaca-se o próprio setor agrícola (setor 1), 
a quem são comprados R$ 862,5 milhões (20,6% 
dos insumos intermediários). Seguem-se o setor 
outros (setor 24), a quem são comprados R$ 795,2 
milhões (19,0% dos insumos intermediários); o setor 
de refino de petróleo e coque e álcool (setor 11) e 
o setor de tintas, vernizes, esmaltes e outros pro-
dutos (setor 15) (Tabela 2). A esses cinco setores, 
o SA nordestino compra 89,1% dos seus insumos 
intermediários. Relembre-se que o setor 24 engloba 
as atividades de comércio atacadista e varejista, de 
transporte de carga e de intermediação financeira, 
da MIP-NE, enquanto que o setor 11 incorpora a 
atividade álcool, sendo portanto compreensível que 
apareçam com destaque como fornecedores do SA.

Levando-se em consideração apenas as aquisições 
feitas na economia da região, a fração mais signi-
ficativa (34,2%) dos insumos do setor agrícola nor-
destino também é adquirida do setor 12, de adubos 
e fertilizantes e defensivos agrícolas. Constata-se, 
porém, a existência de uma forte dicotomia: a mé-

dia da participação das compras feitas àquele setor 
é de 34,5% nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará e 
Sergipe, contra 19,1% nos demais estados (Tabela 2). 
Nesses demais estados (MA, PB, PE, PI e RN), o 
SA realiza suas compras predominantemente do 
setor 12 do restante do Brasil. Destaque-se que as 
compras do SA baiano ao setor 12 nordestino (no 
montante de R$ 667 milhões) representam 16% de 
todo o consumo intermediário do SA nordestino.

Destaque-se a presença, na Bahia, do Polo Pe-
troquímico de Camaçari, que abriga importantes 
unidades que integram o setor 12, de adubos e 
fertilizantes e defensivos agrícolas, fato que expli-
caria as compras da Bahia, Alagoas e Sergipe, mas 
deixa a interrogação: por que o Ceará, que é tão 
mais distante da Bahia quanto os outros estados 
(MA, PB, PE, PI E RN), faz parte do grupo que mais 
compra adubos e fertilizantes na região?

Seguem-se, em ordem de importância nas compras 
dos insumos intermediários do setor agrícola no 
Nordeste, os seguintes setores: outros (setor 24); 
agrícola (setor 1); tintas, vernizes, esmaltes e outros 
produtos (setor 15); refino de petróleo e coque e 

Adubos e fert. e def. agrícolas Agricultura, silvicultura e extr. vegetal

Tintas, vernizes, esmaltes e outros produtos Refino de petróleo e coque e álcool

Siup Ind. de prod. aliment. - óleos, laticínios, rações e outros

Pecuária e pesca Fab. de aço, metalurgia e prod. de metal

Extr. mineral Demais 16 setores

37,50

20,59

5,62

6,46

1,41

2,24

1,37

1,18

0,45

23,18

Figura 4
Setores de origem das compras de insumos intermediários 
do setor agrícola do Nordeste

Fonte: Elaboração própria.
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álcool (setor 11); serviços industriais de utilidade 
pública (setor 22), e indústria de prod. alimentícios 
– fab. de óleos (setor 5) (todos com participação 
percentual igual ou superior a 2%).

Nas compras feitas fora da região, os setores com 
maior conteúdo de serviços (outros e serviços 
industriais de utilidade pública), obviamente, são 
menos importantes, dado o seu caráter de produ-
tores de não comercializáveis3.

Vendas, por estado, de insumos 
intermediários

Mais da metade do valor da produção do setor agrí-
cola nordestino em 2004 (52,3% ou R$ 9,8 milhões) 

3 Também denominados produtos non-tradeables, são bens e serviços 
produzidos e consumidos domesticamente, sem substitutos que 
possam ser exportados ou importados.

destinou-se à utilização por outros setores econômi-
cos, ou seja, integrou-se ao consumo intermediário, 
conforme já destacado. 

Diferentemente das compras, uma parcela mais sig-
nificativa (51,8%) dessas vendas (R$ 5,1 bilhões) é 
feita ao resto do Brasil (Tabela 3). Entretanto, o setor 
agrícola não é voltado para o exterior4 dessa forma 
em todos os estados do Nordeste; apenas Bahia, 
Ceará, Maranhão e Sergipe repetem o comporta-
mento da região. Nesses casos, pode-se supor que 
as indústrias dessa cadeia produtiva estariam mais 
fortalecidas fora da região, o que necessitaria de 
investigação. Caberia averiguar ainda se a região 
estaria exportando matérias-primas para importar 
os produtos finais delas obtidos, com as conheci-

4 Nesta discussão, evidentemente, o “exterior” é o resto do Brasil, uma 
vez que as exportações para outros países são um elemento da deman-
da final, e a presente análise enfoca somente o consumo intermediário.

Tabela 2
Nordeste – Setores de origem das compras do setor agrícola dos estados

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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das consequências desse tipo de relacionamento 
sobre a retenção de renda no Nordeste.

Considerando-se apenas as vendas efetuadas para 
os estados do Nordeste, repete-se a característica 
de que a economia estadual é o maior cliente do 
setor agrícola estadual, ou seja, das vendas do se-
tor agrícola alagoano para consumo intermediário 
(R$ 1,0 bilhão), 61,3% foram para o próprio estado 
de Alagoas. Pernambuco aparece como o segun-
do destino para os setores agrícolas de Alagoas, 
Bahia, Ceará e Paraíba, o que faz supor a existência 
de uma indústria alimentícia forte naquele estado 
(Tabela 3). Confirma essa suposição o fato de que, 
na pesquisa Indicadores Conjunturais da Indústria, 
do IBGE, a indústria de produtos alimentícios re-
presenta 37% do valor da transformação industrial 
de Pernambuco e 31,2% do Ceará.

Percebe-se, ainda, a importância da proximidade 
geográfica dos estados para as vendas do setor 
agrícola: o segundo destino da produção do Piauí 
e do Rio Grande do Norte é o Ceará; o segundo 
destino da produção do Maranhão (no Nordeste) é 

o Piauí; da mesma forma, o segundo 
destino da produção de Sergipe é a 
Bahia.

O setor agrícola baiano é o maior 
vendedor de insumos para o resto 
do Brasil (R$ 2,4 trilhões ou 24,5% 
do total das vendas para consumo 
intermediário) e também para os 
demais estados do Nordeste (R$ 1,8 
trilhão ou 18,8% do total das ven-
das para consumo intermediário) 
(Tabela 3), o que o torna destaque 
absoluto dentro das vendas: 43,8% 
de todas as vendas do SA nordes-
tino para outros setores (regionais 
e nacionais) são feitas pelo SA 
baiano. No caso das vendas para o 
resto do Brasil, a segunda posição 
é ocupada pelo Maranhão, mas, 

em se tratando das vendas para o Nordeste, o 
segundo lugar é de Alagoas. 

Vendas, por setor, de insumos 
intermediários

Examinando os setores para os quais o setor agrí-
cola realiza suas vendas no Nordeste, destacam-se 
os seguintes: o setor 5 – indústria de prod. alimen-
tícios – fab. de óleos, laticínios, rações e outros; o 
setor 1 – agricultura, silvicultura e extração vegetal; 
o setor 11 –- refino de petróleo e coque e álcool; o 
setor 2 – pecuária e pesca; o setor 6 – bebidas; o 
setor 10 – prod. de madeira, celulose, papel e jor-
nais; o setor 24 – outros; o setor 8 – têxteis e artigos 
do vestuário e acessórios, todos com participação 
acima de 3% nas vendas (Tabela 4). 

Como destino da produção agrícola regional, o setor 
5 – indústria de prod. alimentícios – fab. de óleos, 
laticínios, rações e outros é mais importante para os 
estados de Alagoas, Pernambuco e Piauí do que o 
é para o agregado regional. Nos estados da Bahia, 
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Figura 5
Locais de destino das vendas (como insumo intermediário) do setor agrícola do 
Nordeste, por estado

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3
Nordeste – Vendas do setor agrícola para consumo intermediário, por estadoo

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe, o setor agrícola 
revelou-se mais importante para o estado do que 
para a região como um todo.

Ademais, destacam-se os percentuais das vendas 
realizadas para o setor 11 – refino de petróleo e 
coque e álcool, nos estados de Alagoas, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, pela presença 
da produção industrial de álcool de cana-de-açúcar 
nesses estados. 

Os setores na Tabela 4 estão ordenados segundo 
o valor das vendas realizadas para o Nordeste; se 
fossem consideradas as vendas realizadas para o 
restante do Brasil, haveria uma mudança na ordem5 
e a substituição do setor 7 – produtos do fumo, pelo 
setor 16 – indústria da borracha e artigos plásticos.

As vendas do setor agrícola baiano para o setor 5 
– indústria de prod. alimentícios – fab. de óleos, 
laticínios, rações e outros, do resto do Brasil e do 
Nordeste, foram  as que alcançaram os maiores per-
centuais de participação no consumo intermediário 
total, respectivamente, 11,5% e 7,8%, evidenciando 
a integração da agricultura baiana à agroindústria 
regional e nacional. Associando-se esse fato à cons-
tatação já ressaltada sobre as compras do SA baia-
no ao setor 12 – adubos e fertilizantes e defensivos 
agrícolas, pode-se afirmar que o estado integra-se 
fortemente a um complexo agroindustrial (NUNES 
e CONTINI, 2001) ou a um agronegócio (entendido 
como a articulação entre a indústria de insumos; a 
produção agropecuária e a transformação e distri-
buição dessa produção). É oportuno lembrar que 
o SA da Bahia compra 46,0% de todos os insumos 
intermediários utilizados pelo SA regional e respon-
de por 43,8% de todas as vendas do SA nordestino 
como insumos intermediários.

5  A ordem seria a seguinte: 5 – indústria de prod. alimentícios – fab. de 
óleos, laticínios, rações e outros; 1 – agricultura, silvicultura e extração 
vegetal; 10 -– prod. de madeira, celulose, papel e jornais; 8 – têxteis e 
artigos do vestuário e acessórios; 24 – outros; 11 – refino de petróleo e 
coque e álcool; 2 – pecuária e pesca; 6 – bebidas; 4 – indústria de prod. 
alimentícios – abate; 16 – ind. da borracha e artigos de plástico, e, por 
último, os demais setores.

Análise da agregação de valor 

Agregação de valor, por estado

Na Tabela 5, tem-se a estrutura do valor da produção 
do setor agrícola do Nordeste e de cada um dos seus 
estados pela ótica das compras. Sob esse ponto de 
vista, para alcançar um determinado valor de produ-
ção é necessário adquirir insumos nacionais e estran-
geiros (importação), pagar impostos e pagar ainda os 
fatores de produção. Cabe lembrar que o consumo 
intermediário nacional (dos estados do Nordeste e 
do resto do Brasil) foi analisado no item 3.1. 

As importações do setor agrícola nordestino, 
que atingiram R$ 489,7 milhões, representaram 
somente 2,6% do Valor Bruto da Produção (VBP), 
com destaque para os estados da Bahia (R$ 207,4 
milhões), do Maranhão (R$ 137,2 milhões)6, de 

6 É importante destacar que, em 2004, o Maranhão importou US$ 53,6 
milhões somente em adubos e fertilizantes.
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Prod. madeira, celulose, papel e jornais
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Demais 15 setores

Figura 6
Locais de destino das vendas (como insumo intermediário) 
do setor agrícola do Nordeste, por estado

Fonte: Elaboração própria.
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Pernambuco (R$ 57,5 milhões) e do Ceará (R$ 42,5 
.milhões). Constata-se essa mesma sequência em 
relação à contribuição para o total de impostos, 
que atingiram R$ 290,3 milhões ou 1,5% do VBP 
do setor agrícola regional. 

O valor adicionado pelo setor agrícola do Nor-
deste em 2004 alcançou o montante de R$ 13,8 
bilhões, para o qual a Bahia contribuiu com 40,4%, 
seguindo-se Maranhão (17,2%), Ceará (10,7%) e 
Pernambuco (10,0%). 

A presença do Maranhão nessas listas deve-se à 
grande importância da agricultura na economia do 
estado (em 2004 representava 12% do VA Bruto total 
do estado) e às atividades desenvolvidas em sua 
área de cerrados (especialmente o cultivo de soja, 
no qual o estado participava com 1,31% do valor da 
produção brasileira).

A agregação de valor é relativamente elevada no 
setor agrícola, uma vez que representa 73,5% do res-
pectivo VBP. Três estados superam esse percentual: 
Paraíba (80,0%), Maranhão (79,8%) e Ceará (75,8%). 

Agregação de valor, por atividade

A estrutura do valor da produção do setor agrícola 
do Nordeste, ainda na ótica das compras, para os 
sete setores explicitados na MIP-NE é apresentada 
na Tabela 6. Nesta seção, para maior clareza, es-
ses setores da MIP serão chamados de atividades 
(cana-de-açúcar, extrativismo vegetal, fruticultura, 
milho, outras culturas, silvicultura e soja).

A atividade  “outras culturas”, por representar uma 
agregação de inúmeras atividades agrícolas, é a que 
mais contribuiu para o valor da produção do setor agrí-
cola, com R$ 6,5 bilhões ou 34,5% do valor bruto total 

Tabela 4
Nordeste – Setores de destino das vendas do setor agrícola dos estados

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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de R$ 18,8 bilhões. Em segundo lugar, praticamente 
iguais, aparecem a fruticultura e a cana-de-açúcar (R$ 
2,9 bilhões ou 15,6% do VBP), seguidas pela soja (R$ 
2,8 bilhões ou 15,0% do VBP). Excluindo-se “outras 
culturas”, a atividade que mais compra 
insumos no Nordeste é a fruticultura 
(R$ 160,3 milhões) e a que mais adquire 
insumos no resto do Brasil é a soja (R$ 
402,8 milhões).

Depois de “outras culturas”, 14,1% 
das importações do setor agrícola 
(R$ 69,1 milhões) são feitas pela soja, 
seguida pela fruticultura (R$ 59,1 mi-
lhões ou 12,1% do total importado). 
Concluí-se, portanto, que a soja é res-
ponsável por vazamentos (compras 
feitas fora da região ou do país) que 
montam R$ 472 milhões e importa um 
valor que representa 13,7% do seu 
consumo intermediário total, ultra-
passando até mesmo o aglomerado 
formado por “outras culturas”. 

A atividade que mais contribuiu para o valor adicio-
nado (novamente sem considerar “outras culturas”) 
foi a produção de cana-de-açúcar, com R$ 2,35 
bilhões ou 17% do valor adicionado, secundada de 

Tabela 5
Nordeste – Setores de destino das vendas do setor agrícola dos estados

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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Figura 7
Distribuição do valor adicionado bruto do setor agrícola do Nordeste, entre os 
fatores de produção, por atividade

Fonte: Elaboração própria.
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perto pela fruticultura (R$ 2,31 bilhões ou 16,8% do 
VA), com a soja em terceiro lugar (R$ 2,2 bilhões 
ou 15,9% do VA). Destaque-se que, desse elenco, 
a primeira é uma atividade tradicional do Nordeste, 
em termos históricos, enquanto as outras duas po-
dem ser consideradas novas ou modernas.

Contribuíram para a geração do valor adicionado de 
R$ 13,8 bilhões cerca de 4,3 milhões de pessoas, 
especialmente nos estados da Bahia (1,5 milhão 
de pessoas), de Pernambuco (692 mil pessoas), 
Alagoas (465 mil pessoas) e do Maranhão (455 mil 
pessoas) (Tabela 5). 

A distribuição desse valor adicionado entre os fa-
tores de produção (trabalho e capital), explicitada 
nos itens remunerações e excedente operacional 

bruto7, varia fortemente: enquanto, na atividade 
cana-de-açúcar, 76% do VA remunera o trabalho, 
na soja, 91% remunera o capital (Figura 6). Tal fato 
confirma a heterogeneidade dos sistemas produti-
vos da agricultura nordestina.

A soja é a atividade em que a remuneração média 
do trabalho é mais elevada (R$ 4.530,00 por pes-
soa ocupada), apesar de capturar menos de 1% do 
pessoal ocupado total. A cana-de-açúcar revela-se 
importante como distribuidora de renda, porque 
paga um salário médio (R$ 1.138,00) superior à 
média regional (R$ 1.073,00) e participa com 36,4% 
do pessoal ocupado.

7 Note-se que o rendimento misto bruto, característico dos profissionais 
conta-própria, foi incorporado ao excedente operacional. 

Tabela 6
Nordeste – Estrutura do valor da produção do setor agrícola, por atividade

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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O valor adicionado calculado sob a ótica das 
compras pode ser utilizado como proxi do PIB das 
atividades. Conforme ensina a teoria, o somatório 
dos valores adicionados dos 24 setores de estudo 
enumerados na Tabela 2 será igual à soma dos 
itens da demanda final de todos os setores, que 
representam os elementos da identidade do PIB 
pela ótica do dispêndio (Y = C + I + G + X)8. Assim, 
pode-se dizer que o PIB da agricultura do Nordeste 
distribui-se da seguinte forma entre as atividades: 
cana-de-açúcar – 17,0%; fruticultura – 16,8%; soja – 
15,9%; milho – 8,9%; silvicultura – 5,1%; extrativismo 
vegetal – 3,8%, cabendo 32,5% às demais culturas.  

8 O valor das importações, na matriz, está registrado nas compras.

Análise da demanda total, por 
atividade

Dos R$ 18,8 bilhões alcançados pelo valor total da 
produção do setor agrícola nordestino, R$ 8,9 bi-
lhões (ou 47,7%) foram destinados à demanda final 
(Tabela 7). A maior parte desse valor (R$ 6,1 milhões 
ou 32,5% da demanda total), evidentemente, destina-
-se ao consumo das famílias. Quase um décimo (R$ 
1,7 milhão ou 9,1%) vai para a exportação e aproxi-
madamente 6% são incorporados pelas empresas 
na forma de investimento, no qual estão incluídos 
a variação de estoques e também os investimentos 
do próprio setor agrícola, dentre os quais podem ser 
destacados a fundação de culturas permanentes, a 
construção de cercas etc.

Tabela 7
Nordeste – Estrutura da demanda final do setor agrícola, por atividade

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.
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Tabela 8
Nordeste – Balança comercial do setor agrícola, por atividade

Fonte: Elaboração própria, a partir de Guilhoto et al 2010.

Do elenco das atividades explicitadas, fica bem 
caracterizada a separação das que se destinam fun-
damentalmente ao aproveitamento agroindustrial 
(cana-de-açúcar – 78% da demanda total ou valor 
da produção para consumo intermediário; extrati-
vismo vegetal e silvicultura – 57%; e soja – 52%) e 
para venda ao consumidor final (fruticultura – 72% 
para a demanda final). 

A contribuição do setor agrícola para os investi-
mentos é baixa, apenas 6,1%. Devem ser lançadas 
nessa rubrica as áreas de renovação de canaviais, 
a abertura de novas áreas de soja, as mudas fru-
tícolas ou florestais etc., investimentos feitos pelo 
mesmo setor agrícola.

O setor agrícola proporciona ao Nordeste um saldo 
comercial de R$ 1,2 bilhão, para o qual contribuem 
majoritariamente a soja (59,8%) e a fruticultura 
(27,8%). A atividade da cana-de-açúcar é a única, 
dentre as destacadas neste estudo, que apresentou 
déficit (Tabela 8).

CONsIDeRaÇÕes fINaIs

Na seção anterior foram feitas três análises sobre 
o setor agrícola (conforme definido na seção 2): do 

consumo intermediário, da agregação de valor e 
da demanda total. 

Delas, podem ser destacados os seguintes pontos: 

• o setor agrícola nordestino adquire 66,8% dos 
insumos intermediários no próprio Nordeste, 
característica presente nos estados de maior 
peso na economia. Apenas no Maranhão, na 
Paraíba, no Piauí e no Rio Grande do Norte 
os insumos intermediários são predominan-
temente do resto do Brasil; 

• as compras de insumos, quando não originá-
rias do resto do Brasil, são predominantemente 
intraestaduais (realizadas dentro do próprio 
estado); destacando-se a Bahia como o se-
gundo fornecedor dos estados;

• o setor de adubos e fertilizantes e defensivos 
agrícolas é o principal fornecedor de insumos 
intermediários do setor agrícola, revelando a 
importância da utilização dos chamados insu-
mos modernos pela agricultura regional;

• pode-se afirmar que há praticamente um 
equilíbrio na destinação da produção do setor 
agrícola entre consumo intermediário e con-
sumo final;
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• o resto do Brasil e o Nordeste são mercados 
igualmente importantes para a venda dos 
produtos do setor agrícola regional utilizados 
como insumos intermediários, com uma ligeira 
predominância do RBR; 

• as vendas de insumos intermediários agrope-
cuários são também fortemente intraestaduais; 
o segundo destino, para pelo menos quatro 
estados, é Pernambuco;

• a vizinhança entre os estados é um fator im-
portante para o destino das vendas do setor 
agrícola;

• as indústrias de processamento dos produtos 
agropecuários (do resto do Brasil e do Nordes-
te) são o principal cliente do setor agrícola;

• é no estado da Bahia onde a articulação do 
setor agrícola a montante, com a indústria 
fornecedora de insumos, e a jusante, com o 
processamento dos produtos agropecuários, 
é mais intensa;

• o setor agrícola nordestino não é um grande 
demandador de insumos importados; 

• quatro estados destacam-se em termos de 
valor adicionado pelo setor agrícola (Bahia, 
Maranhão, Pernambuco e Ceará). A presença 
do Maranhão nessa lista é, de certa forma, 
uma surpresa, podendo ser explicada pela 
importância que ganhou o cultivo da soja nos 
últimos anos;

• em termos específicos, a produção de cana-
-de-açúcar, a fruticultura e a sojicultura são as 
atividades de maior peso no valor adicionado 
bruto;

• o cultivo da soja é a atividade que mais realiza 
compras no Nordeste e fora dele;

• a distribuição da renda gerada entre capital 
e trabalho varia fortemente conforme as ativi-
dades. A cana-de-açúcar é a atividade mais 
importante nesse aspecto porque paga um sa-
lário superior à média da agricultura regional e 
participa com quase 40% do pessoal ocupado;

• considerando-se o valor adicionado pela ótica 
das compras como proxi do PIB das ativida-

des, pode-se dizer que o PIB da agricultura 
do Nordeste distribui-se da seguinte forma: 
cana-de-açúcar – 17,0%; fruticultura – 16,8%; 
soja – 15,9%; milho – 8,9%; silvicultura – 5,1%; 
extrativismo vegetal – 3,8, cabendo 32,5% às 
demais culturas;

• o consumo das famílias é o segundo compo-
nente mais importante da demanda total do 
setor agrícola (32,5%), seguido pelas expor-
tações (9%) e pelos investimentos (6%);

• o setor agrícola nordestino é superavitário em 
sua relação com o exterior. Apenas a produção 
de cana-de-açúcar é deficitária neste aspecto9.

As três vertentes de análise anteriormente men-
cionadas foram realizadas sempre considerando 
os estados ou as atividades. A TRU permite ainda 
combinar essas visões, o que aprofundaria, com 
certeza, o conhecimento sobre as relações setoriais 
e espaciais do setor agrícola, sendo essa uma limi-
tação reconhecida do presente artigo. 
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Resumo

O texto apresenta a importância da transição de 
governo democrática nos municípios. Em seguida 
apresenta a pesquisa realizada pela Fundação Pre-
feito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal (Cepam), nos municípios 
paulistas em 2011. O estudo tem como base metodo-
lógica questionário encaminhado aos 645 municípios 
paulistas por correspondência eletrônica (e-mail). O 
questionário trata da existência ou não de instrumento 
de transição e da normatização adotada pelos muni-
cípios: lei, decreto, Lei Orgânica Municipal (LOM) e 
portaria. A pesquisa mostra que 82% dos municípios 
não possuem instrumento institucionalizado que ga-
ranta a transição de governo. 
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O Brasil tem avançado na democratização do poder, 
e os processos eleitorais vêm ocorrendo de forma 
sistemática nas últimas décadas. Entretanto, inter-
corrências têm sido enfrentadas nas transições de 
governos, como: contratos de prestação de servi-
ço que vencem nos últimos dias do mandato que 
finaliza; venda de maquinário para fazer caixa no 
último semestre; desaparecimento de sistemas de 
informação; falta de dados sobre convênios, con-
tratos, pessoal, dívida, e ausência de uma agenda 
de atuação para os primeiros dias, entre outras que 
poderiam ser fartamente arroladas. 

Poucos municípios adotam mecanismos para 
institucionalizar o processo de transição, além do 
que é estabelecido no normativo jurídico. Nesse 
contexto, o Cepam, visando contribuir com o 
aprimoramento dos processos de transição de 
governo nas prefeituras, organizou orientação 
para instrumentalizar os atuais Executivos munici-
pais na organização de dados e informações que 
contribuam para o início de uma nova gestão, em 
respeito aos cidadãos no seu direito à continuida-
de da prestação de serviços municipais.

A transição de governo institucionalizada é recente, 
pois foi registrada pela primeira vez no Brasil em 
2002, na passagem de governo entre os Presiden-
tes da República Fernando Henrique Cardoso e 
Luiz Inácio Lula da Silva. Entende-se transição de 
governo como a passagem ordenada do poder, sem 
perda do ritmo, da continuidade e do comando da 
ação governamental, em que as administrações 
que se sucedem demonstram ser capazes de se 
organizar em relação ao interesse público. 

No âmbito municipal, objetiva-se propiciar as con-
dições para que o candidato eleito, mas ainda não 
empossado no cargo de prefeito, e escolhido nas 
urnas pelos eleitores daquela localidade possa 
receber do prefeito atual todos os dados e informa-
ções necessárias à consecução do seu programa 
de governo. O processo tem início tão logo seja 
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divulgado o resultado da eleição e se encerra com 
a posse do eleito. 

É importante que o prefeito eleito e sua equipe se-
jam municiados com informações públicas sobre 
serviços, políticas públicas, programas e projetos, 
convênios, orçamento e gestão de pessoas. Todos 
esses dados são a base para a organização das es-
tratégias do novo programa de governo. Para tanto, 
são necessárias ações administrativas e políticas 
que garantam a alternância de poder sem prejuízo 
da prestação de serviços à população. 

O presente texto apresenta a pesquisa realizada pela 
Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam que identificou 
o grau de institucionalização existente na transição 
com o objetivo de subsidiar a promoção de processos 
de transição transparentes e democráticos.  

O trabalho está estruturado em duas partes. A 
primeira caracteriza o processo de transição. A 
segunda apresenta estudo feito nos municípios 
paulistas em 2011 sobre o nível de institucionali-
zação do processo. 

ImpORTÂNCIa Da TRaNsIÇÃO De 
gOveRNO DemOCRáTICa 

O processo de transição de governo tem início 
tão logo seja divulgado o resultado da eleição e 
se encerra com a posse do eleito. Ocorre quando 
um prefeito é reeleito e quando passa a gestão 
municipal para outro candidato eleito. Para ambos 
os casos, haverá transição, entretanto, de forma 
diferenciada. Não ocorre naturalmente e deve ser 
provocada e instaurada (SOUZA, 44).

A gestão que se encerra deve programar e asse-
gurar a passagem, de forma que os princípios da 
administração pública (legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e eficiência) sejam 
respeitados e garantidos. Deve institucionalizar o 
processo, estabelecendo, por meio de lei espe-
cífica, as regras de funcionamento da equipe de 

transição (Cepam, 2008). Deve, ainda, organizar 
as informações necessárias a serem passadas ao 
novo gestor para permitir a continuidade dos ser-
viços públicos. Para o prefeito reeleito, a transição 
corresponde a um momento para avaliar o atual 
mandato e planejar o próximo. 

O objetivo do Cepam, ao oferecer um modelo de 
projeto de lei para a transição e orientar sobre a 
forma de organizar as informações relevantes des-
tinadas às decisões das novas administrações, in-
sere-se na compreensão de que as gestões devem 
avançar na profissionalização e no compromisso 
com a continuidade dos serviços. Afirma, portanto, 
sua compreensão de que o cidadão e o seu bem-
-estar são o objetivo básico da gestão do Estado, 
aqui representado pelo município. Entretanto, a 
existência da lei não garante o processo. 

Ressalta-se que ter as informações organizadas 
significa efetivar a transição de governo de maneira 
pacífica, com respeito aos resultados que emergi-
ram das urnas e a garantia de continuidade dos 
serviços municipais prestados à sociedade local. 
Para tal, é razoável que o prefeito, no decorrer do 
último ano de seu mandato, constitua um grupo 
de trabalho, composto por agentes públicos do 
quadro da prefeitura, que terá a incumbência de 
sistematizar as informações a serem colocadas à 
disposição da equipe do prefeito eleito. 

O Executivo municipal deve garantir ao seu sucessor 
o conhecimento da realidade administrativa, com 
informações e dados relativos às finanças locais; à 
estrutura administrativa; à relação de ocupantes de 
cargos, empregos e funções públicas; às políticas 
públicas; aos programas e projetos; ao gerencia-
mento de pessoas, de convênios, de contratos; às 
providências a serem tomadas nos primeiros dias 
da nova gestão, dentre outros temas relevantes. 

A equipe de transição de governo a ser criada 
tem natureza bipartite. Uma parte é composta por 
membros indicados pelo prefeito eleito e a outra, 
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pelo mandatário atual. O eleito indicará, por meio de 
ofício endereçado ao prefeito, o nome das pessoas 
que comporão a equipe de transição e que terão 
acesso às informações. 

A equipe deve ser coordenada por pessoa indicada 
pelo eleito. É um espaço de interlocução entre as 
duas equipes e poderá contar com a contribuição 
de outros servidores. O processo sugerido pode ser 
visto como um instrumento para orientar o planeja-
mento das ações do próximo mandato. 

Os resultados da pesquisa realizada entre novem-
bro e dezembro de 2011 são apresentados a seguir.

a pesqUIsa NOs mUNICípIOs 
paUlIsTas

Este trabalho foi organizado com o objetivo de iden-
tificar o estágio de institucionalização do processo 
de transição nos municípios paulistas e subsidiar a 
atuação do Cepam na promoção de processos de 
transição democrática e responsável. A pesquisa 
sobre a institucionalização da transição de governo 
foi apresentada em seminário, no Cepam, em 30 
de novembro de 2011. O estudo tem como base 
metodológica questionário encaminhado aos 645 
municípios paulistas por correspondência eletrô-
nica (e-mail). O questionário trata da existência ou 
não de instrumento de transição e da normatização 
adotada pelos municípios: lei, decreto, Lei Orgânica 
Municipal (LOM) e portaria. É uma pesquisa apli-
cada que tem como objetivo subsidiar a equipe do 
Cepam na assessoria aos municípios interessados 
em realizar a transição. 

As informações contidas nos questionários respon-
didos pelos governos locais foram complementa-
das por meio de consulta telefônica e da análise 
dos instrumentos (lei, decreto, LOM e portaria) com 
relação à data de promulgação e à existência de 
comissão de transição, seu papel e atribuições, 

composição e coordenação, entre outros aspectos. 
Para enriquecer a análise, foram feitas entrevistas 
presenciais e por telefone com prefeitos, equipes 
e vereadores.

Paralelamente a este processo, a equipe também 
realizou uma pesquisa bibliográfica e a busca e 
sistematização de notícias veiculadas na imprensa 
sobre a equipe de transição constituída no gover-
no Fernando Henrique e em gestões estaduais e 
municipais. 

O processo de transição é considerado instituciona-
lizado quando registrada a existência de um instru-
mento (lei, decreto, LOM ou portaria) que o discipline.

A pesquisa foi respondida por 319 municípios paulis-
tas (49% dos 645 do estado) e abrangeu as diversas 
faixas populacionais (gráficos 1 e 2). 

Levantamento de Dados

51% 49%

Municípios que responderam

Municípios que não responderam

Gráfico 1
Porcentual de municípios participantes da pesquisa

Fonte: Cepam, 2011.
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os de menor e de médio porte cons-
tituírem 76% dos municípios paulistas 
justifica que o percentual maior dos 
que detêm algum instrumento de tran-
sição esteja nessa faixa. Infere-se, 
ainda, que 63% dos municípios com 
população de 0 a 15 mil habitantes e 
64% dos municípios de 15.001 a 40 
mil habitantes não responderam à 
pesquisa, portanto, trabalhou-se com 
um universo menor dos considerados 
de pequeno e médio portes. 

Quantidade de municípios que parti-
ciparam da pesquisa/Quantidade em 
cada faixa populacional.

Quantidade de municípios que pos-
suem instrumento/Quantidade que 

participou da pesquisa em cada faixa populacional.

Dos municípios que possuem instrumento, a LOM 
é o mais frequente. O segundo mais citado é a lei 

Todos os municípios com população acima de 110 
mil habitantes responderam à pesquisa. A partici-
pação das localidades com até 40 mil habitantes 
foi menor, entretanto, não foi possível inferir se as 
localidades que não responderam não dispõem de 
instrumentos de transição. 

Todas as regiões do estado de São 
Paulo (Mapa 1) foram abrangidas e 
encontrados variados instrumentos 
para regulamentar a transição. 

A maioria dos municípios (82%) que 
responderam ao questionário não 
possui instrumento que especifique 
as regras e os procedimentos da 
transição. No entanto, observou-se 
que 59 (18%) componentes do estudo 
possuem algum arranjo jurídico para 
regulamentá-la (Gráfico 3). 

Observa-se que há instrumento de 
transição em todas as faixas popula-
cionais (Tabela 1). O maior percentual 
de municípios com algum tipo de 
instrumento situa-se nas faixas de 
pequeno e de médio porte. O fato de 
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110.000
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Municípios que responderam Municípios que não responderam

Gráfico 2
Participação na pesquisa, por faixa populacional

(Em %)
Fonte: Cepam, 2011.

Figura 1
Mapa 1 – Municípios participantes da pesquisa discriminados por instrumento 
de transição

Fonte: Cepam, 2011.
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específica (27%). Decretos e portarias mostraram-
-se menos frequentes, institucionalizando transição 
específica (Gráfico 4). 

Na Tabela 2, observa-se que a LOM é o instrumento 
mais comum nas diversas faixas. Exceções são os 
municípios com população de 40.001 a 110 mil e os 
acima de 630 mil habitantes, nos quais prevalece 
lei específica. 

Na maioria dos municípios que possuem LOM, a pre-
visão legal resume-se apenas à entrega de relatório da 
gestão à equipe do candidato eleito, com informações 
já previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Quanto ao papel e às atribuições da equipe de tran-
sição, observa-se uma concentração em informa-
ções contábeis e financeiras, em especial aquelas 
já previstas na LRF. Há uma menor incidência de 

82%

18%

Possuem instrumentosNão possuem instrumentos

Gráfico 3
Participantes da pesquisa com instrumento de transição de 
governo 

(Em %)
Fonte: Cepam, 2011.

Tabela 1
Municípios do estado de São Paulo participantes da pesquisa com instrumento de transição, por faixa populacional

Faixa populacional

Municípios do estado de 
São Paulo

Municípios que  
participaram da pesquisa 

Municípios que possuem 
instrumento

Quantidade % Quantidade % (a) Quantidade % (b)

0 a 15.000 350 54 131 37 13 10

15.001 a 40.000 140 22 47 34 15 32

40.001 a 110.000 92 14 78 85 13 17

110.001 a 290.000 41 6 41 100 12 29

290.001 a 630.000 16 3 16 100 4 25

mais de 630.000 6 1 6 100 2 33

Total 645 100 319 49 59 18
Fonte: Cepam, 2011.    
Nota:   (a).  Quantidade de municípios que participaram da pesquisa/Quantidade em cada faixa populacional.
            (b).  Quantidade de municípios que possuem instrumento/Quantidade que participou da pesquisa em cada faixa populacional.

3%

12%

27%

58%

LeiLei Orgânica PortariaDecreto

Gráfico 4
Tipos de instrumento de formalização do processo de 
transição de governo 

(Em %)
Fonte: Cepam, 2011.
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instrumentos que tratam de convênios/contratos, 
pessoal, patrimônio, organograma, dívidas, medi-
das para regularização no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), obras e serviços em execução ou 
formalizados, transferências a serem recebidas, 
projetos de lei na Câmara etc. Em vários instru-
mentos verifica-se como atribuição a elaboração 
de atos a serem editados pós-posse. 

Quanto à data em que o instrumento foi 
estabelecido (Gráfico 5), observa-se que a 
maioria das LOM foi promulgada na déca-
da de 1990. Nas entrevistas, identificou-se 
que algumas câmaras ,municipais realiza-
ram emendas à LOM após a sua promul-
gação, devido a processos complicados 
de transição. 

Quanto às leis e decretos, a edição con-
centrou-se entre os anos de 2005 e 2008. 
Há indícios de que esta temática começa 
a entrar na agenda institucional dos go-
vernos municipais com novos paradigmas 
de gestão. 

Quanto à composição das equipes de 
transição, foi identificada uma concentra-

ção de equipes de transição mistas, isto é, forma-
das por representantes do candidato eleito e do 
prefeito em exercício. Os membros das equipes 
são, principalmente, representantes das áreas fi-
nanceira/contábil e da chefia de gabinete. Há pouca 
presença de outras secretarias ou departamentos 
das áreas-fim (educação, saúde, assistência social, 
obras etc.). Observou ainda que alguns instrumen-

Tabela 2
Quantidade e porcentual de municípios, por tipo de instrumento que institucionaliza a transição de governo e porte 
populacional 

Faixa populacional

Instrumento

Lei Decreto Lei orgânica Portaria
Total

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade %

0 a 15.000 1 8 0 0 12 92 0 0 13

15.001 a 40.000 3 20 3 20 7 47 2 13 15

40.001 a 110.000 7 54 1 8 5 38 0 0 13

110.001 a 290.000 2 17 3 25 7 58 0 0 12

290.001 a 630.000 1 25 0 0 3 75 0 0 4

mais de 630.000 2 100 0 0 0 0 0 0 2

Total 16 27 7 12 34 58 2 3 59
Fonte: Cepam, 2011.
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Gráfico 5
Data de promulgação dos instrumentos de transição de governo

Fonte: Cepam, 2011.
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tos de transição não tratam da composição da 
equipe e, em outros, há a participação apenas de 
representantes do candidato eleito.

A maioria dos instrumentos analisados não estabe-
lece a obrigatoriedade de a atual gestão fornecer 
infraestrutura, local e apoio técnico à equipe de 
transição. Identificou-se uma pequena incidência 
de localidades que disponibilizam uma dotação 
orçamentária para o processo. Outro ponto que me-
rece reflexão é que a maioria dos instrumentos não 
estabelece prazo de fornecimento das informações. 

CONsIDeRaÇÕes fINaIs

A pesquisa apontou que o processo de transição 
é recente, cria um novo arranjo organizacional 
(comissões ou equipe de transição) e exige o 
aprimoramento de sua institucionalização nos mu-
nicípios paulistas. A maioria (82%) dos municípios 
do estado não possui o processo de transição 
institucionalizado. Sabe-se que apenas uma lei 
não garante o processo, mas é importante que 
seja dada atenção a esta situação. O governo do 
estado e a União deveriam incentivar os municípios 
a adotarem modelos mais democráticos.

O tema deverá ainda alcançar repercussão em 
decorrência da recente promulgação da Lei de 
Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), e é 
importante que a temática passe a fazer parte da 
agenda dos municípios. 

Ressalta-se que 283 prefeitos exercem o segundo 
mandato, portanto, na gestão nesses municípios 
haverá obrigatoriamente mudança na chefia do 
Executivo em 2013. Recomenda-se que os muni-
cípios estabeleçam mecanismos para garantir aos 
eleitos o conhecimento da realidade da adminis-
tração local, de forma padronizada e com a quali-

dade que possibilitará a continuidade de serviços 
imprescindíveis aos cidadãos, como os de saúde, 
educação, assistência social e demais políticas 
públicas em andamento.

O acesso às informações pode ser garantido com 
a edição de lei que disponha sobre o processo de 
transição, lembrando que a administração pública 
submete-se, entre outros princípios, ao da legali-
dade, segundo o qual esta só pode praticar atos 
previstos em lei. Sabe-se que a sua existência é a 
base para regulamentar os trabalhos no período. 
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Surgimento da CPE e 
suas mutações

Rosangela Conceição1

Dois órgãos do estado – o (Condeb) e a (CPE) –, 
criados no ano de 1955, foram responsáveis pela 
construção do sistema de planejamento no gover-
no da Bahia. O primeiro foi presidido pelo gover-
nador e composto pelos secretários de estado, 
com amparo do reitor da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e de representantes das federações 
do comércio e da indústria, associações rurais e 
entidade de trabalhadores. O segundo órgão foi 
presidido pelo secretário da Fazenda e composto 
por representantes dos setores da administração, 
como especialistas e técnicos que faziam parte do 
quadro funcional do estado. Em conformidade com 
a leitura fornecida por Almeida (1980, p. 4):

A situação do sistema econômico do estado 
era de estagnação e descrença que já vinha 
de há muito tempo. Um dos nossos desafios 
era vencer a descrença e a suposta falta de 
capacidade do baiano para trabalho em grupo, 
nos termos do cooperativismo. O “enigma” [...] 
estava no fato de se desconhecer ou de não 
se explicar por que o processo de desenvolvi-
mento da Bahia parou de forma considerada 
até violenta em relação ao resto do país.

É nesse contexto que nasce a CPE, instituição que 
ficou conhecida na década de 1950 “como uma 
organização destinada a racionalizar as decisões 
de política administrativa da Bahia, através de um 

1  Mestranda em Administração pela Universidade Salvador (Unifacs), 
especialista em Auditoria Fiscal pela Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), matemática pela Universidade Católica de Brasília (UCB), 
economista pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e técni-
ca da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI). rosangela310@oi.com.br.

método de planejamento” (ALMEIDA, 1980, p. 4). 
De acordo com a afirmação de Guimarães (1980 
apud ALMEIDA, 1980, p. 4), a CPE nasceu da se-
guinte forma:

No verão de 1954 pode-se dizer que se 
originava uma nova mentalidade na Bahia, 
comandada pelo governador estadual, atra-
vés do grupo ligado a Rômulo Almeida. O 
nascimento desta equipe se deu nos porões 
da Escola de Enfermagem da Universidade 
da Bahia, onde se planejou, inicialmente, a 
atual Comissão de Planejamento Econômico 
e também se fixou a revitalização do Instituto 
de Economia e Finanças da Bahia, que seria 
o núcleo de renovação do ensino da econo-
mia na Bahia e que se entrosou, embora por 
pouco tempo, ao sistema estadual de pré-
-investimentos econômicos.

A ideia de um órgão responsável pela elaboração 
de estudos e pesquisas que subsidiassem o plane-
jamento governamental efetivou-se com a criação 
da CPE, pelo Decreto n° 16.261 de maio de 1955, 
dirigida inicialmente pelo economista Rômulo 
Almeida. Como órgão de estudo, planejamento, 
coordenação e controle, a CPE constituiu-se na 
primeira experiência institucional de planejamen-
to no Brasil, sendo responsável pela realização 
de importantes estudos e projetos no estado 
da Bahia. Vale salientar que, antes de dirigir tal 
instituição, Rômulo Almeida já havia passado por 
outras experiências diretivas importantes. Uma 
das mais destacadas foi a contribuição que deu 
para o governo federal como chefe da assessoria 
econômica no mandato de Getúlio Vargas.

Uma das principais funções deste órgão era “estu-
dar e propor medidas convenientes à estabilidade 
e desenvolvimento equilibrado [...], podendo adotar 
um programa ou plano integrado de desenvolvi-
mento, reunindo medidas de diversas esferas ad-
ministrativas e de esfera particular” (BAHIA, 2006, 
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p. 15). Assim, Balbino2 (1959 apud VASCONCELOS, 
1980, p. 56) afirma:

[...] que o planejamento é uma necessidade 
permanente e de que o órgão que o promove, a 
entidade incumbida de pesquisas, de analisar, 
de sugerir, em todos os campos de ação do 
Estado, econômicos ou sociais, deve sempre 
existir e deve funcionar sempre. É um erro gra-
ve pensar que, concluída determinada etapa 
do planejamento, deve ele cessar as suas ativi-
dades. O planejamento é uma função dinâmica 
e constante. Não só pela própria natureza do 
Estado, sua missão está sempre subordinada 
a programas, a aplicações, a investimentos, 
como ainda à revisão de programas, de apli-
cações e de investimentos.

A partir desta declaração, pode-se verificar, de fato, 
a real essência da função do planejamento em 
todos os campos de ação do estado. Porém, três 
condições limitavam drasticamente a finalidade do 
planejamento no estado da Bahia: “A pobreza de 
informações e de quadro técnico e, por outro lado, 
a míngua de poupança pública a nível estadual” 
(ALMEIDA, 1980, p. 4). Chama muito a atenção o 
fato de que um dos fatores que mais dificultaram 
o exercício pleno das atividades da CPE foi a difi-
culdade que tal órgão enfrentou para estruturar um 
quadro técnico qualificado que pudesse atender às 
demandas oriundas do processo de planejamento. 
Essa dificuldade partia da necessidade do órgão de 
montar uma equipe “multidisciplinar dos problemas”, 
ou seja, uma equipe composta por especialistas 
em diversos ramos do conhecimento. Assim, a CPE 
organizou um grupo com as seguintes formações: 
economistas, sociólogos, engenheiros, arquitetos, 
agrônomos, educadores, sanitaristas e juristas.

Além da característica multidisciplinar, a CPE tinha 
outro traço, que foi a progressividade e a perma-

2  BAHIA. Governador, 1955-1959 (Antônio Balbino). Mensagem de despe-
dida ao povo baiano, em 6 de abril de 1959. Salvador, Imp. Oficial, 1959.

nência do processo. A pretensão era aproximar-se 
da realidade “do programa do Instituto de Economia 
e Finanças e outras entidades ou órgãos, o que se 
conseguiu com o Plano de Desenvolvimento da 
Bahia (Plandeb)3 (1959) e a formação de quadros 
que permitissem um planejamento mais formal do 
ponto de vista, pelo menos, econométrico” (ALMEI-
DA, 1980, p. 4).

Esse quadro funcional a que se refere o autor 
estava fortemente relacionado à formação de um 
corpo técnico com habilidades formais, e este co-
nhecimento limitava-se aos profissionais da área 
econômica e estatística.

Além das considerações acima mencionadas acerca 
do planejamento estadual, os técnicos da CPE tinham 
como estratégia preliminar propor uma política para 
diminuir as flutuações econômico-financeiras na 
economia baiana, por meio de um aparelhamento 
da economia agrícola e provimento através do Fun-
do de Desenvolvimento Agroindustrial (Fundagro)4. 
Também se fazia necessária uma política voltada 
para o cacau, com o objetivo de elevar ao máximo as 
benfeitorias – desenvolvimento e crescimento – para 
o estado, mais precisamente para a região produtora. 
Almeida (1980, p. 4) assinala que a solução dessas flu-
tuações econômicas “só se alcançaria, pela implan-
tação de um processo de desenvolvimento industrial 
considerado também indispensável para dar apoio 
a uma agricultura voltada para o mercado interno”.

3  O Plandeb – 59 representou, depois de vários trabalhos no período de 
55/59, a soma do esforço coletivo que se acumulou durante cinco anos 
quanto ao conhecimento de problemas, definição de rumos e elabora-
ção de técnicas de planejamento e promoção. Plandeb é um catálogo 
de ideias e dificilmente se encontra qualquer coisa importante realizada 
na Bahia que não esteja ali enfocada ou, pelo menos, pré-equacionada 
(ALMEIDA, 1980, p. 4).

4  O Fundagro “[...] foi criado como uma organização de promoção e 
participação de alcance amplo, porém dando prioridade, na primeira 
fase, a esse programa” (ALMEIDA, 1980, p. 4). “O sistema se carac-
terizou pelo caráter participativo e mobilizador da sociedade, pela 
atividade multidisciplinar integrada, pelo planejamento com função 
contínua, flexível e progressista, pela coordenação entre atividades 
estaduais e federais e outros aspectos que representaram feição pio-
neira na experiência de planejamento” (ALMEIDA, 1982  apud SPINO-
LA, 2009, p. 265).
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Para o desenvolvimento industrial eram in-
dispensáveis a organização da economia 
agrícola já mencionada e um sistema de estí-
mulos que incluía a implantação de uma área 
industrial. Mas era preciso também preservar 
o grande patrimônio histórico, paisagístico e 
cultural da Bahia dos efeitos de um cresci-
mento urbano e industrial desordenado. Daí 
a preocupação com aquele patrimônio e com 
o problema urbano, incluindo o ponto-chave 
do regime de uso do solo urbano, que foi a 
diretriz básica na concepção primitiva da Urbis 
(ALMEIDA, 1980, p. 4).

O Plandeb foi importante para o desenvolvimento 
industrial, pois foi essencial na definição de rumos 
e na elaboração de técnicas de planejamento e 
promoção do estado da Bahia, sendo considerado 
por Simões (1980, p. 5) “como o primeiro plano 
desenvolvimentista que se elaborou no estado”.

Funcionando a todo vapor entre 1955 e 1959, 
com efetivos resultados em seus trabalhos, a CPE 
enfrentou, em 1959, insólita dificuldade institucio-
nal, “qual fosse a arguição de vício insanável de 
ilegalidade existente nos atos de sua constituição 
jurídica” (VASCONCELOS, 1980, p. 56). O proble-
ma consistia em alguns argumentos da oposição 
política sobre a legalidade da instituição que não 
foram adiante. Conforme relato de Vasconcelos 
(1980, p. 56), “a CPE conseguiu sobreviver e con-
tinuar a prestar à Bahia, se não a contribuição de 
excelência para a qual fora concebida e sonhada, 
pelo menos assinalados e utilíssimos serviços para 
o desenvolvimento do estado”.

Em decorrência dos bons resultados alcançados 
pela CPE, o governo do estado transformou-a em 
Fundação Comissão de Planejamento Econômico 
(CPE), dando-lhe maior autonomia, por meio do 
Decreto n° 17.260, de janeiro de 1959, atribuindo-
-lhe novas finalidades como a de “realizar estudos, 
pesquisas, projetos, análises e trabalhos” solicita-
dos pelo governo. Tornou-se fundação “em virtude 

dos trabalhos que podia realizar, apesar de seus 
intermitentes períodos de dinamismo e funciona-
mento frutuoso” (VASCONCELOS, 1980, p. 58).

Em 1962, foi nomeado para a presidência da CPE 
o geógrafo Milton Santos. Nesse período, além do 
assessoramento ao governador, a CPE também 
era responsável pela elaboração do orçamento 
do estado, esquematizando até mesmo as formas 
de controle no seu cumprimento. Nas palavras de 
Santos (1980, p. 5):

O que propúnhamos era a indústria subordina-
da ao comércio; o fato é que a Bahia chegou 
muito tarde à fase do capitalismo de organi-
zação, o que permitiu que a fase anterior do 
planejamento pudesse se prolongar. Criou-se 
uma ideologia de planejamento para a Bahia 
que, sendo defasada em relação às áreas mais 
precocemente desenvolvidas do país, serviu 
de exemplo e de inspiração para guardar 
certas características, como a preocupação 
com estudos globalizantes, onde estavam 
inseridos os conhecimentos da realidade local 
(SANTOS, 1980, p. 5).

Em 1966, por conta de uma reforma administrativa, 
a CPE revitalizou-se e passou a se intitular Fun-
dação de Planejamento (CPE). Conforme afirma 
Vasconcelos (1980, p. 57), “a reforma administrativa 
que se operou no estado em razão do convênio 
celebrado, em junho de 1964, entre Sudene/USAID/
Estado da Bahia/UFBA-ISP, para melhoramento 
das práticas administrativas governamentais do 
estado da Bahia”. Com essa iniciativa, buscava-
-se não mais a oposição ao planejamento como 
método de governo, mas sim retirar o obstáculo 
daquela realidade manifestada por Vasconcelos 
(1980, p. 57): “quanto mais um país necessita se 
planificar, menos é capaz de dispor de condições 
administrativas para isso”.

Simões (1980) sinaliza que, nesta reforma, foram 
criadas as secretarias de governo, como, por 
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exemplo, a de Minas e Energia e a do Trabalho e 
Bem-estar Social, bem como inovações em rela-
ção ao planejamento, com a concepção da Asses-
soria Geral de Programa e Orçamento (AGPO) e a 
transformação da CPE em fundação. Em termos 
de planejamento, o primeiro funcionava como um 
órgão central, e a fundação desempenhava o “tra-
balho executivo, de pesquisa e consolidação das 
informações necessárias à dinamização de seto-
res prioritários da economia estadual e mesmo da 
criação de entidades requeridas para desenvolver 
algumas áreas importantes” (SIMÕES, 1980, p. 6).

Vasconcelos (1980) afirma que a organização do 
planejamento em forma de sistema, ou seja, a 
ação articulada entre os homens do planejamento 
e da execução era essencial para o desenvolvi-
mento do estado:

E essa busca de condições administrativas 
mais aperfeiçoadas e mais adequadas para 
o exercício da atividade planejadora foi orien-
tada, conforme preconizado pelo ISP – órgão 
da Ufba que prestou ao Ggoverno do estado 
ampla assistência técnica nos trabalhos do 
convênio para a reforma administrativa de 
1966 –, no sentido da organização do plane-
jamento sob a forma de sistema, de modo a 
que fosse possível alcançar-se a associação 
dos esforços do homem do planejamento aos 
homens da execução, atuando um em relação 
ao outro como um sistema de freios e contra-
pesos. As vicissitudes da execução lembram 
ao planejador as limitações que irremediavel-
mente o aprisionam e as racionalizações e 
generalizações do planejador forçam o agente 
executivo a não se dispensar e consumir em 
puro ativismo sem consequências relevantes 
(VASCONCELOS, 1980, p. 57).

Depois da referida reforma administrativa do estado, 
a CPE passou a ser presidida pelo economista Jairo 
Simões, em 1968. Uma vez vinculada ao governa-

dor, a CPE deu a sua contribuição nas decisões 
sobre o estilo e os objetivos do desenvolvimento 
baiano em um período em que o planejamento esta-
va aflorando. Com isso, a fundação contribuiu com 
alguns estudos sobre habitação, abastecimento 
alimentar, microrregiões, programas e criação de ín-
dices econômicos. Com relação a esses trabalhos, 
a CPE buscou cumprir o seu papel na construção 
de estudos e indicadores que fossem úteis para a 
tomada de decisões no nível de planejamento na 
Bahia, pois o estado era essencialmente frágil em 
termos de informações estatísticas.

No início da década de 1970, a CPE passou a ser pre-
sidida pelo administrador Mário Kertész (1980), para 
quem o planejamento na Bahia foi essencialmente 
precursor. Kertész diz que, no início da sua gestão, 
foi possível perceber o seguinte em relação à CPE:

[...] administrativamente, não existia uma 
estrutura capaz de permitir implantar a 
atividade de planejamento como norma de 
trabalho se não a nível de alguns setores, 
mas nunca de maneira integrada, como um 
organismo funcionando como núcleo de 
todo o sistema. Era um órgão em estado de 
grande prostração, possuidor de reduzido 
corpo técnico de qualificados profissionais, 
mas extremamente desestimulado, que 
usava aquela entidade como um trabalho 
marginal, um trabalho adicional, porque na 
Fundação CPE não havia o que fazer e nem 
recursos para fazer (KERTÉSZ, 1980, p. 6).

Esse diagnóstico retrata a inoperância da CPE 
naquele período, na medida em que o autor expõe 
claramente as fragilidades e carências da funda-
ção. Ainda a respeito da leitura deste último autor, 
chama à atenção a declaração de que a CPE era 
possuidora de um corpo técnico pouco qualificado 
e que utilizava o órgão como um trabalho marginal, 
pois boa parte do quadro funcional da instituição 
estava totalmente desestimulada. Também de 
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acordo com a linha de raciocínio desenvolvida por 
Kertész (1980, p. 6),

[...] os mais altos escalões do governo do esta-
do na época consideravam a CPE um apêndi-
ce, no sentido de que, deixando de existir, não 
faria nenhuma falta ao governo. Realmente o 
distanciamento entre a administração pública 
estadual e a CPE era enorme: não lhe chega-
va nenhuma solicitação de trabalho, nem ela 
fazia nenhum tipo de proposição ao governo 
do estado. Comprovava-se que o sistema 
de planejamento era muito mal dirigido pela 
AGPO, cujo coordenador era o presidente da 
CPE, pois assim a lei ordenava que fosse, 
porque a AGPO tinha que fazer o orçamento, 
os planos trimestrais de aplicação, mantendo 
um contato muito vivo e dinâmico com a admi-
nistração estadual para cumprir os requisitos 
e prazos legais (KERTÉSZ, 1980, p. 6).

Ao sinalizar essa fragilidade, o autor deixa transpare-
cer que a CPE começava a ser vista pelos gestores 
do estado como um órgão sem utilidade, devido ao 
declínio de suas atividades. No início da década de 
1970, a instituição entrou em decadência, correndo 
sérios riscos de ser extinta. Neste último período, o 
órgão foi alvo de questionamentos acerca da sua 
atuação perante o governo do estado.

Para que retomasse o seu prestígio, a sua presi-
dência reuniu esforços na formulação das diretrizes 
que orientariam o governador da época (Antonio 
Carlos Magalhães), reforçou o Programa de Desen-
volvimento das Microrregiões, que havia sido for-
mulado por Simões (1980), e implantou um critério 
de prioridade regional para a atuação do governo 
do estado. Com isso, a CPE teve a sua importância 
voltada a outro tipo de atuação dentro do estado, 
passando, então, a ser vista como uma entidade 
política. Com a criação da Secretaria do Planeja-
mento, Ciência e Tecnologia (Seplantec), em 1970, 
a CPE teve seus trabalhos redirecionados e voltou 
a ser uma fundação, com as mesmas atribuições 
que lhe foram impostas originalmente, ou seja, 

ser um órgão de apoio em estudos e pesquisas. 
Vários estudos foram realizados pela instituição, 
dentre eles pode-se destacar o diagnóstico geral 
da economia baiana.

Em 1975, com a Lei nº 3.413, a Fundação de Planeja-
mento (CPE) experimentou sensível modificação em 
relação ao modelo implantado em 1966. O órgão foi 
deslocado para a subordinação da Subsecretaria de 
Planejamento, e não mais para a Subsecretaria de 
Estudos e Pesquisas, e passou a ser denominado 
de Fundação de Pesquisas (CPE), com a finalidade 
de realizar pesquisas e estudos básicos, bem como 
promover a capacitação do pessoal de nível superior 
da administração pública estadual.

Entre 1975 a 1976, a CPE foi dirigida por Raimundo 
Moreira. Segundo ele, nesse período existiam três 
razões para modificar a estrutura da Seplantec, no 
caso específico da CPE, em 1975:

[...] primeiro, existiam na CPE, naquele mo-
mento, grandes dificuldades institucionais 
para desenvolver um papel efetivo de pro-
gramação e planejamento. Segundo, existia 
uma lacuna no campo das pesquisas socio-
econômicas, com a eliminação, anos atrás, 
do Instituto de Economia e Finanças ligado 
à UFBA e que valia a pena ser coberta. E, 
terceiro, naquela conjuntura, era muito falho 
o sistema de informações estatísticas e so-
cioeconômicas, além de muito afastado do 
planejamento, quando deveria servir-lhe de 
subsídio de forma o mais atualizado possível 
(MOREIRA, 1980, p. 8).

Visando superar essa realidade, foi criada a Fun-
dação Centro de Planejamento da Bahia (Ceplab), 
com a finalidade de desenvolver, de forma inte-
grada, as funções de informação, planejamento 
e programação como órgão central do Sistema 
Estadual de Planejamento. Desse modo, a CPE 
ficou voltada para pesquisas socioeconômicas que 
sustentassem, de forma mais qualificada, o plane-
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jamento. Com isso, fica clara a divisão de tarefas 
entre os órgãos. Quanto à estrutura de informações, 
Moreira (1980, p. 8) destaca que:

Esta residia no antigo DGE5, órgão centra-
lizado, que funcionava em regime especial, 
sem as condições técnicas, financeiras e 
institucionais para levar a cabo um programa 
de subsidiar o planejamento, não através de 
levantamentos esporádicos, mas através de 
um trabalho sistemático de acompanhamento 
da evolução da economia baiana, através de 
índices e indicadores mais representativos, 
bem como através de um sistema de contas 
regionais.

A configuração desse quadro expunha, de maneira 
inequívoca, a necessidade da economia baiana 
de contar com um amplo e complexo sistema de 
informações, de modo a alimentar/subsidiar a for-
mulação do planejamento.

Segundo Vasconcelos (1980, p. 58), a Ceplab tinha 
como desígnio:

[...] conceber a política de planejamento glo-
bal e desenvolvimento regional, elaborando 
e atualizando o plano de governo, bem como 
superintender e executar as atividades carto-
gráficas e geográficas, promovendo a base 
estatística necessária à formação racional 
de decisões na administração pública e nas 
atividades privadas, em articulação com os 
sistemas nacional e regional de estatística.

Além dessas atribuições, o legislador conferia à 
Ceplab a responsabilidade de assumir as obriga-

5  Em 1966, por conta de uma reforma administrativa, a CPE passou a 
se intitular Fundação de Planejamento (CPE). Nessa mesma data foi 
criado o Departamento Estadual de Estatística (DEE), com o encargo 
de realizar análises e que, em 1973, passou a ser chamado de De-
partamento de Geografia e Estatística (DGE), agregando a tarefa de 
realizar levantamentos geográficos. No ano de 1975, o DGE foi extinto 
e suas atribuições passaram a ser desempenhadas pela Fundação 
Centro de Planejamento da Bahia (Ceplab). Simultaneamente, a Fun-
dação de Planejamento (CPE) passou a denominar-se Fundação de 
Pesquisas (CPE).

ções resultantes de convênios e contratos relativos 
à prestação de serviços técnicos de interesse dos 
programas a cargo da Fundação de Pesquisas 
(CPE). Ou seja, as finalidades confiadas a esta 
fundação foram divididas com a Ceplab na nova 
estrutura. Antônio Osório (1980), secretário de 
Planejamento nesse período, destacou três áreas 
relevantes nas atividades da CPE, tais como: es-
tudos e pesquisas, tanto do ponto de vista social 
quanto econômico, estudos e pesquisas elabora-
dos do ponto de vista institucional, e projetos de 
financiamento. Enquanto, o Ceplab encarregava-se 
de uma visão mais globalista, a CPE tinha um dire-
cionamento específico. “De um lado dando suporte 
ao Centro de Planejamento na formulação dos pro-
gramas e, de outro, na preparação de projetos que 
deverão servir de apoio ao secretário na captação 
de recursos” (OSÓRIO, 1980, p. 8).

Visto isso, percebe-se que a CPE, de fato, foi um 
órgão importante dentro das metas do governo 
baiano, pois, além de realizar estudos, atuou no 
assessoramento da secretaria e desenvolveu vários 
projetos que possibilitaram ao governo do estado 
captar recursos para o financiamento do seu de-
senvolvimento.

Em 1979, com a Lei nº 3.700, novas atribuições 
foram agregadas à CPE, que então passou a se 
chamar Fundação Centro de Pesquisas e Estudos 
(CPE), denominação que manteria até o ano de 
1980, quando foi extinta, juntamente com a Ceplab, 
e suas atividades foram absorvidas pelo recém-
-criado Centro de Planejamento e Estudos (CPE). 
A esta fundação foi incumbida a nova responsabili-
dade de realizar atividades e competências relativas 
à modernização administrativa, função esta que foi 
anteriormente desenvolvida por uma coordenação 
característica da mesma Seplantec.

No ano de 1983, o Centro de Planejamento e Es-
tudos passou a se chamar Centro de Estatísticas 
e Informações (CEI), reconhecido como promotor 
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de informações para respaldar o planejamento de 
ações governamentais e a tomada de decisões. Em 
paralelo, foi criado o Centro de Projetos e Estudos 
(Cenpes), responsável pela elaboração de estudos 
e projetos orientados ao desenvolvimento do esta-
do, que, em 1987, seria transformado na Fundação 
Centro de Projetos e Estudos (CPE).

No comando da produção das informações, base 
crítica do planejamento, e tendo o CEI como órgão 
responsável, foi uma ação promissora a locação do 
Sistema de Informação para o Planejamento (SIP), com 
a reorganização das estatísticas econômicas, sociais 
e de recursos naturais do estado e a conexão dos 
Sistemas de Informações Municipais (SIM). Para que 
isso fosse possível, a capacitação técnica dos quadros 
da entidade foi reforçada, com o apoio das Nações 
Unidas, por meio da Cepal/IIpes6 (BAHIA, 2006).

Em meio à crise da década de 1980, o governo de 
Waldir Pires (1987-1991) empreendeu uma reforma 
administrativa por meio da Lei nº 4.697, de 15 de ju-
lho de 1987. Essa reforma culminou com a extinção 
de vários órgãos, cerca de 800 cargos em comissão 
foram eliminados e houve a criação de composição 
específica para desempenho nas áreas de irrigação, 
reforma agrária, cooperativismo, abastecimento e 
financiamento da produção. Implementou-se tam-
bém uma dura política de saneamento das finanças 
do estado. Com esse contexto tumultuado, a publi-
cação Bahia (2006, p. 83) sinaliza que:

6 El perfil sustantivo del ILPES se centra en la gestión pública y se le 
reconocen tres prioridades. La primera es contribuir a la construcción 
de visiones estratégicas para fortalecer la institucionalidad de la 
planificación como instrumento de gobierno, basadas en experiencias 
de concertación de políticas de desarrollo y en esquemas de 
cooperación público-privada, y que pueden desembocar o no en planes 
formales de desarrollo. La segunda prioridad es la programación y 
evaluación de las actividades del sector público, incluyendo las reglas 
macro-fiscales, programación plurianual, gestión y bancos de proyectos 
de inversión pública y cooperación internacional; y seguimiento y 
evaluación de la gestión pública. La tercera prioridad son los procesos 
de descentralización y el planeamiento y gestión del desarrollo local 
y regional, con énfasis en los temas de descentralización fiscal y 
competitividad territorial. Aparte de productos parciales, destaca 
la elaboración de un documento institucional periódico (flag-ship) 
denominado Panorama de la Gestión Pública, acordado en la XXI Mesa 
Directiva del CRP que se llevó a cabo en mayo de 2002 en Brasilia, Brasil 
(NAÇÕES UNIDAS, 2012).

[...] o governo deu continuidade à política de 
privatizações e imprimiu maior rigor à política 
de austeridade, o que levou à redução de 
atividades de vários órgãos e entidades, resul-
tando em crescente insatisfação de segmentos 
do funcionalismo, amplificada em decorrência 
do arrocho salarial.

Essa decisão foi tomada com a finalidade proposta 
pela reforma administrativa do estado da Bahia de 
promover o ajuste das contas do governo. A con-
cepção da CPE, a partir da extinção do Cenpes, teve 
como finalidade resgatar a figura e a memória de 
uma instituição marco na história do planejamento 
na Bahia e direcioná-la para uma área conforme os 
fundamentos políticos e estratégicos do governo. 
É notório que a CPE caracterizou-se, em essência, 
como a entidade de projetos do estado, produzindo 
importantes trabalhos nas áreas econômica e so-
cial, com o intuito de obter financiamentos. Porém, 
parte considerável do acervo lançado no período, 
congratulado pela sua propriedade técnica, não 
foi utilizada devido à conjuntura instalada, conser-
vando-se como um ativo estimado para auxiliar as 
gestões vindouras.

O CEI, além de dar continuidade à produção de 
estatísticas, criou o Programa de Análise Regional 
e sustentou relevantes projetos e atividades vin-
culados a produção, análise e disseminação de 
informações. Cabe salientar que todas as estatís-
ticas eram de natureza geográfica, cartográfica e 
demográfica, a despeito das barreiras estabelecidas 
pela conjuntura adversa, tendo como destaque a 
intensificação dos trabalhos de definição de fron-
teiras municipais e interestaduais, em acolhimento 
à requisição constitucional.

Em meados da década de 1990, o governo estava 
focado na reforma e modernização do estado. Dentre 
as ações, pode-se destacar: o Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão (SAC); a institucionalização do 
Programa Estadual de Desestatização; a operacio-
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nalização da estratégia de terceirização, ou seja, de 
transferência de serviços e/ou atividades para tercei-
ros; a instituição do Programa Especial de Incentivo à 
Exoneração e Demissão Voluntária; e a implantação 
do Programa de Modernização da Administração 
Fazendária (PromoSefaz), financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Por força da Lei n° 6.8127, em janeiro de 1995, 
assinada pelo governador Paulo Souto, ocorreu a 
fusão entre a Fundação Centro de Projetos e Es-
tudos (CPE) e a autarquia Centro de Estatísticas e 
Informações (CEI), fato que deu lugar a uma nova 
autarquia, denominada de Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, ou sim-
plesmente SEI. Nesse momento foi concedida à 
administradora Renata Proserpio a prerrogativa de 
conduzir os destinos de tal instituição. Essa foi uma 
decisão muito interessante, haja vista que se apro-
veitou um técnico da própria instituição, ou seja, 
um insider (alguém que conhecia profundamente 
as idiossincrasias da instituição) para conduzir o 
seu destino. Uma das novidades trazidas por esse 
novo arcabouço organizacional e que diferenciava a 
SEI de outras instituições congêneres no país era o 
fato de a instituição contar com a referida gerência 
de recursos naturais. Isso é um diferencial para 
qualquer órgão de estatística, além do aparato na 
construção de políticas públicas.

Em 1999, a SEI, por sua vez, passou a ser dirigi-
da pelo economista César Vaz. Nessa mudança 
privilegiou-se, mais uma vez, a prática de valoriza-
ção do quadro de pessoal da própria instituição. A 
SEI é um órgão peculiar, que se distingue e que, 
de certa forma, precisa ter credibilidade. “Ela teria 
que ser encarada como uma política de Estado e 
não como política de governo, como é o IBGE, que 
tem 70 anos, e o IPEA, que tem entre 40 e 50 anos. 

7  Lei nº 6.812, de 18 de janeiro de 1995: cria a Secretaria da Cultura e 
Turismo, introduz modificações na estrutura organizacional da adminis-
tração pública estadual e dá outras providências.

São órgãos que vêm-se sustentando devido à sua 
credibilidade, e a SEI também tem que trilhar esse 
caminho” (VAZ, 2012).

Com a mudança de governador em 2007, a SEI 
passou a ser dirigida pelo sociólogo Geraldo Reis. 
Com a chegada de Reis, teve fim a tradição de se 
aproveitarem os próprios técnicos da SEI para 
dirigi-la. Ao menos num primeiro instante, revelou-
-se algo absolutamente preocupante, uma vez que 
o novo dirigente não conhecia profundamente a 
realidade e as especificidades da instituição. Essa 
preocupação se justificava, pois talvez ele não tives-
se a sensibilidade para assumir a luta encampada 
pelos gestores anteriores do órgão no sentido de 
valorizá-lo, situação que poderia trazer consequên-
cias bastante adversas para o futuro da SEI.

Ao se deparar com o contexto da realidade do 
órgão, o dirigente verificou que a SEI era uma au-
tarquia constituída, porém não tinha um quadro pró-
prio de pessoal e nem uma carreira própria. Havia 
apenas uma espécie de carreira remanescente dos 
outros órgãos, devido à junção da CEI com a CPE, 
que eram os analistas técnicos. A superintendên-
cia herdou um conjunto de problemas que tiveram 
origem em épocas pretéritas, tais como: a falta de 
um quadro técnico efetivo especializado; a evasão 
de profissionais para o mercado de trabalho formal; 
as crescentes aposentadorias; a cultura institucio-
nal; o clima organizacional; entre outros. Então, no 
início da sua gestão, foi “colocado como um dos 
principais desafios a constituição de um quadro 
próprio, de uma carreira própria e a realização do 
concurso” (SANTOS, 2012).

Quanto ao processo de esvaziamento pelo qual a 
instituição vem passando ao longo dos anos, muito 
disso se deve exatamente à dificuldade de ma-
nutenção dos quadros. Com isso, vai-se perdendo 
a história do órgão. Técnicos que anteriormente 
eram plenamente capacitados para exercer deter-
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minada atividade não fazem mais parte do corpo 
de pessoal. Hoje a instituição passa a contar com 
técnicos que possuem pouca experiência com o 
objeto de trabalho. Isso porque a SEI tem perdido, 
para o mercado de trabalho, os profissionais que 
foram capacitados pelo órgão, pois não existem 

perspectivas de crescimento na autarquia. Essa 
esfinge é preocupante para um órgão oficial de 
estatística que já esteve em ascensão em décadas 
passadas e hoje corre sério risco de ser extinto de-
vido à ausência de concurso público para montar 
o seu quadro técnico efetivo.  
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SAGI: informação, 
conhecimento 
e instrumentos 
para gestão e 
aprimoramento de 
programas do MDS

Paulo de Martino Jannuzzi1

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informa-
ção (SAGI) é a unidade técnico-administrativa do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) responsável pelas ações de ges-
tão da informação, monitoramento, avaliação e 
capacitação das políticas e dos programas do 
ministério. A secretaria desenvolve atividades que 
permitem ao MDS conhecer melhor o público-alvo 
de suas políticas, a lógica de intervenção de seus 
programas, os problemas e as boas práticas de 
implementação de suas ações e, naturalmente, os 
resultados e impactos do esforço governamental na 
área do desenvolvimento social. Investigar os efeitos 
das transferências monetárias do Programa Bolsa 
Família ou do Benefício de Prestação Continuada, 
qualificar os serviços socioassistenciais prestados 
às famílias, ajudar no desenho e acompanhamento 
de ações de segurança alimentar e nutricional e 
na avaliação dos programas de inclusão produtiva 
são algumas das atividades que a SAGI desenvolve 
regularmente. 

Mais precisamente, a SAGI subsidia técnicos e 
gestores dos três níveis de governo – federal, es-

1 Secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome.  

tadual e municipal – envolvidos nas políticas de 
desenvolvimento social, na gestão cotidiana e no 
aprimoramento de programas e ações do ministério, 
desenvolvendo ferramentas informacionais voltadas 
para a organização e a disponibilização de dados na 
internet, os painéis de indicadores de monitoramen-
to, as pesquisas de avaliação e os estudos técnicos 
específicos. De modo a potencializar o uso desses 
instrumentos e disseminar o conhecimento produ-
zido, a SAGI também realiza cursos de capacitação 
e de formação, de curta e média duração, presen-
ciais e a distância, além de desenvolver produtos 
informacionais com conteúdos das várias temáticas 
do ministério, distribuídos na forma de publicações 
impressas e em formato digital. 

A agenda de atividades da SAGI é definida – e atu-
alizada regularmente – pela análise das demandas 
estruturantes das políticas de desenvolvimento 
social e combate à fome, da agenda prioritária do 
governo e do ministério – como o Plano Brasil Sem 
Miséria –, das necessidades mais específicas do 
gabinete da ministra e das secretarias finalísticas 
e também dos imperativos ditados por sua mis-
são institucional de produção de conhecimento 
abrangente e inovador para a gestão de políticas, 
programas e ações do ministério. O Grupo de Tra-
balho de Monitoramento e Avaliação (GTMA) e o 
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), 
instâncias compostas por representantes de todas 
as secretarias e da assessoria da ministra, são os 
canais institucionais de encaminhamento de de-
mandas para a secretaria. Também contribuem na 
definição da agenda da SAGI as demandas oriundas 
de reuniões técnicas entre seus gestores e técnicos 
com seus pares nas demais secretarias, os debates 
em seminários de apresentação de resultados de 
pesquisas e produtos, as questões levantadas em 
publicações e fóruns de discussão acadêmica e de 
organismos internacionais. 

No desenvolvimento de suas atividades, a SAGI 
vale-se de dados e informações provenientes de 
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diversas fontes – internas ou externas ao ministério 
–, tais como os sistemas de gestão e registros de 
programas das secretarias nacionais do MDS, o Ca-
dastro Único para Programas Sociais, os censos de-
mográficos e as pesquisas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), os levantamentos do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep), os registros administrativos e sistemas 
de informação dos ministérios do Planejamento, do 
Trabalho, da Saúde e da Previdência. Igualmente 

importantes para elaboração dos estudos técnicos 
e do material didático de capacitação e formação 
realizados na secretaria são as publicações, os 
relatórios de pesquisa e os trabalhos produzidos 
pelos ministérios, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), o IBGE, o Inep, os programas de 
pós-graduação, os centros de pesquisa, os orga-
nismos internacionais e outros órgãos públicos, 
como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a 
Controladoria-Geral da União (CGU).     

Figura 1
Produção de informação e conhecimento pela SAGI 

Fonte: MDS/SAGI.
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De modo a garantir que suas entregas e produtos 
sejam úteis e ajustados às necessidades dos gesto-
res e técnicos do ministério, a SAGI desenvolve suas 
atividades buscando intensa interlocução e parceria 
com as demais secretarias. Trabalha-se na SAGI na 
perspectiva de que tão importante quanto produzir 
conhecimento e inovação em políticas de desenvol-
vimento social é garantir que esses insumos sejam 
considerados relevantes, ajustados e efetivamente 
aplicados por quem coordena os programas e as 
ações do ministério e conhece o seu contexto de 
dificuldades e potencialidades de operação.  

Além da busca de parceria e interlocução técnica 
com as demais secretarias, outros princípios bási-
cos orientadores da atuação da SAGI no desenvolvi-
mento de seus produtos são a multidisciplinaridade 
e a complementaridade de enfoques metodológicos 
e técnicos necessários para levantamento, organi-
zação e análise de informações para o ministério. O 
desenvolvimento de ferramen-
tas informacionais, sistemas de 
informação e de indicadores, 
pesquisas e estudos avaliati-
vos e cursos de capacitação 
e formação requer uma abor-
dagem multimétodo diante do 
contexto complexo das ações 
do ministério, caracterizado 
pela multideterminação dos 
problemas sociais enfrenta-
dos, por atender públicos-alvo 
diversificados, assentado em 
políticas com matrizes discipli-
nares e normativas diferentes, 
operando programas com de-
senhos operacionais variados 
e em estágios diferenciados de 
maturidade.

Para desempenhar essas ativi-
dades técnicas em um ministé-
rio com programas e ações que 

atuam sobre problemáticas sociais diversas, o corpo 
de funcionários da secretaria é necessariamente 
multidisciplinar, compondo-se de sociólogos, eco-
nomistas, profissionais da informática, engenheiros, 
cientistas políticos, estatísticos, antropólogos, edu-
cadores, além de profissionais formados nas áreas 
de saúde e nutrição, comunicação e psicologia. A 
equipe conta com técnicos que realizaram cursos 
de especialização, mestrado ou doutorado, além de 
funcionários que tiveram experiência concreta na 
gestão de programas e consultores especializados 
em temáticas específicas requeridas em determi-
nados projetos. 

Esse quadro técnico está organizado em quatro 
departamentos, com missão e atividades distintas, 
mas inter-relacionadas, a saber: Departamento de 
Gestão da Informação, Departamento de Monitora-
mento, Departamento de Avaliação e Departamento 
de Formação e Disseminação.

Figura 2
SAGI e seus departamentos

Fonte: MDS/SAGI.
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O Departamento de Gestão da Informação (DGI) 
atua na identificação das necessidades e problemas 
de informação no nível estratégico e gerencial do 
ministério, propondo e desenvolvendo soluções 
para auxiliar a gestão dos programas e a tomada 
de decisão. O DGI organiza e administra as bases 
de dados dos programas e das ações do MDS e 
desenvolve ferramentas informacionais para apoiar 
as atividades de monitoramento e avaliação das 
secretarias finalísticas.  

Criado em 2010, o Departamento de Monitoramento 
(DM) desenvolve atividades de coleta, organização 
e sistematização de informações na forma de indi-
cadores e estudos técnicos para acompanhamento 
gerencial e analítico das políticas e dos programas 
do MDS. Para tanto, o departamento faz mapea-
mento de processos e fluxos, desenho do modelo 
lógico de programas, organização de painéis de 
monitoramento de programas e elaboração de 
análises sobre estes. 

As pesquisas de avaliação e estudos avaliativos 
para aprimoramento dos programas e ações do 
ministério são desenvolvidas pelo Departamento 
de Avaliação (DA) da secretaria. Por meio desses 
instrumentos, o MDS e suas secretarias obtêm 

informações para elaboração de diagnósticos 
aprofundados acerca dos públicos-alvo de suas 
políticas, insumos para desenho e redesenho de 
programas, conhecimento acerca da implementa-
ção de ações e serviços em diferentes contextos 
no país e evidências empíricas específicas dos 
resultados e impactos de sua atuação. 

O Departamento de Formação e Disseminação 
(DFD) planeja e desenvolve, em parceria com as 
demais secretarias, projetos e programas de ca-
pacitação e formação nas modalidades presencial 
e a distância, para diferentes públicos em diversas 
temáticas do ministério. Planeja e desenvolve 
também ações de disseminação dos resultados e 
metodologias de avaliação e monitoramento das 
políticas públicas de desenvolvimento social e 
combate à fome.

Informação, conhecimento e instrumentos para 
gestão e aprimoramento de programas, proposi-
ção e reformulação de marcos normativos e qua-
lificação de quadros técnicos são os produtos da 
SAGI para ajudar o ministério na busca de maior 
efetividade das políticas de desenvolvimento social 
e combate à fome. 
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Produção e gestão da 
informação no setor 
público: uma análise 
do Portal Alagoas em 
Dados e Informações*

Natallya de Almeida Levino1

Robson José Alves Brandão2

Ilmo Wanderley Gallindo3

Thiago José Tavares Ávila4

Resumo

Este trabalho tem por objetivo descrever a experiência 
do Portal Alagoas em Dados e Informações, sistema 
web voltado à produção, organização e gestão de 
dados socioeconômicos do Estado de Alagoas, 
concebido para apoiar o processo de compreensão 
da realidade estadual e a formulação, execução, 
monitoramento e avaliação de políticas públicas. Este 
relato de experiência descreve ainda as principais 
funcionalidades deste Portal, bem como dos seus 
principais produtos tecnológicos.

Palavras chaves: Produção e Gestão da Informação, 
Organizações Públicas, Estado de Alagoas, Ferra-
mentas Informacionais, Acesso à Informação, SINC, 
SEPLANDE, Alagoas.

1 Diretora de Estudos e Pesquisas, Superintendência de Produção da In-
formação e do Conhecimento, Secretaria de Estado do Planejamento e 
do Desenvolvimento Econômico – Alagoas - Brasil.

2 Diretor de Geoprocessamento, Superintendência de Produção da Infor-
mação e do Conhecimento, Secretaria de Estado do Planejamento e do 
Desenvolvimento Econômico – Alagoas - Brasil.

3  Diretor de Estatística e Indicadores, Superintendência de Produção da 
Informação e do Conhecimento da Secretaria de Estado do Planeja-
mento e do Desenvolvimento Econômico – Alagoas – Brasil.

4 Superintendente da Superintendência de Produção da Informação e do 
Conhecimento da Secretaria de Estado do Planejamento e do Desen-
volvimento Econômico – Alagoas – Brasil.

INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação e da comunicação 
(TIC) nos últimos tempos passou a ser um impor-
tante componente competitivo para as diversas 
organizações, sendo estas de caráter público ou 
privado. Neste sentido, observa-se a crescente 
preocupação que as organizações têm destinado 
para este tipo de instrumento, sendo considera-
do bastante relevante principalmente quando se 
discute os ganhos obtidos no apoio ao processo 
de decisão.

Nas organizações públicas em especial, o uso 
de sistemas de informação, visa apoiar a cons-
trução do planejamento estratégico, escolha e 
implementação das ações a serem executadas, 
bem como para o monitoramento e avaliação das 
metas e objetivos. 

Em Alagoas, o governo estadual vem tecendo 
esforços para criar mecanismos de difusão das 
informações para subsidiar a formulação das po-
líticas públicas em observância dos dispositivos 
da Lei Federal 12.527/2011, conhecida como “Lei 
de Acesso à Informação”.

Neste sentido, este trabalho visa analisar como 
o Portal Alagoas em Dados e Informações têm 
contribuído para difusão de informações sobre 
a realidade local para a população, bem como 
quanto a sua participação como ferramenta no 
auxílio ao planejamento e apoio ao processo 
decisório.

O Portal Alagoas em Dados e Informações reúne 
em um mesmo ambiente web um grande volu-
me de dados sobre a socioeconomia alagoana, 
tendo como suporte alguns softwares como: A 
Enciclopédia Digital Wikialagoas, O Sistema de 
Informações Municipais e o Sistema de Informa-
ções Geográficas - Alagoas Geográfico
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feRRameNTas De gesTÃO Da IN-
fORmaÇÃO: esTUDO De CasO DO 
esTaDO De alagOas 

A utilização da gestão da informação nos processos 
gerenciais permite aos usuários um maior entendi-
mento do processo de realização das atividades e 
ao mesmo tempo ao compreender este processo, 
torna-os mais seletivos e exigentes aumentando 
o nível das demandas, dos serviços oferecidos e 
consequentemente a sua qualidade.

Os novos procedimentos de acesso à informação 
pública em vigor no Brasil, em especial os preco-
nizados pela Lei12.527/2011, tem a perspectiva 
de conduzir e ampliar o conhecimento que a so-
ciedade possui das atividades que são realizadas 
nas instituições públicas, criando um ambiente de 

co-responsabilidade junto aos cidadãos no que 
tange ao gerenciamento e tomada da decisão. O 
conhecimento gerado é primordial para que a demo-
cracia seja de fato participativa, pois o nivelamento 
do acesso à informação possibilita que os direitos 
sejam alcançados de forma equitativa.

Contextualização do problema

A Lei de Acesso às Informações Públicas cria novas 
condições para a sociedade conhecer as atividades 
da máquina pública com maior nível de detalhamen-
to. Dentro desta ótica, instituições públicas das três 
esferas já têm dado grandes passos no fornecimento 
destas informações a todos.

No ciclo governamental 2007-2010 a função pro-
dução e gestão da informação no Governo de 
Alagoas e na então SEPLAN (Secretaria do Estado 

Figura 1
Estrutura organizacional da Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento (Sinc)
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de Planejamento e Orçamento) passou a ter maior 
relevância, sendo criada em 2007, com fulcro na Lei 
Delegada nº 43, a Superintendência de Produção 
e Gestão da Informação – SUPEGI, uma estrutura 
com status e responsabilidades de Superinten-
dência para tratar do assunto, dispondo de duas 
diretorias e seis gerências. No ciclo governamental 
2011-2014, com fulcro na Lei Delegada nº 44, esta 
Superintendência passa por uma ampliação de 
estrutura, responsabilidades e foco, passando a 
ser intitulada como Superintendência de Produção 
da Informação e do Conhecimento - SINC. 

Desta maneira, a Secretaria de 
Estado do Planejamento e do 
Desenvolvimento Econômico 
- SEPLANDE passou a dispor 
de estrutura organizacional 
competente para cumprir ade-
quadamente com a sua atri-
buição de produção, gestão, 
divulgação e disseminação de 
dados e informações referentes 
ao panorama socioeconômico 
do Estado de Alagoas.

Assim sendo, ao longo do seu 
histórico (e de estruturas prede-
cessoras), a SEPLANDE através 
de sua unidade de informação, 
desenvolve um trabalho contí-
nuo e relevante de estruturação 
e consolidação de uma grande 
base de dados, informações e 
conhecimentos sobre a realida-
de socioeconômica de Alagoas. 
Neste trabalho, a análise será 
focada em alguns instrumentos 
de gestão da informação, onde 
a utilização destes permite um 
maior nível de conhecimento 
das atividades do Estado.

Portal Alagoas em Dados e 
Informações

Diante do contexto existente bem como da evolu-
ção histórica das ações de produção da informação 
e do conhecimento em Alagoas, ficou constatado a 
necessidade de consolidação do legado construí-
do ao longo das últimas décadas nesta área. Esta 
consolidação passa naturalmente por novos inves-
timentos em tecnologias e processos de produção 
e gestão da informação e do conhecimento alinha-
dos com a base conceitual formulada nos últimos 
anos, com um destaque especial a necessidade de 
esforços para disponibilizar e disseminar junto à 
sociedade toda a rica base de dados e informações 

Figura 2
Tela inicial do Portal Alagoas em Dados e Informações
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existente, para que esta possa servir de subsídio 
relevante ao desenvolvimento de políticas públicas, 
estratégias empresariais, atividades acadêmicas 
e demais ações por parte da sociedade em geral.

Após a realização de estudos e análises voltadas a 
consolidação deste legado, a SEPLANDE concebeu 
um Portal web, intitulado “Alagoas em Dados e Infor-
mações”, que somado a um conjunto de softwares e 
processos de negócio, tem o objetivo de apoiar as 
atividades de produção e gestão da informação e 
do conhecimento socioeconômico de Alagoas bem 
como prover meios e ferramentas para sua ampla 
divulgação, disseminação e apropriação.

Este Portal consiste numa resposta ao desafio de 
compreensão da realidade do Estado de Alagoas, 

para que através de uma política 
de gestão da informação e do 
conhecimento, seja possível a 
implementação de ações que 
contribuam para o fortalecimen-
to do planejamento e da gestão 
pública e consequentemente 
para o desenvolvimento da so-
ciedade alagoana.

Este portal visa aprimorar e subsi-
diar a consolidação da estrutura de 
produção e gestão da informação 
existente na SEPLANDE, através 
de rotinas e ferramentas tecnológi-
cas associadas a novos processos 
de gestão. A disponibilização deste 
conjunto de ferramentas além de 
facilitar a compreensão da reali-
dade socioeconômica possibilita 
subsidiar a geração de conheci-
mentos através do fornecimento 
e disponibilização de dados e 
informações confiáveis em formato 
apropriável e reutilizável para diver-
sas finalidades.

Com o advento deste Portal, as ações de produção 
e conhecimento sobre a realidade alagoana possam 
ser desenvolvidas em caráter mais sistemático, 
fortalecendo o planejamento e a gestão pública e 
demais áreas da sociedade.

A implementação deste portal está disponibilizando 
à sociedade um conjunto de serviços tais como:

• Ferramentas de análise e manipulação de 
indicadores socioeconômicos de Alagoas 
e de seus municípios;

• Ferramentas de análise e manipulação de 
dados e informações geográficas sobre 
Alagoas e seus municípios;

• Informações consolidadas e de fácil acessi-
bilidade sobre a socioeconomia alagoana, 
em formato de mapas e publicações;

Figura 3
Glossário técnico do Portal Alagoas em Dados e Informações
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• Ferramentas de estímulo à produção de infor-
mações sobre Alagoas por parte da sociedade;

• Ferramentas de disponibilização de dados 
e informações sobre o Estado de Alagoas.

Dentre as funcionalidades oferecidas pelo portal, 
destacamos a seguir algumas seções relevantes 
para o cumprimento dos objetivos desta ferramenta.

Glossário técnico

Esta seção disponibiliza um amplo acervo de ex-
pressões e termos técnicos contendo o significa-
do e explicações sobre as principais expressões 
utilizadas no Portal. Tem como finalidade facilitar 
a compreensão do que é relatado nos artigos, 

publicações e demais produtos de in-
formação socioeconômica elaborada 
pela SEPLANDE, permitindo que os 
usuários tenham maior familiaridade 
com os termos utilizados.

Alagoas em números

Esta seção permite ao acesso a uma 
publicação especial, em formato de 
folder, que disponibiliza os principais 
indicadores socioeconômicos sobre 
Alagoas. Visa objetivar o acesso por 
parte da sociedade, aos principais 
números referentes à realidade social 
e econômica do estado.

mapas TemáTICOs

Esta seção permite ao acesso a uma 
coleção de mapas temáticos sobre 
Alagoas que são elaborados pela 
equipe técnica da SEPLANDE. Visa 
apoiar a compreensão da realidade 
estadual a partir da dimensão espa-
cial, facilitando a análise e evolução 
dos indicadores socioeconômicos, 
bem como a elaboração de compa-
rativos entre as unidades municipais.

Artigos

Esta seção permite ao acesso a um conjunto de 
artigos técnicos sobre a socioeconomia alagoana 
elaborados pela equipe técnica da SEPLANDE e 
autores convidados. Os artigos são elaborados a 
partir dos dados disponibilizados no portal e facili-
tam a compreensão do cenário local além de relatar 
a dinâmica e a conjuntura do estado.

Últimos números

Disponibiliza ao usuário um painel contendo os 
números mais recentes sobre a economia local e 
nacional, oferecendo dados como o valor do salário 
mínimo, inflação, cesta básica, frota de veículos, ba-

Figura 4
Mapas temáticos disponibilizados no Portal Alagoas em Dados e Informações
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lança comercial e outros indicadores que 
sofrem variação em curto prazo (mensal).

Publicações socioeconômicas

CCom o Portal, foi possível dispo-
nibilizar a sociedade todo o acervo 
de publicações socioeconômicas 
desenvolvidas pela Superintendência 
de Produção da Informação e do Co-
nhecimento (e estruturas anteceden-
tes).  Estão disponíveis as seguintes 
publicações com respectivas séries 
históricas: Anuário Estatístico, Resenha 
Estatística, Contas Regionais, Produto 
Interno Bruto dos Municípios, Projeção 
da População do Estado e dos Muni-
cípios, Agropecuária dos Municípios, 
Conjuntura Econômica, e o boletim do 
Índice de Preços ao Consumidor de 

Maceió. As publicações estão dispo-
níveis para download em formato PDF 
ou em formato page-flip, que permite 
a leitura interativa online através de 
computadores e dispositivos móveis, 
como tablets e smartphones.

Além do portal principal, estão dispo-
níveis um conjunto de softwares de 
gestão de informação socioeconô-
mica que apoiam o cumprimento dos 
objetivos do projeto. Estes softwares 
serão descritos a seguir.

Sistema de Informações 
Municipais (SIM)

O Sistema de Informações Municipais 
(doravante SIM) é um sistema web que 
disponibiliza um grande conjunto de in-
formações estatísticas sobre o Estado 
de Alagoas. O SIM foi construído para 
facilitar o acesso a dados estatísticos 
sobre Alagoas e seus municípios.

O objetivo principal da ferramenta 
é o de congregar os mais variados 

Figura 5
Seção de publicações do Portal Alagoas em Dados e Informações

Figura 6
Tela inicial do Sistema de Informações Municipais (SIM)
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tipos de dados e informações dentro de uma 
única plataforma, facilitando assim o acesso as 
mesmas. Em linhas gerais, o SIM reuniu em um 
mesmo ambiente as informações disponibilizadas 
em diversos sites oficiais (IPEA, IBGE, BCB, DA-
TASUS, MTE/RAIS, AMA, SEPLANDE, dentre ou-
tros). Esta estruturação permite um fácil acesso e 
visualização das informações e dados disponíveis 
sobre o estado, mas até outrora espalhados por 
diversos sites na internet, alguns nem sempre de 
fácil acesso para os usuários.

Através do SIM, é possível realizar consultas e 
gerar relatórios sobre temas como: 
agropecuária, educação, saúde, 
infraestrutura, economia, meio am-
biente, trabalho, renda, exportações 
e diversas outras informações.

Nestes termos, o SIM auxilia de ma-
neira substancial para que a popula-
ção alagoana conheça seu próprio 
estado a partir de dados confiáveis. 
Ademais, ao garantir informações e 
dados com fácil acesso, o SIM pre-
tende apoiar a produção técnica e 
acadêmica sobre o território e contex-
to alagoano, a qual, apesar de vários 
pesquisadores existentes no estado, 
ainda não é satisfatória.

Enciclopédia digital 
WikiAlagoas

A Enciclopédia Digital WikiAlagoas é 
um espaço digital feito para construção 
de conhecimento, divulgação de infor-
mações, de forma colaborativa, ou seja, 
permitindo a atuação direta de qualquer 
usuário devidamente cadastrado no 
software. A intenção é que “Alagoas” 
seja um tema estimulante de um com-
partilhamento contínuo entre uma rede 
de pessoas que tenham em comum o 
interesse pelo lugar onde vivem.

Temas como história, cultura, geo-
grafia, artes, meio-ambiente, economia, política, 
sociedade, educação, literatura, curiosidades, 
entre outros são temas explorados por meio da 
enciclopédia, levando a identidade de Alagoas para 
qualquer lugar do mundo. Tal fato objetiva anunciar 
o estado e mostrar todas suas características, das 
mais conhecidas, como suas belezas naturais, até 
as menos noticiadas como uma festa típica de de-
terminado cidade ou bairro alagoano.

A WikiAlagoas é mantido através da contribuição 
da população como um todo, sejam pessoas físicas 

Figura 7
Resultado de consulta ao Sistema de Informações Municipais (SIM)

Figura 8
Tela inicial da enciclopédia digital WikiAlagoas



135

B olet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  8  •  Sa lvador,  outubro 2012

Relatos de Experiências

ou jurídicas, os quais podem colaborar através da 
inserção de novos temas por meio de artigos, ou 
melhorando outros já existentes. Destarte, a socie-
dade é responsável por fazer do WikiAlagoas um 
espaço onde informações gerais sobre Alagoas 
possam ser obtidas de maneira interativa, demo-
crática e segura.

Neste contexto, e visando sempre a segurança e 
precisão das informações, os artigos e verbetes edi-
tados no WikiAlagoas são validados 
por uma equipe de moderadores inde-
pendentes. Em suma, por meio desta 
ferramenta, o Governo de Alagoas 
consegue disponibilizar informações 
das mais diversas áreas de interesse 
e grau de conhecimento, desde con-
teúdos técnico-científicos até informa-
ções e curiosidades regionais.

Alagoas Geográfico

O Alagoas Geográfico é um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), voltado 
ao ambiente WEB, operando através da 
biblioteca livre utilizada para desenvolver 
aplicações geográficas denominada 

TerraLib, em conjunto com o software 
livre TerraView, fazendo com que se te-
nha funcionalidades de processamento, 
armazenamento e exibição de dados.

Por meio do SIGWEB “Alagoas Geográ-
fico” é possível ter acesso a uma gama 
de informações georreferenciadas, 
podendo fazer consultas, integrações e 
processos sobre as mesmas.

A utilização de fotos e mapas, atrelados 
com técnicas de georreferenciamento, 
está se concretizando como impor-
tante ferramenta de planejamento e 
gestão, principalmente para o setor 
público. É possível, por meio de es-
tudos usando tais técnicas, verificar a 

melhor localidade para se construir um novo hospi-
tal, escola, creche, presídio, mercados, industriais, 
hotéis, centros de convenções, entre outra gama de 
empreendimentos. Para tanto, é necessário dotar 
o Estado da ferramenta básica (insumo) para este 
planejamento, que são as imagens, mapas e demais 
informações cartográficas e geográficas do território 
alagoanoDesta feita, Alagoas apresenta uma impor-
tante ferramenta de gestão e planejamento, tanto 
para o setor público quanto para a iniciativa privada. 

Figura 9
Tela inicial do Alagoas Geográfico

Figura 10
Consulta de imagem de satélite no Alagoas Geográfico
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São disponibilizadas imagens de alta resolução de 
vários municípios do Estado, bem como mapas 
temáticos sobre agricultura, indústria, uso da terra, 
dentre outros.

A visualização de informações cartográficas e geo-
referenciadas, atreladas com os corretos relatórios 
e estudos derivados da mesma, poderão fornecer 
dados preciosos no momento da realização de um 
novo investimento – público ou privado. Ademais, a 
ferramenta é de grande interesse para a sociedade, 
a qual tem a oportunidade de conhecer melhor seu 
Estado, bem como para a academia, onde serão 
realizados diversos estudos e pesquisas derivados 
da utilização desta plataforma.

CONClUsÃO

Para que o Estado possa desempenhar novos pa-
péis e fugir do rótulo já estabelecido é primordial 
o fortalecimento de modelos de planejamento e 
gestão modernos em que a relação Estado-So-
ciedade seja priorizada, para isso a utilização de 
instrumentos de difusão da informação e conheci-
mento são elementos essenciais. Neste contexto, a 
transformação da cultura do segredo para a cultura 
do acesso, da lógica da informação como um favor, 
para a lógica da informação como um bem público, e 
que este depende primordialmente do engajamento 
dos servidores e da sociedade. A lei de acesso à 
informação mostra-se relevante ao estreitar essas 
relações e tornar a sociedade mais consciente dos 
seus direitos e deveres, além de fornecer legitimi-
dade e transparência na gestão pública, permitindo 
que a população cobre mais qualidade e eficiência.

Em Alagoas, apesar das disparidades socioeconô-
micas presentes no estado, o governo vem traçando 
esforços para que a Lei de Acesso a Informação seja 
cumprida em sua totalidade. O Portal Alagoas em Da-
dos e Informações e seus subprodutos são exemplos 
de democratização do acesso a diversas fontes de 
informações públicas. Através destes, a população 

dispõe de uma ferramenta de compreensão e co-
nhecimento dos fatores socioeconômicos presente 
no Estado. Espera-se que o acesso às informações 
públicas permita subsidiar as definições das políticas 
locais criando um ambiente de desenvolvimento 
sustentável no qual a sociedade se torna apta e cor-
responsável pelo processo de decisão e cumprimento 
das metas e objetivos estabelecidos pelos governos.
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Azimute: uma nova 
ferramenta para o 
planejamento do 
Estado da Bahia

Célia Regina Sganzerla1

Eva Borges2

hIsTÓRICO

A Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), como principal provedora 
de informações do estado, já produz informações 
geográficas de qualidade e ferramental de gera-
ção de mapas e cartogramas para 417 municípios 
baianos. Entretanto, em 2007, buscando agregar 
valor aos serviços do órgão, a Diretoria de Estudos 
(Direst) deu início à criação de um aplicativo com 
informações georreferenciadas, relacionadas aos 
serviços essenciais na Bahia. 

Na fase de concepção e estruturação do projeto 
foi realizada uma série de encontros entre técnicos 
e gestores, de maneira a permitir que a troca de 
ideias frutificasse e fosse ganhando consistência, 
o que inicialmente foi chamado de “projeto oferta 
e demanda”.

Os serviços básicos, primordialmente os de saúde 
e de educação, apresentaram-se como temas mais 
sensíveis à primeira etapa do trabalho, tendo em 
vista as suas estreitas relações com os estudos so-
bre pobreza, os quais, juntamente com os estudos 

1  Arquiteta; mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano (Unifacs); 
gestora pública, atuando na SEI. celiasganzerla@gmail.com

2  Economista; mestre em Economia (UFBA); coordenadora de Estudos 
Econômicos e Sociais da SEI. evacristinaborges@gmail.com

sobre logística, constituem as duas principais linhas 
de trabalho da Direst. A demanda foi definida com 
base nas características da população presente 
em seus respectivos espaços territoriais para de-
terminado lapso de tempo, enquanto a oferta dos 
serviços foi definida pela infraestrutura física e de 
recursos humanos existente nos estabelecimentos 
prestadores de serviços. A ideia era cobrir toda a 
rede – pública e privada – de serviços do estado. 
Para tanto, os dados quantitativos e qualitativos, 
disponíveis nas bases públicas, seriam extraídos 
e inseridos em um sistema dotado de relevância e 
propósito. Seu formato deveria permitir que outros 
temas, a exemplo da assistência social, pudessem 
ser agregados no futuro, de modo a incrementar a 
visão integrada e espacializada das informações.

O trabalho empreendido pela Coordenação de 
Estudos Socioeconômicos (Coese) consistiu, 
basicamente, em selecionar e organizar grandes 
conjuntos de informações, localizá-las no território 
e integrá-las em um meio digital interativo e amigá-
vel. Para tanto, a equipe buscou uma aproximação 
com órgãos ligados às referidas prestações de 
serviço – a Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia (SEC) e a Secretaria de Saúde do Estado 
da Bahia (Sesab). Foram três anos (2008, 2009 e 
2010) de intenso trabalho conjunto, período em que 
importantes decisões foram tomadas, a exemplo da 
definição das variáveis que melhor representavam a 
infraestrutura de serviços de educação e de saúde, 
bem como espelhavam, adequadamente, as carac-
terísticas fundamentais da população.

Além de tratar das relações entre os estabele-
cimentos prestadores de serviços de saúde e 
educação e a base de dados, com informações 
socioeconômicas e demográficas, foi preciso lidar 
com o modelo conceitual, o modelo de dados, as 
funcionalidades, o layout, a operabilidade, as bases 
cartográficas digitais, o processo de geocodificação 
e as imagens aéreas. Isso só para citar alguns dos 
elementos envolvidos na complexidade do projeto. 
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No entanto, as dificuldades transformaram-se em 
desafios que levaram a equipe a avançar e dar 
continuidade aos trabalhos. A primeira versão do 
aplicativo foi implantada em meados de 2011, para 
que pudesse ser testada pelos órgãos do Governo 
do Estado da Bahia.

O nome Azimute, escolhido para identificar o apli-
cativo, pareceu fazer todo o sentido para a equipe 
que buscava estabelecer um forte vínculo entre a 
ferramenta e o ambiente de planejamento do esta-
do, além de fugir das tradicionais siglas. O conceito 
(Azimute) corresponde a uma medida angular utili-
zada para definir a posição de um ponto no espaço 
e guarda, na sua origem etimológica, uma ligação 
com “caminho” ou “direção”.

ObJeTIvO e fONTe De DaDOs

O Azimute é um aplicativo criado para auxiliar a 
análise de informações georreferenciadas sobre a 
população e os estabelecimentos de educação e 
saúde no estado da Bahia, com base em um conjun-
to de atributos que os qualificam. O conhecimento 
da localização e da distribuição da população e dos 
estabelecimentos citados contribui para a elabora-

ção de políticas públicas voltadas para a melhoria 
da qualidade dos serviços nestes segmentos.

A principal fonte de dados demográficos e socioeco-
nômicos usados no Azimute é o Censo Demográfico 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) Para a obtenção de informações sobre as 
famílias pobres, utiliza-se também como fonte a Ma-
triz Social do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS). Tais dados, no Azimute, compõem o grupo 
das informações territoriais e estão disponíveis tanto 
por município quanto, em nível mais detalhado, por 
setor censitário. Em termos de informações terri-
toriais, o sistema oferece recortes padronizados, 
como os territórios de identidade, as Diretorias Re-
gionais de Saúde (Dires) e as Diretorias Regionais 
de Educação (Direc). Salienta-se, entretanto, que 
é possível selecionar, no mapa, qualquer área de 
interesse dentro do estado da Bahia.

As informações setoriais estão agrupadas por esta-
belecimento. A fonte utilizada para os serviços de 
educação foi o Censo Escolar do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), e, para os de saúde, o Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do banco 
de dados do Sistema Único de Saúde (Datasus). 

Figura 1
O arranjo de variáveis em camadas inter-relacionadas e referenciadas geograficamente estimula a produção de conhecimento
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CONCeITUaÇÃO e 
fUNCIONameNTO

Os sistemas de comunicação e informação contem-
porâneos, em particular os móveis, buscam privi-
legiar conceitos como a usabilidade (facilidade de 
uso) e a experiência do usuário (atenção a aspectos 
cognitivos e emocionais do indivíduo). Desse modo, 
as tecnologias contemporâneas têm estimulado a 
utilização de informações, geralmente já disponíveis 
em outros formatos, de maneira mais interativa e 
agradável, a exemplo das interfaces gráficas e das 
telas sensíveis ao toque e ao movimento dos olhos.

Os sistemas informatizados evoluem continuamen-
te, tendendo a definir suas principais funcionalida-
des com base nas necessidades dos usuários, e os 
Sistemas de Informação Geográfica, os chamados 
SIG (ou GIS, sigla em inglês) não fogem à regra. 
Além de suas funções típicas, como o armazena-
mento, a exibição e a manipulação das informações 
referenciadas geograficamente, isto é, dos dados 
identificados de acordo com sua localização, os 
SIG tornaram-se ferramentas de apoio a decisões 
imprescindíveis para o planejamento, tanto no setor 
privado quanto no público, destacando a importân-
cia da consulta espacializada.

Realizar uma consulta espacial através de SIG é 
perguntar em quais lugares determinados fenôme-
nos ocorrem, ou buscar quais lugares apresentam 
objetos com determinados atributos, verificando 
a lógica geográfica associada ao resultado. É um 
procedimento simples, mas que possibilita uma 
interação extremamente dinâmica e poderosa entre 
usuário e base de dados, estimulando a criação de 
conhecimento e, consequentemente, melhorando 
o processo decisório em que gestores e empreen-
dedores encontram-se envolvidos.

O Azimute foi concebido e desenvolvido como SIG e, 
para tal, além de contar com um servidor de mapas 
digital, utiliza o Google e seus modos de visualiza-
ção padrão, de mapas e de imagens de satélite, na 

configuração do seu sistema de dados georreferen-
ciado. A base de dados reúne informações, as quais 
geralmente se encontram dispersas e em formatos 
mais rígidos, em um novo arranjo, que possibilita ao 
usuário definir relações entre elas de acordo com o 
objetivo da sua pesquisa. Os dados ficam organiza-
dos em “camadas” referenciadas na base geográfica, 
que podem ser ativadas ou desativadas em função do 
recorte analítico escolhido. Novas camadas também 
podem surgir com base na associação entre variá-
veis diversas. Estima-se que este formato estimula a 
produção de conhecimento (Figura 1).

No Azimute, os estabelecimentos de saúde e edu-
cação dos municípios estão representados por 
seus locais geográficos e aparecem como pontos 
sobre a base cartográfica do estado. O sistema 
relaciona os dados do ponto georreferenciado 
com as informações da área onde se localiza ou 
possui alcance. As relações estabelecidas entre os 
pontos e a base oferecem elementos para o estudo 
da oferta de equipamentos e serviços de saúde e 
educação e da demanda das populações situadas 
em sua área de influência. 

De modo interativo e autoexplicativo, o Azimute 
oferece acesso a seu banco de dados, via inter-
net, por meio de duas modalidades de consulta: 
predefinida e avançada. A primeira oferece ao 
público pesquisas já estruturadas, bastando ao 
usuário selecionar a área de seu interesse para que 
seja exibido o resultado de uma pesquisa predefi-
nida (pronta). A segunda modalidade é dirigida a 
usuários cadastrados e permite a criação de uma 
pesquisa totalmente nova, utilizando o passo a 
passo disponível e o inter-relacionamento dos te-
mas e variáveis. Os resultados das pesquisas são 
visualizados em tabelas e mapas que podem ser 
exportados para o computador do usuário.

UTIlIZaÇÃO

O Azimute é uma ferramenta pronta para ser utili-
zada pelos gestores, técnicos e pesquisadores das 
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secretarias e demais órgãos que tenham necessida-
de de conhecer a realidade do estado para fins de 
planejamento, avaliação e formulação de programas 
e ações voltadas ao desenvolvimento do estado.

O processo de planejamento contemporâneo exige 
agilidade e precisão na tomada de decisão, porém 
nem sempre há condições e tempo hábil para a 
realização de estudos extensos e detalhados. Esta 
é a tônica do Azimute, que permite a realização 
de pesquisas que, no sistema, sejam entendidas 
como perguntas, feitas com base em critérios ou 
filtros estabelecidos pelo pesquisador no momento 
em que este realiza seu estudo. Destaca-se que, à 
medida que o pesquisador vai refinando sua pesqui-
sa, novos critérios de seleção de dados podem ser 
estabelecidos. Os resultados ou produtos (tabelas e 
mapas) são as respostas obtidas pelo cruzamento 
dos dados que poderão compor diagnósticos ou 

relatórios pretendidos, bem como gerar novas per-
guntas, incrementando o processo.

Mesmo em sua primeira versão de teste, o Azimute 
vem demonstrando boa receptividade e grande 
capacidade em gerar resultados positivos. Grupos 
especiais de colaboradores formaram-se na SEC, na 
Sesab e na Secretaria do Planejamento do Estado 
da Bahia (Seplan) para receber treinamento sobre 
o sistema e discutir com a SEI o uso, as potenciali-
dades e as melhorias deste. Outros órgãos, como 
a Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração 
(SICM), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
da Bahia (Sedur), a Secretaria da Segurança Pú-
blica do Estado da Bahia (SSP) e a Secretaria de 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), 
também demonstraram interesse pelo sistema. As 
equipes multidisciplinares das referidas secretarias 
passaram a examinar, juntamente com a equipe da 
SEI, a possibilidade de inclusão de novos módulos 
com temas relativos aos seus projetos, programas e 
ações. Também foram realizados treinamentos com 
alunos de universidades públicas e privadas para 
que pudessem utilizar informações do sistema em 
trabalhos acadêmicos, expandindo sua capacidade 
de gerar conhecimento sobre a realidade dos servi-
ços essenciais na Bahia.

Através do “fale conosco”, a equipe administradora 
do sistema está cadastrando os pesquisadores 
interessados que, à medida que produzem seus 
estudos, contribuem publicando suas pesquisas e 
disponibilizando-as para o grande público, no mó-
dulo “pesquisas predefinidas”.  Durante o período 
de teste, a equipe também está atenta às observa-
ções e sugestões enviadas pelos usuários e trabalha 
constantemente no aperfeiçoamento do aplicativo.

exemplOs

Veja alguns exemplos de pesquisas e seus resultados 
em forma de mapas e relatórios extraídos do Azimute.

Figura 2
Mapa resultado: apresenta os municípios da Bahia que con-
tam com serviço hospitalar de internação de alta complexi-
dade (em destaque) e os hospitais em suas geolocalizações 
(ícones verdes).
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Figura 3
Relatório exemplo (a): além dos nomes dos municípios que dispõem de serviço 
hospitalar de internação de alta complexidade, podem-se incluir outras informações 
relacionadas, como a população total e idosa e os territórios de identidade onde 
se localizam os municípios

Figura 4
Relatório exemplo (b): listagem (parcial) dos hospitais com serviço 
de internação de alta complexidade, associada às informações 
sobre o atendimento pelo SUS e o total de leitos destes estabe-
lecimentos

Figura 5
Mapa resultado: recorte de imagem exibindo o resultado da 
pesquisa com as escolas de ensino fundamental presentes 
em uma área urbana selecionada do município de Barreiras 
(ícones amarelos)
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Figura 6
Relatório exemplo: listagem das escolas que atenderam à solicitação do pesquisador, associadas às informações sobre a presença 
de laboratório de informática e de ciências e biblioteca

Figura 7
Mapa resultado: em destaque na imagem, os municípios situados ao longo do eixo da ferrovia
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Figura 8
Relatório exemplo: corresponde à listagem com os nomes dos municípios situados ao longo do eixo da ferrovia, sua população 
total e os percentuais de jovens e adultos
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curso permite manter ou alterar a área previamente 
selecionada, assim como os temas e as variáveis 
inicialmente indicadas, para novas consultas, ma-
pas e relatórios.

PERSPECTIVAS

Além do trabalho de divulgação e dos ajustes gerais 
do aplicativo, a equipe administradora do Azimute 
trabalha para que, sistematicamente, o procedi-
mento de atualização do banco de dados possa ser 
padronizado e realizado totalmente em rede, com 
os parceiros das secretarias envolvidas.

Por sua vez, a equipe da Direst está trabalhando na 
montagem do edital para a contratação de serviços 
especializados, por meio de licitação, com o objeti-
vo de ampliar o número de variáveis e funcionalida-
des do Azimute. Nessa nova etapa de expansão do 
sistema, novos temas e novas variáveis deverão ser 
incluídos, de modo a fornecer aos pesquisadores 
respostas com maior grau de refinamento acerca 
dos serviços essenciais da Bahia.

O Azimute está entre os projetos que foram se-
lecionados para a rede do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) e que receberão apoio 
técnico e financeiro no ano de 2012, e o Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) resolveu incorporar o link de acesso ao 
sistema ao “Mapa de Oportunidades” – um guia de 
serviços públicos que visa à inclusão produtiva da 
população pobre. O citado projeto corresponde a 
um esforço colaborativo em rede que reúne ideias 
de todos os estados brasileiros, é coordenado pela 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
(SAGI) e faz parte das ações do Plano Brasil Sem 
Miséria. Equipes de outros estados, presentes nas 
oficinas realizadas em Brasília em novembro de 
2011, passaram a procurar a equipe da Direst, na 
SEI, a fim de conhecer melhor o Azimute, visando 
construir sistemas semelhantes. Nesse sentido, 
há uma expectativa por parte da equipe de que o 
Azimute faça parte de uma grande rede nacional 
de sistemas semelhantes.

1. O pesquisador deseja saber em quais municí-
pios e territórios de identidade encontram-se 
os serviços de internação hospitalar de alta 
complexidade e o percentual de idosos nessas 
localidades. Após a realização da pesquisa, 
ele poderá visualizar, em forma de mapa, bem 
como em relatórios, os resultados obtidos, 
como aqui exemplificado.

Relatório exemplo (a): além dos nomes dos 
municípios que dispõem de serviço hospitalar de 
internação de alta complexidade, podem-se incluir 
outras informações relacionadas, como a popula-
ção total e idosa e os territórios de identidade onde 
se localizam os municípios.

Relatório exemplo (b): listagem (parcial) dos 
hospitais com serviço de internação de alta com-
plexidade, associada às informações sobre o 
atendimento pelo SUS e o total de leitos destes 
estabelecimentos.

2. É possível que outro pesquisador queira apro-
fundar seu conhecimento acerca de uma área 
específica dentro de um município. Através da 
seleção da área é possível identificar a região e 
obter mais informações sobre a mesma. Inicial-
mente ele pode solicitar, no sistema, o número 
de escolas de ensino fundamental existentes 
na área selecionada e, em seguida, se elas 
possuem ou não laboratório de informática, 
laboratório de ciências e/ou biblioteca.

3. O pesquisador deseja estudar as populações 
localizadas no entorno de um eixo (no exemplo 
abaixo, o traçado hipotético da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (FIOL)).

Sempre que o pesquisador queira alterar a pesquisa 
no Azimute, ele pode facilmente realizar a mudan-
ça por meio da opção “edição da pesquisa” sem 
precisar, para isso, recomeçar o processo. Esse re-
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CONClUsÃO

O Azimute propõe uma ferramenta inovadora que 
busca facilitar os estudos e análises de diversos 
fenômenos. Nesse caso, a oferta e a demanda dos 
serviços essenciais à sociedade baiana, de maneira 
que possa contribuir efetivamente para a elaboração 
de políticas públicas voltadas para o desenvolvimen-
to do estado. Sua interface combina as informações 
dos serviços essenciais de saúde e educação com a 
geografia social da Bahia, propiciando uma comuni-
cação clara, responsável e provocativa. São mapas 
que podem contribuir para revelar importantes ten-
dências, processos e eventos em curso no estado.

A experiência de idealização e construção do 
Azimute dentro da Diretoria de Estudos da SEI 

estimulou os técnicos a usarem as informações dis-
poníveis de forma criativa e interativa, intensificando 
a geração de conhecimento sobre a realidade dos 
serviços essenciais na Bahia. Assim, reafirma-se a 
necessidade de disseminação do conhecimento 
criado, por meio de sistemas amigáveis, como forma 
de incentivar pesquisadores, técnicos, gestores e 
o grande público a participarem do processo de 
planejamento no estado. Conforme assinalado, a 
necessidade dos usuários é a chave para a evolução 
do Azimute, pois, ao elaborarem suas pesquisas, 
alimentam o aplicativo, possibilitando que o grande 
público tenha acesso a um amplo conjunto de in-
formações, em módulos predefinidos. Neste ciclo, 
os usuários estimulam e passam a requerer novas 
funcionalidades, as quais deverão compor as futu-
ras versões do aplicativo. 
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Repercussões dos 
grandes projetos no 
desenvolvimento 
socioeconômico da 
Bahia1

Projeto de pesquisa2

Agosto de 2012

INTRODUÇÃO

A Bahia, como os demais estados integrantes da 
região Nordeste, apresenta sérios desafios a serem 
transpostos, que estão expressos basicamente por 
seus indicadores sociais. A despeito de a Bahia ter 
apresentado ritmo de crescimento superior à média 
nacional, nas últimas décadas, o estado caracteriza-
-se por grande concentração de pobreza e por não 
conseguir romper as barreiras que obstaculizam a 
sua integração à economia nacional.

Em um contexto de interdependência e concorrên-
cia entre empresas, países e regiões, são impres-
cindíveis profundas modificações no planejamento 
público e privado, exigindo uma leitura integrada e 
profunda dos fatores que impulsionam ou travam 
o desenvolvimento regional. 

1 Este projeto esta sendo executado pela Diretoria de Estudos (Direst) 
da SEI com a seguinte equipe técnica: Cesar Vaz de Carvalho Junior; 
Edgard Porto – diretor da Direst; Edmundo Figueiroa; Ilce Carvalho; 
Leib Braunstein. 

2  As informações e conclusões deste trabalho serão confrontadas com 
outro trabalho da Direst, disponível neste boletim, cujo objetivo é de 
analisar a dinâmica das manchas de pobreza na Bahia para o período 
2000-2010. O objetivo desta confrontação é pensar e refletir sobre as 
repercussões que a dinâmica econômica e os grandes projetos de infra-
estrutura podem ter sobre a dinâmica da pobreza no estado da Bahia.

O trabalho aqui proposto analisa o conjunto dos 
investimentos para a Bahia, identificando se con-
tribuem significativamente para o crescimento do 
estado e, a partir desse crescimento, suas impli-
cações sobre o desenvolvimento socioespacial 
do estado.

Concomitantemente, a perspectiva de grandes 
projetos e investimentos em infraestrutura modifica 
e reorienta a dinâmica do desenvolvimento socioe-
conômico destes espaços. Novos termos de troca, 
novos espaços, novos atores e novas dinâmicas 
de desenvolvimento suscitam novos critérios e 
instrumentos de estudo para a solução de velhos 
e novos problemas.

Em que pese a existência de limites para as possi-
bilidades de indução do desenvolvimento regional, 
torna-se necessária a ação pública como agente 
de desenvolvimento econômico e social. Aponta-
-se para uma deliberada promoção de políticas 
públicas e de ações programáticas que convirjam 
para associar aos investimentos públicos iniciati-
vas que resultem na redução das desigualdades 
socioespaciais. 

É justamente com este propósito que o projeto ora 
proposto constitui-se importante instrumento de 
avaliação das ações dos governos federal e esta-
dual sobre a Bahia e região do Nordeste brasileiro. 
Ou seja, busca-se entender as potencialidades dos 
recursos alocados e as vocações econômicas do 
estado e da região Nordeste, tendo como base o 
fomento à estruturação de empreendimentos pro-
dutivos e à produção de bens e serviços.

Desse modo, conforme será apresentado nas linhas 
que se seguem, as seguintes perguntas deverão 
orientar o desenvolvimento das investigações: 

• De que modo e em que intensidade os projetos 

estruturantes introduzem novas dinâmicas no 

estado da Bahia? 
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• Quais são as repercussões socioeconômicas 
mais relevantes? 

• Tais repercussões poderão alterar a situação 
de pobreza em determinadas localidades?

Espera-se, com este projeto, contribuir para a conse-
cução de avanços nas áreas de pesquisa e oferecer 
importantes subsídios à formulação de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento da região. 

JUsTIfICaTIva

A região Nordeste do Brasil, primeiro espaço de 
ocupação demográfica do país, apresenta, ainda no 
século XXI, os menores índices de desenvolvimento 
humano entre as regiões do Brasil, grande desigual-
dade de distribuição de renda e concentração da 
infraestrutura e atividades econômicas na faixa lito-
rânea, principalmente nas capitais estaduais. Este 
quadro se superpõe a indicadores de crescimento 
econômico médio, superior ao ritmo de crescimento 
da economia brasileira, fato que merece ser melhor 
compreendido para que se possam adotar estraté-
gias e iniciativas públicas que contribuam para a 
redução das desigualdades sociais.

A característica concentradora do crescimento 
brasileiro tem proporcionado, ao longo do tempo, a 
formação de uma sociedade com um dos maiores 
índices mundiais de desigualdade. No início do sé-
culo XXI, a problemática regional ainda permanece 
como um dos principais entraves ao desenvolvi-
mento nacional. A compreensão dessa realidade 
apresenta-se estratégica para as políticas públicas, 
que não podem ficar restritas ao olhar específico e 
isolado dos componentes que formam a trama de 
processos que compõem o desenvolvimento.

Diversos estudos têm enfatizado o papel dos gastos 
em infraestrutura como variável determinante para 
o crescimento econômico, destacando a relação 
entre produtividade e investimentos públicos, par-
ticularmente os investimentos em infraestrutura de 
transportes e energia. Concluindo que principal-

mente estes últimos podem influenciar ativamente 
o desenvolvimento de uma região estagnada, 
possibilitando o aumento de produção e/ou a es-
pecialização regional da produção.

Assim é que o anúncio do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) pelo governo federal, no início 
de 2007, trouxe de volta as discussões sobre as 
carências e deficiências da infraestrutura brasileira e 
o obstáculo que estas representam ao crescimento 
e desenvolvimento econômico. Argumenta-se que 
as políticas adotadas pelas esferas nacionais e 
estaduais de governos no Brasil, nas duas últimas 
décadas, têm sido marcadas por investimentos 
insuficientes em infraestrutura, principalmente em 
áreas fundamentais como energia, transporte e 
comunicação, fato que pode, em parte, explicar o 
baixo desempenho econômico brasileiro recente. 

Por fim, vale salientar que o momento constitui 
também uma excelente oportunidade para avaliar 
as repercussões das atuais políticas públicas de 
investimento, facilitando e apontando as possibi-
lidades de novos rumos para o planejamento e o 
desenvolvimento regional.

ObJeTIvOs

Geral

Identificar as repercussões dos grandes investimen-
tos, especialmente os em infraestrutura, no desen-
volvimento da Bahia, possibilitando a compreensão 
da realidade estadual em seu contexto regional, 
assim como balizar ações potencializadoras ou 
mitigadoras dos resultados previstos.

Específicos
• Analisar as repercussões dos grandes pro-

jetos sobre a economia baiana e nordestina.

• Analisar possíveis repercussões sobre a 
dinâmica social baiana.
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• Oferecer subsídios à formulação de políticas 
públicas para a Bahia.

aspeCTOs meTODOlÓgICOs

A elaboração deste estudo, embora com foco 
no estado da Bahia, pressupõe um olhar sobre a 
realidade do Nordeste brasileiro, possibilitando a 
compreensão da realidade estadual em seu con-
texto regional, assim como a avaliação das reper-
cussões dos projetos estruturantes no conjunto de 
investimentos regionais.

Fase 1: atividades preliminares

Esta fase tratará do detalhamento e dos ajustes dos 
conteúdos e da metodologia a serem desenvolvidos 
no decorrer do trabalho, detalhando os conteúdos 
e ajustes de cronogramas, assim como a definição 
das bases de informação e fontes de dados. Serão 
também estabelecidos contatos com consultores e 
providências para contratação. 

Fase 2: identificação e caracterização 
dos projetos estruturantes para os 
estado do Nordeste

O objetivo desta fase é o conhecimento e o mapea-
mento dos projetos estruturantes para a Bahia, con-
siderando a sua relevância isoladamente, ou como 
componente de um agrupamento, na transformação 
do desenvolvimento estadual e/ou regional. Nessa 
fase serão desenvolvidas as seguintes atividades:

• Seleção preliminar dos projetos estruturan-
tes – definição de elenco de projetos com um 
elevado grau de complexidade e de grande 
impacto socioeconômico, considerando a sua 
relevância isoladamente, ou como componen-
te de um agrupamento, na transformação do 
desenvolvimento estadual e/ou regional. Nes-
se momento serão definidas as características 
dos projetos a serem pesquisadas. 

• Levantamento de informações nos órgãos 
do estado – de posse da relação preliminar 
de projetos, serão realizados contatos com os 
órgãos estaduais para coleta de informações e 
complementação do rol preliminar de projetos, 
contemplando os seguintes aspectos:

 Descrição – informações sobre as principais 
características do investimento, contemplando:

-  tipo (porto, ferrovia etc);

-  localização/trecho;

-  demanda atendida;

-  fonte de financiamento.

 Natureza jurídica – informações sobre vín-
culo administrativo, considerando:

-  público (federal, estadual ou municipal);

-  privado;

-  PPP;

-  concessão;

-  outro (especificar).

 Estágio – fase atual do investimento, com 
explicações relacionadas às pendências:

-  concepção inicial;

-  projeto elaborado;

-  projeto em execução;

-  obras interrompidas.

 Entidades responsáveis – discriminação 
da instituição responsável pelo desenvolvi-
mento e acompanhamento da execução do 
investimento.

Tipo de investimento – enquadramento do 
projeto quanto a infraestrutura viária, sane-
amento e produção.

Articulação com outros projetos – in-
dicação de investimentos que possuem 
relações de complementaridade espacial e 
econômica.
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Benefícios para a economia – relação de 
forma sintética de prováveis repercussões 
do projeto.

Metas – quantificação de resultados do 
projeto.

Custo – custo do investimento, consideran-
do todas as fases até sua operação, seja o 
resultado de uma estimativa ou orçamento 
detalhado.

Cronograma – datas de início das obras e 
conclusão.

De forma complementar será realizada uma pesquisa 
na internet sobre informações dos projetos. 

• Mapeamento dos projetos – lançamento 
dos projetos na base cartográfica da Bahia, 
utilizando programa de geoprocessamento.

• Delimitação da área de influência dos 
projetos – utilizando-se a base cartográfica 
estadual, será definida a área de influência 
direta, compreendida como a área que, de 
alguma forma, recebe e exerce influência 
sobre o investimento, quanto aos aspectos 
socioeconômicos.

• Agrupamento dos projetos – criação de 
grupos de projetos que configurem conjuntos 
sinérgicos de projetos, cujas externalidades 
positivas – econômicas, de mercado e de im-
plementação – possam constituir um sistema 
capaz de apresentar melhores respostas do 
que o desempenho isolado dos projetos que 
o compõem. Em função de sua lógica pró-
pria, alguns projetos poderão ser analisados 
isoladamente.

Os critérios utilizados para a proposição de 
agrupamentos são:

a) a existência de demandas específicas por 
transporte;

b)  as afinidades das cargas (e passageiros) 
às modalidades de transporte/movimen-
tação em terminais contemplados nesses 
agrupamentos;

c)  a sinergia entre os projetos;

d)  o compartilhamento de áreas de influên-
cia geográfica.

Fase 3 – Avaliação das repercussões 
dos projetos estruturantes sobre a 
dinâmica econômica

Essa atividade deverá produzir informações e aná-
lises que possibilitem compreender a capacidade 
que cada agrupamento de ações gerará na econo-
mia. Nessa fase serão desenvolvidas as seguintes 
atividades:

• Construção de cenários – com o objetivo de 
parametrizar a análise das repercussões dos 
projetos estruturantes, deverão ser configu-
rados cenários considerando o conjunto de 
investimentos e parte deles. Para subsidiar 
essa análise serão analisadas as seguintes 
informações:

-   identificação dos principais resulta-
dos decorrentes dos investimentos/
agrupamentos previstos;

-   zoneamento das áreas de produção 
na AID;

-   cenários de crescimento da produ-
ção sem o investimento;

-   cenários para os fluxos da produção;

-   identificação de investimentos pri-
vados e públicos associados aos 
cenários. 

Nesse estágio, a tarefa consiste em compreender 
a lógica de interação entre os projetos e calibrar 
as ações para entender as repercussões destes na 
dinâmica estadual, considerando outros projetos 
fora do estado que podem criar sinergias. O inverso 
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também deve ser analisado, ou seja, se existe algum 
caso em que existam projetos que tendem a anular 
os objetivos de outros, em vários dos seus aspectos 
anteriormente comentados. Em ambos os casos, a 
interação deve considerar os projetos desagrega-
dos em suas ações, de maneira a explicitar as suas 
convergências ou divergências em relação a ações 
de outros projetos.

• Avaliação dos indicadores selecionados 
– serão descritas e qualificadas as repercus-
sões dos projetos sobre a produtividade e a 
renda, considerando os seguintes aspectos:

-   emprego gerado e perfil da mão de 
obra; 

-   renda gerada; 

-   repercussão sobre as cadeias pro-
dutivas;

-   possibilidade de complementação 
com outros projetos;

-   ampliação da demanda sobre infra-
estrutura regional e urbana;

-   repercussão sobre a renda.

Fase 4: Análise das repercussões 
dos projetos estruturantes sobre a 
dinâmica social

Com essa análise busca-se compreender a capa-
cidade que cada agrupamento deações possui em 
dinamizar os circuitos inferiores da economia, ame-
nizando, assim, as condições da pobreza e suas 
implicações sobre o desenvolvimento das cidades, 
na área de influência dos projetos, ou seja, busca-
-se avaliar se, alem dos benefícios econômicos 
relacionados aos projetos, estes também podem 
ser capazes de criar oportunidades de melhoria das 
condições de vida das populações, ou ainda pos-
sam constituir fatos geradores de novas demandas 

urbanas, contemplando as seguintes atividades:

• identificação de descrição de possíveis 
repercussões – serão descritas e qualifica-
das as repercussões dos projetos sobre as 
condições de vida da população da área de 
influência direta dos projetos, considerando 
os circuitos inferiores da economia e possí-
veis impactos na rede urbana;

• seleção de indicadores – indicadores pos-
síveis de mensuração das repercussões, ou 
mesmo de análise qualitativa das transfor-
mações indicadas;

• avaliação dos indicadores selecionados 
– análise qualitativa e quantitativa das reper-
cussões sociais na área de influência dos 
projetos;

• elaboração do relatório.

pRODUTOs

Produto 1 – caracterização dos 
grandes projetos estruturantes 

Esse produto apresentará os projetos, suas ca-
racterísticas e espacialização, de acordo com 
as indicações metodológicas, em forma de um 
relatório contendo os conteúdos de cada projeto 
em si e as suas classificações em formatos de 
aglomerações espaciais.

Produto 2 – Repercussões dos 
grandes projetos sobre a dinâmica 
econômica 

Serão apresentados a análise quantitativa e 
qualitativa das repercussões econômicas dos 
investimentos para a Bahia e, em conjunto, para 
o Nordeste.

O relatório será apresentado e discutido em 
seminário.
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Produto 3 – Repercussões dos 
grandes projetos sobre a dinâmica 
social 

Serão apresentadas as análises quantitativa e 
qualitativa das repercussões dos investimentos 
sobre as áreas de pobreza.

O relatório será apresentado e discutido em 
seminário.

CRONOgRama 

PRODUTO set out nov dez jan fev mar abr mai jun

PRODUTO 1

PRODUTO 2

PRODUTO 3

WORKSHOP 1º 2º 3º
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Identificação e 
caracterização das 
manchas de pobreza  
na Bahia e no 
Nordeste do Brasil1

Projeto de pesquisa2

Agosto de 2012

INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento no Brasil consoli-
dou profundas disparidades econômicas e sociais 
entre as diversas regiões. A região Nordeste, pri-
meiro espaço de ocupação demográfica do país, 
apresenta, ainda no século XXI, os menores índices 
de desenvolvimento humano entre as regiões do 
Brasil, grande desigualdade de distribuição de renda 
e concentração da infraestrutura e atividades econô-
micas na faixa litorânea, principalmente nas capitais 
estaduais. Este quadro se superpõe a indicadores de 
crescimento econômico médio, superior ao ritmo de 
crescimento da economia brasileira, que merecem 
ser melhor compreendidos para que se possam ado-
tar estratégias e iniciativas públicas que contribuam 
para a redução das desigualdades sociais.

1  Este projeto está sendo executado pela Diretoria de Estudos (Direst) 
da SEI com a seguinte equipe técnica: Eva Borges; Célia Sganzela com 
apoio de Cesar Vaz de Carvalho Junior; Edgard Porto – diretor da Di-
rest; Edmundo Figueiroa. 

2  As informações e conclusões deste trabalho serão confrontadas com 
outro trabalho da Direst, disponível neste boletim, cujo objetivo é analisar 
as repercussões dos grandes projetos no desenvolvimento socioeconô-
mico da Bahia. O objetivo desta confrontação é refletir sobre as repercus-
sões que a dinâmica econômica e os grandes projetos de infraestrutura 
podem ter sobre a dinâmica da pobreza no estado da Bahia.

A Bahia, como os demais estados integrantes da 
região Nordeste, apresenta sérios desafios a serem 
transpostos, ainda que se considere o resultado 
econômico obtido nas últimas décadas. A despeito 
de apresentar um ritmo de crescimento superior à 
média nacional, o estado caracteriza-se por grande 
concentração de pobreza. 

ObJeTIvOs

Geral

atualizar, com auxílio de consultoria especializada, 
para o ano de 2010 o estudo Manchas de pobreza na 
Bahia, realizado pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) com dados 
do censo demográfico e outras fontes de dados 
secundárias, buscando identificar locais com maior 
concentração de populações pobres e vulneráveis. 

Específicos

reconhecer a dinâmica das manchas de pobreza, 
com visão multidimensional, na Bahia, no período 
2000-2010, com base nos dados municipais (IBGE) 
e em outras fontes;

identificar as tendências do percentual de famílias 
pobres e de concentração ou desconcentração es-
pacial da pobreza na Bahia e no Nordeste do Brasil;

oferecer subsídios à formulação de políticas públi-
cas para a Bahia.

JUsTIfICaTIva

De maneira geral, as pesquisas, os indicadores e 
as políticas de combate à pobreza, estão calcadas 
em dados de médias ou medianas da realidade 
baiana, além de fundamentadas sobre recortes 
temporais, de certa forma estáticos e oferecidos 
em um formato e sob uma metodologia construída 
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para todo o território estadual. Por sua vez, a reali-
dade socioeconômica baiana pode ser conhecida 
mais detalhadamente se as informações forem 
desagregadas espacialmente e se forem acrescen-
tadas pesquisas de ordem qualitativa e com análise 
transversal dos seus resultados. Sob tal postura, as 
políticas públicas podem ser focadas e obter maior 
eficiência nos seus resultados.

Com essa perspectiva, as análises propostas nes-
te trabalho visam compreender as relações entre 
os movimentos e as características das famílias 
excluídas de processos geradores de renda e de-
senvolvimento.

Concorre positivamente para a importância de um 
trabalho dessa natureza a existência de metodo-
logia, já testada e aplicada pela equipe da SEI e 
que permite a observação dos deslocamentos das 
manchas de pobreza no tempo e no espaço, dentro 
de uma análise da dinâmica dos movimentos das 
famílias pobres. As informações do censo demográ-
fico de 2010, analisadas em conjunto com o censo 
anterior, permitirão uma observação longitudinal de 
duas décadas das variáveis que irão compor os di-
versos indicadores que caracterizarão as manchas 
de pobreza sob várias dimensões. 

aspeCTOs meTODOlÓgICOs

As análises propostas deverão ser desenvolvidas de 
maneira a compreender a associação entre os movi-
mentos e as características das famílias excluídas de 
processos geradores de renda e desenvolvimento.

A elaboração deste estudo, embora com foco no es-
tado da Bahia, pressupõe um olhar sobre a realidade 
do Nordeste brasileiro, possibilitando a compreen-
são da realidade estadual em seu contexto regional.

Faz-se necessário salientar que as análises desen-
volvidas neste trabalho têm o objetivo de identificar 

apenas o comportamento dos estratos familiares 
de mais baixa renda no período de 2000 a 2010. 
Isso significa dizer que somente tal informação não 
é suficiente para que se chegue a uma conclusão 
sobre a melhoria ou não do quadro social na Bahia 
no período, mas pode informar sobre a lógica es-
pacial dessas famílias e como, relativamente, em 
determinados fatores (renda, educação, saúde e 
infraestrutura), os indicadores mostram alterações 
entre os anos citados.

A seguir, estão descritas as principais atividades 
do estudo:

Fase 1: atividades preliminares

Esta fase tratará do detalhamento e dos ajustes de 
conteúdos e da metodologia a serem desenvolvidos 
no decorrer do trabalho, detalhando os conteúdos 
e ajustes de cronogramas, assim como a definição 
das bases de informação e fontes de dados. Serão 
também estabelecidos contatos com consultores e 
providências para a contratação. A contratação de 
consultoria especializada tem como objetivo a trans-
ferência de conhecimento para que a equipe possa 
replicar o trabalho desenvolvido anteriormente.

Fase 2: mapeamento das áreas 
da pobreza no Nordeste do Brasil 
(recortes e indicadores de pobreza)

Com base em um conjunto de variáveis econômi-
cas e sociais, que estão diretamente associados 
à pobreza, são obtidos indicadores sintéticos que 
expliquem as dimensões da pobreza dos diversos 
municípios. A espacialização destes indicadores 
sintéticos permite visualizar as manchas de pobreza 
no Nordeste, nas suas diversas dimensões.

Nessa fase, serão levantadas as variáveis capazes 
de cobrir as diversas dimensões da pobreza e sua 
espacialidade, utilizando dados municipais do 
IBGE, além de outras fontes. Essa atividade deve 
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adotar como referência as variáveis explicativas 
da situação de pobreza do estudo Evolução e 
caracterização das manchas de pobreza na Bahia, 
1991-2000 (SEI, 2008)3.. Definido o conjunto vari-
áveis, proceder-se-á a análise do comportamento 
de cada variável ao longo do período 2000 - 2010.

Nesse sentido, inicialmente deverá ser montada a 
base de dados, a partir da seleção de um conjunto 
de variáveis presentes no censo demográfico de 
2000 e de 2010 (IBGE), que tradicionalmente são 
associadas às condições de pobreza das famílias, 
segundo a literatura especializada discutida com a 
equipe e os consultores. Entre as diversas variáveis, 
deverão estar compreendidos os dados relativos aos 
rendimentos médios dos chefes, às composições 
etárias das famílias e às condições de saneamento 
do domicílio. Esse painel de informações tem como 
objetivo cobrir as diversas dimensões da pobreza, 
para além da dimensão da privação de renda.

Com base nessas variáveis predefinidas, será utili-
zada uma técnica estatística de análise multivariada, 
a análise fatorial, que se aplica à identificação de 
fatores que apontem objetivamente para a agrega-
ção de um conjunto de medidas. Ao contrário de um 
indicador criado por uma composição de variáveis 
arbitrada pelo pesquisador, os fatores derivados da 
análise fatorial são dimensões abstratas, ocultas 
sob um determinado conjunto de medidas. 

Com base na análise da matriz de correlação das 
diversas variáveis, é possível obter indicadores 
sintéticos ou, utilizando o termo técnico, escores 
fatoriais, que consistem numa combinação linear 
das variáveis originais que as sintetize e explique.

Com a finalidade de identificar grupos homogêneos 
de municípios, com relação aos aspectos relacio-
nados à pobreza, deverá ser utilizada a técnica 
de análise de agrupamentos (ou análise clusters). 

3  SEI, Evolução e Caracterização das Manchas de Pobreza na Bahia, 
(1991-2000). Salvador: SEI, 2008, elaborado com a consultoria de Ar-
gelina Figueiredo, Sandra Gomes e Haroldo Torres. 

Tal técnica é utilizada quando se dispõe de um 
conjunto de dados multivariados, ou seja, uma 
matriz de dados com p variáveis e n elementos, 
e se deseja identificar padrões de similaridades 
existentes entre os elementos deste conjunto. É 
possível, portanto, utilizar a técnica de análise de 
agrupamentos para a identificação dos referidos 
padrões. Em outras palavras, é possível identificar 
grupos homogêneos de municípios, segundo os 
fatores gerados pela análise fatorial. Esta técnica 
aplica-se à determinação de proximidades geomé-
tricas entre os elementos estudados dentro de um 
espaço onde a dimensão é dada pelo número de 
variáveis existentes.

Como o estudo tem entre seus objetivos compreen-
der a espacialidade da pobreza, torna-se necessário 
fazer uma associação espacial dos indicadores de 
pobreza. Nesse sentido, utilizar-se-á a metodologia 
de Moran, composta por dois índices denominados 
de global e local. 

Os resultados obtidos são apresentados nos mapas 
do tipo Local Indicator of Spatial Association (LISA) 
que apresentam as correlações entre cada uma 
das unidades de análise (no caso, os municípios) 
e seus vizinhos para uma dada variável (cada um 
dos indicadores de pobreza urbana considerado). 
A leitura dos mapas deverá permitir verificar se há 
padrões de associação espacial.

Obtidos os resultados por meio das análises esta-
tísticas, torna-se necessária a análise destes para 
a compreensão do comportamento da pobreza na 
Bahia e no Nordeste brasileiro na última década.

Essa análise terá como um dos principais objetivos 
verificar questões referentes à dinâmica e deverá 
ser realizada em dois períodos, tendo como base 
os dados dos censos demográficos de 2000 e 2010. 
Dessa forma, será possível compreender como se 
comportou, espacialmente (manchas), a pobreza na 
Bahia. Pode-se observar, também, a mancha para 
o Nordeste do Brasil, sem utilização de fronteiras 
político-administrativas.
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Fase 3: Conclusões – síntese das 
principais análises e recomendações 
para subsidiar políticas públicas para 
toda a Bahia

Análise descritiva das repercussões dos grandes 
projetos estruturantes sobre as manchas territoriais 
de pobreza em nível estadual.

pRODUTOs e aTIvIDaDes

Produto 1 – mapa da pobreza 

O relatório deve conter todo o mapeamento da po-
breza para a Bahia e o conjunto do Nordeste por 
meio de análises espaciais.

Produto 2 – análise do mapa da 
pobreza para a Bahia e para o 
Nordeste

Deverá conter as análises realizadas para o estado 
da Bahia sobre o seu mapa de pobreza, nos quais 

constarão as explicações acerca das possíveis mo-

tivações do processo recente de desenvolvimento; 

do comportamento diferenciado por regiões do 

estado, considerando o comportamento por cada 

dimensão da pobreza; das tendências à concen-

tração ou à descentralização da pobreza; e das 

tendências de elevação ou retração do percentual 

das famílias pobres em relação ao conjunto do 

estado em algumas regiões.

Ao final desta atividade será realizado um seminário 

interno para apresentação e discussão dos relatórios 

da Bahia e do Nordeste para os ajustes das análises.

Produto 3 – relatório final

Será apresentado, em seminário público, o relatório 

final das análises da espacialização da pobreza para 

a Bahia e o Nordeste.

 

CRONOGRAMA
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A natureza do 
atual padrão de 
desenvolvimento 
brasileiro e o 
processo de 
desindustrialização1

JUsTIfICaTIva

Este projeto é a continuação (segunda fase) da 
pesquisa proposta ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 01/2011, 
intitulada Desindustrialização, reprimarização e a 
doença holandesa: o desenvolvimento econômico 
brasileiro recente. Esta, concluída, tem por objetivo 
investigar a ocorrência de um possível processo 
de “desindustrialização” e “reprimarização” da 
economia brasileira, que teria como causa central 
o desenvolvimento da chamada “doença holande-
sa”. Os resultados obtidos indicam a existência e a 
presença desses três fenômenos na economia bra-
sileira, que se expressam tanto no tipo de inserção 
internacional do país (exportações/importações e 
investimentos estrangeiros) quanto na evolução de 
sua estrutura produtiva (evolução da composição 
setorial do PIB e do emprego).

1 Este projeto faz parte do esforço de constituição, desenvolvimento e 
consolidação da linha de pesquisa intitulada Teorias do desenvolvimento 
e economia brasileira do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq 
com a denominação de Grupo de Estudos em Economia Política e 
Desenvolvimento (Gepode) – criado em 2010 e do qual participam 13 
professores, sendo 11 doutores e dois mestres. Em torno deste grupo 
articulam-se alunos e orientandos de graduação e pós-graduação nos 
seus esforços de elaboração de dissertação e monografia. A pesquisa 
aqui proposta conta com a coordenação do professor Luiz Antônio 
Matos Filgueiras, com a participação de três professores, um estudante 
de mestrado, um economista e quatro estudantes de graduação, que 
fazem parte da mesma linha de pesquisa do grupo acima citado (os 
nomes de pesquisadores constam no final do projeto).

A partir dos resultados obtidos, este projeto pre-
tende avançar na discussão acerca da natureza 
do atual padrão de desenvolvimento do país, em 
particular evidenciando que tipo de articulação 
pode ser estabelecido entre ele e o processo de de-
sindustrialização da economia brasileira, bem como 
as políticas macroeconômica, tecnológica e de 
comércio exterior que vêm sendo implementadas.

A importância desta caracterização deve-se ao fato, 
já destacado no projeto anterior, de ela remeter, 
entre outros, aos seguintes aspectos fundamentais 
de natureza econômica e social: 

• a qualidade e o ritmo de crescimento da 
economia;

• a capacidade maior ou menor de criação de 
empregos; 

• a maior ou a menor concentração da renda 
– tanto em termos funcional quanto familiar/
individual;

• e o grau de vulnerabilidade externa estrutural 
do país.

A caracterização e a compreensão do atual do 
padrão de desenvolvimento brasileiro são decisi-
vas para o entendimento da presente e da futura 
trajetória do desenvolvimento econômico do país, 
com implicações sobre a necessidade, ou não, de 
modificação das atuais políticas macroeconômica, 
tecnológica e de comércio exterior – redefinindo, por 
consequência, os seus impactos sobre a inserção 
internacional (comercial e financeira) e a estrutura 
produtiva do país.

As distintas posições políticas e teóricas existentes 
sobre o assunto podem ser agrupadas em dois 
grandes campos. De um lado, estão aqueles que 
consideram o atual padrão de desenvolvimento 
econômico do país adequado e virtuoso, bem 
como o tipo de inserção internacional a ele asso-



Comunicações de Pesquisas

157

B olet im Estat íst icas  Públ icas  •  n .  8  •  Sa lvador,  outubro 2012

ciado e as políticas macroeconômica e comercial 
atualmente implementadas – que expressam, 
consolidam e são compatíveis com esse padrão. 
Portanto, consideram que tanto o padrão quanto a 
inserção internacional e as políticas adotadas têm 
capacidade de reduzir o fosso que separa o Brasil 
dos países desenvolvidos.

No interior desse primeiro campo podem ser iden-
tificadas duas interpretações. A primeira, de natu-
reza ortodoxa e comprometida com as reformas e 
políticas liberais implementadas nos anos 1990, 
entende que a abertura econômico-financeira, 
bem como a política macroeconômica adotada a 
partir do final dessa década, possibilitou uma rees-
truturação produtiva que levou ao crescimento da 
economia brasileira e a uma maior competitividade 
internacional das empresas instaladas no país. A 
segunda, de viés keynesiano-estruturalista, acredita 
que o país sofreu uma mudança fundamental no 
seu padrão de desenvolvimento a partir de 2006-
2007, que rompeu com as políticas neoliberais até 
então adotadas, possibilitando a instalação de um 
novo modelo caracterizado pelo crescimento com 
distribuição de renda.

De outro lado, pode-se identificar um segundo 
campo que agrupa posições políticas e teóri-
cas keynesianas (novo desenvolvimentismo) e 
marxistas. Estas identificam, no atual padrão de 
desenvolvimento, características estruturais que 
estão provocando uma especialização produtiva/
comercial regressiva e o crescimento da vulnera-
bilidade externa estrutural do país – podendo-se, 
inclusive, já se constatarem indicações de retorno 
da vulnerabilidade externa conjuntural, que havia 
sido reduzida nos últimos anos – que coincidiu com 
a fase ascendente do ciclo econômico internacional. 
Adicionalmente, acreditam que está havendo uma 
redefinição no perfil da estrutura produtiva do país e 
de sua pauta de exportações que o distancia, cada 
vez mais, da fronteira tecnológica em permanente 
mutação. E, mais, que o futuro impacto da explora-

ção do petróleo na camada do pré-sal, a depender 
da forma de utilização e da destinação dos vultosos 
montantes financeiros que daí advirão, tenderá a 
reforçar o atual processo de especialização regres-
siva e desindustrialização. Por fim, sustentam que as 
atuais políticas macroeconômica e comercial, bem 
como a abertura financeira, são determinantes da 
atual situação – reforçando também o padrão de 
desenvolvimento, com sua respectiva tendência 
de desindustrialização, especialização regressiva 
e inserção internacional de natureza passiva.

ObJeTIvO

O objetivo geral deste projeto é investigar a natureza 
do atual padrão de desenvolvimento brasileiro e sua 
sustentabilidade de longo prazo, tendo em vista 
suas atuais e futuras implicações para a estrutura 
setorial e industrial da economia brasileira, bem 
como para a inserção desta na economia interna-
cional. Em especial, pretende-se analisar como as 
mudanças recentes nesse padrão, em particular 
no seu regime de política macroeconômica, se 
articulam com o processo de desindustrialização 
precoce que, ao que tudo indica, vem ocorrendo.

Mais especificamente, objetiva-se investigar a as-
sociação do atual padrão de desenvolvimento e 
a evolução do bloco de poder constituído a partir 
dos anos 1990, destacando-se as relações entre o 
Estado e os grandes grupos econômicos nacionais, 
a evolução da estrutura produtiva e a natureza da 
inserção externa do país, a dinâmica macroeconô-
mica e as principais políticas econômicas durante 
esse período. A questão central, mais abrangente, 
que orientará a investigação efetuada neste projeto 
é a seguinte: qual a natureza do atual padrão de 
desenvolvimento brasileiro e sua relação com o 
processo de desindustrialização? Mais especifica-
mente, ela deverá responder às seguintes questões:

1. Qual é a composição do atual bloco de poder 
dominante que dá suporte a esse padrão de 
desenvolvimento?
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 2. Quais são as políticas econômicas essenciais 
que derivam desse padrão e, ao mesmo tem-
po, o reiteram? 

3. Em que medida esse padrão de desenvolvi-
mento se aproxima do desenvolvimentismo 
clássico e/ou dos chamados neodesenvolvi-
mentismo e novo desenvolvimentismo?

4. Tendo em vista a crítica ao padrão existente, 
há no horizonte a possibilidade político-
-econômica de constituição de outro padrão 
de desenvolvimento?

Adicionalmente, em paralelo a este estudo e a ele 
conectado, será realizada uma análise compa-
rativa (semelhanças e diferenças) entre o Brasil, 
a Argentina e o México, no que concerne a um 
eventual processo de desindustrialização, como 
forma de “jogar mais luz” sobre o padrão de de-
senvolvimento brasileiro.

RevIsÃO bIblIOgRáfICa

O período Lula, mais especificamente a partir de 
2006/2007, foi marcado por uma série de resultados 
positivos no âmbito econômico – quando se tem 
por referência as duas décadas anteriores de es-
tagnação da economia brasileira. O boom no setor 
exportador, as maiores taxas de crescimento do 
PIB, o acúmulo recorde de reservas internacionais, 
o aumento dos investimentos públicos, a drástica 
expansão do mercado de crédito e o aumento real 
do salário mínimo, enfim, todos os indicadores 
macroeconômicos mostram resultados melhores 
do que os dos governos anteriores.

Há um amplo consenso na literatura de que o 
padrão de desenvolvimento associado ao que se 
convencionou denominar de modelo de substitui-
ção de importações entrou em crise e se esgotou 
na década de 1980. No entanto, não há consenso 
sobre a natureza do novo padrão de desenvolvi-
mento que foi sendo construído ao longo dos anos 
1990/2000/2010.

As distintas interpretações 
propostas para o atual padrão de 
desenvolvimento

De um lado, Filgueiras e Gonçalves (2007), por 
exemplo, o associam ao que denominam de Modelo 
Liberal-periférico (MLP), que se estruturou a partir 
de profundas mudanças em, pelo menos, cinco 
dimensões da organização econômico-social e 
política do país, quais sejam: 1 – a relação capital/
trabalho; 2 – a relação entre as distintas frações do 
capital; 3 – a inserção internacional  (econômico-
-financeira) do país; 4 – a estrutura e o funciona-
mento do Estado, e 5 – as formas de representação 
política. O novo padrão daí surgido, fazendo uso 
de distintos regimes de políticas macroeconômi-
cas ao longo do período, caracteriza-se por forte 
vulnerabilidade externa estrutural, inserção passiva 
na economia internacional, instabilidade macroeco-
nômica e dificuldade de manutenção de taxas de 
crescimento mais elevadas.

Barbosa e Souza (2010), por sua vez, identificam, 
a partir de 2006/2007, a constituição de um padrão 
caracterizado, sobretudo, pelos seguintes aspec-
tos: 1 – retomada da participação do Estado na 
condução do processo econômico; 2 – crescimento 
econômico, com distribuição de renda, “puxado” 
pelo mercado interno; 3 – centralidade da política 
social e ampliação da oferta de crédito; 4 – política 
de crescimento real do salário mínimo, e 5 – reorien-
tação da política de comércio exterior, que permitiu 
a ampliação e a diversificação (destino e natureza 
dos produtos) das exportações brasileiras. Em 
suma, defende que se fez a transição de um mo-
delo econômico neoliberal para um novo modelo, 
neodesenvolvimentista, que tem como centro o 
crescimento econômico com distribuição de renda.

Nessa mesma direção, Morais e Saad-Filho (2011) 
também identificam um melhor desempenho da eco-
nomia brasileira a partir de 2006-2007, bem como a 
existência das mudanças mencionadas acima, em 
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especial com a adoção de políticas econômicas de-
fendidas pelo chamado novo desenvolvimentismo. 
No entanto, como essas se fizeram acompanhar das 
políticas macroeconômicas neoliberais (metas de 
inflação, superávits fiscais primários e câmbio flutu-
ante), não se pode caracterizá-las como uma política 
novo-desenvolvimentista inteiramente coerente, mas 
sim como uma política econômica híbrida. Essa 
combinação de dois tipos contraditórios de orienta-
ção (ortodoxa e keynesiana), embora tenha obtido 
resultados favoráveis, quando comparada com o 
período anterior de reformas e políticas estritamente 
neoliberais, tende a se tornar cada vez mais difícil, 
em razão das tensões advindas do próprio cresci-
mento: piora da conta de transações correntes do 
balanço de pagamentos e o ônus fiscal derivado das 
intervenções para moderar a sobrevalorização cam-
bial. Por isso, esses autores concluem que a mudan-
ça definitiva para outro padrão de desenvolvimento, 
de natureza novo-desenvolvimentista, dependerá da 
formação de um novo consenso de política econô-
mica – que vai requerer uma repactuação do poder 
em torno do objetivo maior de desenvolvimento 
com equidade social, incluindo parcelas das elites 
econômicas e das classes populares.

Filgueiras et al (2010), embora mantendo a asso-
ciação do novo padrão com o MLP, reconhecem e 
enfatizam a flexibilização operacional das políticas 
macroeconômicas a partir de 2006/2007 como 
consequência, sobretudo, de uma nova conjun-
tura internacional – que beneficiou fortemente os 
países da periferia, propiciando a redução de suas 
respectivas vulnerabilidades externas conjunturais. 
No entanto, essa flexibilização, por si só, foi insu-
ficiente para mudar o padrão de desenvolvimento 
– que continuou apresentando, com nuances, as 
mesmas características e os mesmos problemas 
de sustentabilidade de longo prazo.

Por sua vez, Oreiro (2011) identifica três regimes de 
política macroeconômica desde a implementação 
do Plano Real em 1994: 1 – o regime de âncora 

cambial (1995-1998); 2 – o regime do tripé macro-
econômico: metas de inflação, superávits fiscais 
primários e câmbio flutuante (1999-2005), e 3 – o 
regime desenvolvimentista inconsistente (2008-
2011), originado da flexibilização do tripé a partir de 
2006-2007. Segundo o autor, essa inconsistência, 
relacionada ao último regime, deriva da impossi-
bilidade de se atingirem os distintos objetivos es-
tabelecidos por suas políticas macroeconômicas. 
Como consequência do abandono de um dos seus 
objetivos, o de estabilização da taxa real de câm-
bio, manifesta-se uma tendência de deterioração 
progressiva da conta de transações correntes do 
balanço de pagamentos e de aprofundamento do 
processo de desindustrialização da economia bra-
sileira. Em suma, o atual regime desenvolvimentista 
inconsistente é insustentável em longo prazo, pois 
tende a recolar o problema da vulnerabilidade ex-
terna estrutural da economia brasileira.

Gonçalves (2011), em nova intervenção no debate, 
qualifica o novo padrão e suas políticas como de-
senvolvimentismo às avessas: desindustrialização 
e desubstituição de importações, ao contrário de 
desenvolvimento calcado na industrialização por 
substituição de importações; reprimarização e 
maior dependência tecnológica, em vez de melhora 
do padrão de comércio e avanço do sistema nacio-
nal de inovações; desnacionalização e crescente 
vulnerabilidade externa estrutural, ao contrário de 
um maior poder de controle do aparelho produtivo 
e redução da vulnerabilidade externa estrutural; e 
dominação financeira, em lugar da subordinação 
da política monetária à política de desenvolvimento.

Por fim, numa interpretação adentrando mais o 
campo da ciência política, Boito (2012) entende 
que o atual modelo de desenvolvimento brasileiro, 
embora tenha passado por reforma, ainda continua 
sendo de natureza neoliberal – identificando, como 
expressão dessa reforma nos anos 2000, a adoção 
de uma política econômica neodesenvolvimentista 
(o desenvolvimentismo possível dentro do modelo 
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capitalista neoliberal) e de políticas sociais que mo-
deraram os efeitos negativos do modelo. Do ponto 
de vista político, o neodesenvolvimentismo, segundo 
este autor, se apoia numa frente política, integrada 
por classes e frações de classe muito heterogêne-
as, que tem fortalecido a “grande burguesia interna 
brasileira” e contemplado, secundariamente, alguns 
interesses das classes populares. O crescimento 
econômico é o ponto convergente que une essa 
frente, no entanto, esta carrega um potencial de 
instabilidade muito grande, porque a natureza desse 
crescimento é vista e interpretada pelas distintas 
classes e fracões de classe de maneira diferente.

Tanto o melhor desempenho recente da economia 
brasileira quanto os debates acerca do novo padrão 
de desenvolvimento têm como processo subjacen-
te o enfraquecimento do neoliberalismo no plano 
mundial. Passada a fase de grande expansão na 
década de 1980, o fenômeno neoliberal alcançou 
seu auge na década de 1990 com a queda do muro 
de Berlim. Era o “fim da história”, de Fukuyama. No 
entanto, a década de 2000 mostrou que essa onda 
neoliberal não seria ad infinitum, ao menos, não na 
forma como existiu nas duas décadas anteriores.

Apesar disso, o neoliberalismo é uma história inaca-
bada. Como ideologia, não se pode afirmar catego-
ricamente que agora apenas faz parte do passado. 
Pelo contrário, a ortodoxia e seus valores continuam 
hegemônicos e suas políticas e recomendações 
estão sendo aplicadas na crise da dívida soberana 
dos países da União Europeia, em particular os 
pertencentes à Zona do Euro. Mas, à medida que 
se reconhece que sua proposta não passa de utopia 
(HARVEY, 2007, p. 28) ou que o desenvolvimento 
econômico não se dá por geração espontânea, mais 
críticas e lutas sociais vão surgindo, inclusive com 
propostas alternativas.

No âmbito econômico, apesar de seu inegável su-
cesso na estabilização monetária, o neoliberalismo 
gerou um alto nível de instabilidade macroeconô-

mica, que afetou o crescimento do PIB, deteriorou 
as contas públicas, fragilizou os balanços de paga-
mentos dos países periféricos e inibiu fortemente o 
investimento privado. Na área social, a classe traba-
lhadora ficou numa situação ainda mais vulnerável, 
pois a desestruturação do mercado de trabalho e 
a desregulamentação das relações trabalhistas 
levaram “ao crescimento do desemprego e ao 
aprofundamento da precarização do trabalho e das 
formas de contratação (cooperativas, terceirização 
etc.)” (FILGUEIRAS, 2006, p.200).

Tal situação ampliou a “lacuna entre a retórica (em 
benefício de todos) e a realidade (em benefício de 
uma pequena classe dirigente)” (HARVEY, 2007, 
p. 27), abrindo espaço, na América Latina, para 
novos sujeitos históricos atuando em diversos 
movimentos sociais.

A crise econômica de 2008 contribuiu, mais do que 
as crises dos países e regiões periféricas – México, 
Ásia, Rússia, Brasil (duas vezes) e Argentina –, para 
deslegitimar o projeto neoliberal. A sua profundida-
de e extensão forçaram os países ricos a adotarem 
uma postura que “provou que, ao contrário do que 
muitos supunham, Keynes está vivo e manda lem-
branças” (PEREIRA, 2011).

O que se percebe, portanto, é que o enfraqueci-
mento do neoliberalismo, antes de 2008 de forma 
gradual e, após a crise mundial, de forma mais 
abrupta, abriu espaço para a luta política e para a 
disputa de novas convenções de desenvolvimento. 
O que demonstra, mais uma vez, que o plano das 
ideias está diretamente conectado à dinâmica da 
realidade concreta.

Em suma, diante deste debate, esta pesquisa tem 
por objetivo discutir e caracterizar o atual padrão 
do desenvolvimento econômico do período em 
questão e sua relação com o processo de desin-
dustrialização e, assim, identificar em que medida 
se pode considerá-lo, ou não, como “desenvolvi-
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mentista”, bem como analisar a sua capacidade de 
sustentação em longo prazo.

Padrão de desenvolvimento e bloco de 
poder político

A ascensão do grande capital nacional (grupos 
econômicos) condicionou, em grande medida, as 
estratégias adotadas pelo governo Lula, e isso se 
refletiu tanto na estrutura produtiva quanto na com-
posição da pauta exportadora do país. A atuação 
do Estado se deu no sentido de reforçar a condição 
do Brasil de exportador de produtos de baixo valor 
agregado na divisão internacional do trabalho.

Nesse sentido, é necessário compreender a dinâmi-
ca das relações entre a classe burguesa brasileira 
e o Estado para estabelecer as pontes necessárias 
entre as transformações ocorridas nas relações de 
força no interior dessa burguesia durante o gover-
no Lula e o novo padrão de desenvolvimento. Para 
isso, os conceitos de “bloco no poder” e “burguesia 
interna” de Poulantzas (1971), e de hegemonia, de 
Gramsci (CARNOY, 1988, p. 95), se constituem em 
instrumentos de análise adequados.

Bloco no poder é um conceito formulado para se 
referir à classe capitalista como uma unidade cons-
tituída por diversas frações de classe – com inte-
resses ora convergentes, ora conflitantes – em sua 
relação com o Estado e com a sociedade (BOITO 
JR., 2007, p. 58). Este é um instrumento interessan-
te para mostrar que a classe capitalista não é um 
“todo” homogêneo. Sua dinâmica interna explica, 
em boa medida, as transformações pelas quais vêm 
passando o Estado e a economia brasileira.

A burguesia interna – outro conceito de Poulantzas 
– é uma fração da burguesia que ocupa uma posi-
ção intermediária entre a burguesia compradora e 
a burguesia nacional em sua relação com o Estado 
e com o capital internacional. Esta categoria é rele-
vante, pois foi justamente esta fração do capital que 
ascendeu politicamente no governo Lula, susten-

tando como demanda fundamental um projeto de 
mudança na política econômica (BOITO JR., 2007, 
p. 60; ROJAS, 2010).

Por sua vez, hegemonia, na acepção gramsciana, 
pode ser compreendida como:

uma ordem na qual um certo modo de vida 
e de pensamento é dominante, na qual um 
conceito de realidade é difundido por toda 
sociedade, em todas as suas manifestações 
institucionais e privadas, estendendo sua influ-
ência a todos os gostos, comportamentos mo-
rais, costumes, princípios políticos e religiosos, 
e todas as relações sociais, particularmente 
em suas conotações morais e intelectuais 
(Miliband apud CARNOY, p.90).

A hipótese é de que, durante o governo Lula, houve 
a ascensão política da burguesia interna sem que 
a hegemonia financeira fosse abalada. No entanto, 
esse novo arranjo no interior do bloco no poder tem 
exercido uma influência significativa na trajetória da 
economia brasileira e nas tentativas de estabeleci-
mento de novas convenções de desenvolvimento 
(ERBER, 2011, p. 37).

Pode-se dizer que a hegemonia do capital financeiro 
no Brasil vem desde 1990 (BOITO JR., 2007). No 
entanto, nem mesmo na década de 1990, quando 
o neoliberalismo estava em seu auge, houve estabi-
lidade e perfeita harmonia na condução da política 
econômica. A Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP) e a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) foram os principais porta-vozes da 
insatisfação do empresariado industrial em relação a 
duas das políticas do governo FHC: a abertura comer-
cial e as elevadas taxas de juros (BOITO JR., 2007).

meTODOlOgIa

Inicialmente, será feita uma revisão crítica da lite-
ratura sobre os conceitos fundamentais que foram 
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utilizados na construção do objeto de estudo 
proposto e que serão essenciais no processo de 
sua investigação: padrões de desenvolvimento, 
padrões de acumulação, bloco de poder e regimes 
macroeconômicos. Além disso, serão confrontadas 
as distintas posições acerca dessas questões no 
que se refere ao desenvolvimento brasileiro recen-
te, através da sistematização dos argumentos e 
das explicações trazidas ao debate pela literatura 
existente. Por fim, procurar-se-á responder, com 
o apoio das evidências empíricas disponíveis (in-
formações sobre a dinâmica macroeconômica e 
suas articulações com a inserção internacional e 
a estrutura setorial e industrial da economia brasi-
leira, fornecidas pelo IBGE, MDIC, IPEA, FMI, BIRD 
e outras fontes), à questão central que é o objeto 
da pesquisa: qual a natureza do atual padrão de 
desenvolvimento brasileiro e sua relação com o 
processo de desindustrialização?

Para isso serão desenvolvidos os seguintes passos 
e procedimentos:

1. levantamento bibliográfico;

2. seleção, leitura e sistematização dos textos;

3. apresentação e discussão dos textos;

4. análise e problematização dos conteúdos 
à luz dos objetivos definidos, com a con-
frontação das distintas concepções teórico-
-empíricas sobre o problema;

5. levantamento, organização e tratamento dos 
dados empíricos (qualitativos e quantitativos);

6. elaboração de um texto sintetizando os resul-
tados;

7. Identificação dos aspectos importantes – e 
respectiva bibliografia - que poderão ser in-
corporados aos programas das disciplinas de 
graduação (Desenvolvimento Sócio e Social 
e Economia Brasileira Contemporânea) e 
pós-graduação (Globalização e Desenvolvi-
mento Regional)

vIabIlIDaDe e fINaNCIameNTO

O projeto é absolutamente viável, tendo como 
condição básica para sua realização o acesso à 
bibliografia científica (nacional e internacional) 
existente sobre a temática proposta, encontrada, 
de forma direta, nas revistas especializadas na-
cionais e estrangeiras, impressas e/ou por meio 
eletrônico. O mesmo se pode afirmar em relação 
às informações qualitativas e dados quantitativos 
(empíricos) referentes às economias brasileira e 
mundial. O ambiente físico e os equipamentos de 
informática adequados, bem como o acesso às 
bases de dados, necessários à implementação do 
projeto, são oferecidos e garantidos pela Faculdade 
de Ciências Econômicas (FCE).

Adicionalmente, o ambiente acadêmico necessá-
rio para o desenvolvimento do debate acerca do 
tema tratado encontra-se no curso de Mestrado 
em Economia, em particular entre os docentes e 
pesquisadores participantes do grupo de pesquisa 
cadastrado no CNPq com o nome de Estudos em 
economia política e desenvolvimento, que abran-
ge disciplinas de graduação e pós-graduação 
das áreas de Economia Política, Macroeconomia, 
Economia Brasileira Contemporânea, Desenvol-
vimento Econômico e Social, entre outras. Além 
do apoio das bolsas de iniciação, que garantirão 
a condição básica para elaboração da pesquisa e 
da parceria com a participação de um pesquisador 
da Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI) e professor da Universidade 
Católica do Salvador (UCSAL) – juntamente com 
os ambientes material e intelectual propiciados 
pela FCE, se buscará apoio financeiro em outras 
fontes para a incorporação de mais estudantes ao 
projeto e ao grupo de pesquisa, bem como para a 
compra de mais equipamentos e acesso a bases 
de dados restritas.
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Por fim, como já mencionado na justificativa, estão 
comprometidos com este projeto, além de mim, 
mais dois professores, um aluno de Mestrado e 
quatro graduandos.

ResUlTaDOs e ImpaCTOs 
espeRaDOs

1. elaboração de papers e apresentação de 
trabalhos, com os resultados da pesquisa, 
nas reuniões científicas da área (Anpec, SEP, 
dentre outras);

2. elaboração de monografias de graduação e 
dissertações de mestrado;

3. fortalecimento do grupo de pesquisa cadas-
trado no CNPq com a denominação de Estu-
dos em economia política e desenvolvimento, 
em especial a linha de pesquisa intitulada 
Teorias do desenvolvimento e economia bra-
sileira, ajudando a consolidar um programa 
de pesquisa sobre a temática;

4. atualização e enriquecimento do conteúdo 
programático das disciplinas de graduação 
e pós-graduação já referidas;

5. Subsídios para enriquecimento do debate 
sobre a implementação de políticas públicas 
nos níveis nacional e estadual.

CRONOgRama De exeCUÇÃO

1. levantamento da bibliografia sobre os con-
ceitos fundamentais que foram (e serão) 
utilizados na construção do objeto de estudo 
proposto, bem como em sua investigação: 
padrões de desenvolvimento, padrões de 
acumulação, bloco de poder e regimes ma-
croeconômicos, que permitirão identificar e 
compreender como estes são utilizados na 
análise do caso brasileiro – agosto/setembro 
de 2012;

2. levantamento da bibliografia sobre o desen-
volvimento recente da economia brasileira, 
que permitirá confrontar as distintas posições 
acerca da questão investigada – agosto/se-
tembro de 2012;

3. leitura e sistematização da bibliografia – se-
tembro/dezembro de 2012;

4. levantamento, organização e tratamento dos 
dados empíricos (qualitativos e quantitativos) 
– setembro/dezembro de 2012;

5. elaboração de um quadro para identificar 
como as distintas posições consideram, se 
relacionam com ou utilizam os conceitos 
básicos utilizados na pesquisa: padrões de 
–desenvolvimento, padrões de acumulação, 
bloco de poder e regimes macroeconômicos 
– janeiro de 2013;

6. elaboração de um quadro para identificar as 
distintas posições acerca do desenvolvimento 
recente da economia brasileira, que permitirá 
confrontar as distintas respostas à questão 
investigada – janeiro de 2013;

7.  reuniões semanais com os participantes da 
pesquisa – agosto de 2012/julho de 2013;

8. seminários semestrais de apresentação da 
pesquisa para o conjunto do grupo de pes-
quisa – dezembro de 2012 e julho de 2013;

9. consolidação dos relatórios trimestrais elabo-
rados pelos bolsistas para orientador – outu-
bro de 2012, janeiro de 2013, abril de 2013 
e julho de 2013;

10. elaboração do relatório semestral ao PIBIC – 
fevereiro de 2013;

11. elaboração do relatório anual ao PIBIC – julho 
de 2013;

12. elaboração de um paper com a sistematiza-
ção dos resultados e conclusões da pesquisa 
– março/junho de 2013;
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13. participação nos seminários de pesquisa do 
PIBIC – data a ser definida pelo PIBIC;

14. participação nos seminários de pesquisa da 
FCE – data a ser definida;

15. apresentação de monografias e dissertação 
– dezembro de 2012 e junho de 2013.
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Os dez eixos 
logísticos para o 
desenvolvimento 
do Nordeste e sua 
contribuição para 
o desenvolvimento 
nacional

INTRODUÇÃO

O Brasil intensifica uma rota de crescimento base-
ada na expansão do mercado interno e na maior 
integração internacional, mas não deixa de lado 
questões relativas à inclusão social. Neste cenário, 
dois movimentos podem ser percebidos: ao mesmo 
tempo em que melhoram as condições de vida da 
população, também são reduzidas as desigualda-
des regionais. 

Na primeira década do século XXI, o crescimento da 
economia nacional trouxe importantes conquistas 
à sociedade brasileira. A adoção de uma política 
macroeconômica responsável, alicerçada no con-
trole da inflação e na responsabilidade fiscal, tornou 
possível a redução da taxa de juros, a geração de 
empregos e o aumento real do salário mínimo, com 
rebatimentos positivos sobre a renda e o poder de 
compra das famílias. Isto possibilitou a inclusão de 
uma importante parcela da população na classe 
média e a diminuição das taxas de pobreza.

Entretanto persistem contradições estruturais que 
não permitem um desenvolvimento nacional menos 
desigual. As regiões que hoje apresentam maiores 
taxas de crescimento estão esgotando mais rapida-
mente suas condições de infraestrutura, que forte-

mente passam a ser limitadoras da competitividade 
e do crescimento da economia regional. 

Tendo em vista a capacidade que novos investi-
mentos em infraestrutura têm em alterar a dinâmica 
socioeconômica de determinadas regiões, os se-
cretários estaduais do Planejamento, dos estados 
da região Nordeste do Brasil – reunidos no âmbito 
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do 
Planejamento (Conseplan) –, elegeram os dez eixos 
logísticos para o desenvolvimento do Nordeste1, 
agrupados segundo a sinergia dos projetos e os 
investimentos considerados imprescindíveis ao de-
senvolvimento socioeconômico desta região e cujo 
fortalecimento objetiva adensar suas articulações 
com o restante do país.

INTegRaÇÃO INTRaRRegIONal e 
INTeR-RegIONal DO NORDesTe

A economia nordestina é uma das que mais cres-
cem no país, criando oportunidades para novos 
negócios, geração de empregos e aumento de 
renda da população. Entre 2002 e 2009, as re-
giões Nordeste, Norte e Centro_Oeste apresen-
taram aumento na participação do PIB nacional, 
justamente as regiões de menor desenvolvimento 
socioeconômico. Todavia, segundo os dados mais 
recentes sobre o PIB regional, quando somadas, as 
participações não representaram sequer 1/3 do PIB 
nacional (IBGE, 2009).

O Programa de Investimentos em Logística, lança-
do pelo governo federal em 14 agosto deste ano, 
tem por objetivo promover investimentos públicos 

1  Tais eixos foram definidos no Seminário Logística para o Desenvolvi-
mento do Nordeste, realizado em 14 de maio de 2012 na cidade de Sal-
vador/BA, que contou com a participação dos secretários estaduais do 
Planejamento dos estados da região Nordeste do Brasil (reunidos no 
âmbito do Conseplan). Tal encontro teve como objetivo a identificação 
de projetos e investimentos considerados prioritários para a região e a 
definição de ações e agendas de trabalho relacionadas à sua inserção 
nos planos nacionais de infraestrutura de transportes, energia elétrica, 
redes de dados e comunicações. 
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e privados em infraestrutura de transportes, através 
da integração de rodovias e ferrovias, possibili-
tando a redução dos custos logísticos, aumento 
da competitividade das cadeias produtivas e a 
ampliação da capacidade de transporte de cargas 
e passageiros. Foram previstos importantes inves-
timentos para a região Nordeste, com destaque 
para a duplicação do trecho da BR-101 (entre o 
entroncamento com a BA-698, em Mucuri/BA, e 
o entroncamento com a BR-324, em Salvador/
BA, integrando-se com as demais obras do PAC 
concluídas ou em execução no litoral nordestino) 
e a construção de três novos trechos ferroviários 
(Belo Horizonte/MG a Salvador/BA, Salvador/BA a 
Recife/PE e Açailândia/MA a Belém/PA).

O governo federal, através do PAC (1 e 2) e do 
Programa de Investimentos em Logística, tem 
buscado resgatar a capacidade de investimento 
e planejamento integrado do sistema de transpor-
tes. Entretanto, do total de 21 novos investimentos 
propostos em rodovias e ferrovias, apenas quatro 
estão localizados na região Nordeste, todos no 
sentido norte-sul. Desse 
modo, dada a ausência 
de perspectivas de novos 
investimentos no sentido 
leste-oeste, a economia 
nordestina continuará a 
articular-se principalmente 
no sentido norte-sul, par-
ticularmente com a região 
Sudeste, com participação 
secundária nos principais 
fluxos econômicos nacional 
e global. Este cenário refor-
ça a concentração econô-
mica existente na faixa lito-
rânea do seu território, não 
integra economicamente 
seus diversos polos locais 
de desenvolvimento e não 

permite o acesso a novos vetores de crescimento 
econômico do país, tal como a área de expansão 
agrícola do Centro-Oeste, concentrando os fluxos 
comerciais na região Sudeste do país. 

O fato de a região Nordeste apresentar baixa den-
sidade de malhas rodoviária e ferroviária, rotas 
aéreas insuficientes e fragilidades relacionadas a 
seus portos, infraestrutura energética e rede de 
dados e comunicações também contribui para 
tornar este quadro mais delicado. Para reverter a 
situação é preciso uma aliança entre os estados 
nordestinos, pactuando um planejamento regional 
no qual todos sejam beneficiados. É urgente a defi-
nição de projetos e investimentos que consolidem 
o crescimento regional, estimulem o empreende-
dorismo de pequenos, médios e grandes empre-
sários no Nordeste e que sejam estruturados e 
executados com base em uma visão integradora, a 
partir da qual seja possível vislumbrar seus efeitos 
sobre a economia nordestina e nacional, e não 
somente pela perspectiva de projetos estaduais 
isolados e desconectados.

Figura 1
Os dez eixos logísticos para o desenvolvimento do Nordeste

Fonte: Elaboração própria.
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Os DeZ eIxOs lOgísTICOs paRa O 
DeseNvOlvImeNTO DO NORDesTe

No sentido leste-oeste, as articulações concentram-
-se no modal ferroviário (Ferrovia Transnordestina e 
FIOL-FICO), dada a necessidade de transporte de 
alta capacidade para escoamento de produtos de 
baixo valor agregado, tais como grãos e minérios. 
No sentido norte-sul, as articulações ocorrem pelas 
malhas rodoviária federal (BR 101, 116, 122, 135 e 
407) e ferroviária (FCA e FNS), para escoamento de 
produtos industrializados e cargas gerais. Porém, 
uma rede logística multimodal só será competitiva 
com o uso adequado da navegação de cabotagem, 
revitalização da malha hidroviária, integração com a 
rede de aeroportos, oferta suficiente de energia elé-
trica, expansão da rede de dados e comunicações e 
o desenvolvimento da capacitação da mão de obra 
adequada para dar suporte ao desenvolvimento de 
serviços tecnologicamente mais sofisticados. 

Foram identificadas como principais demandas 
para o desenvolvimento da infraestrutura da região 
Nordeste: 

1) adequar as BR 101, 116, 122, 135 e 407; 

2) acelerar os investimentos nas ferrovias e 
agilizar a negociação com os operadores 
das malhas ferroviárias; 

3) discutir o marco regulatório do setor portu-
ário e estimular a navegação de cabotagem 
e a instalação de ZPE; 

4) fortalecer o papel das hidrovias do São 
Francisco e Parnaíba; 

5) fomentar a aviação regional e a formação de 
hubs aeroviários no Nordeste; 

6) investir na infraestrutura de telecomunica-
ções e transmissão de dados e contemplar 
o desenho de uma malha de banda larga e 
infovias; 

7) garantir a disponibilidade de energia elétrica 
para a região; e 8) instituir uma rede de ca-
pacitação, inovação e competitividade para 
a região Nordeste, com o reforço da rede de 
ensino técnico e profissional e integração 
entre os parques tecnológicos na região.

Uma ageNDa paRa O 
DeseNvOlvImeNTO DO NORDesTe

A partir dos debates e recomendações apresenta-
das, os secretários do Planejamento apresentaram 
a seguinte agenda para o desenvolvimento do 
Nordeste:

1) instituir uma instância técnica para com-
patibilizar os projetos de interligação entre 
as redes logísticas que passam por vários 
estados da região e subsidiar as decisões 
no âmbito do Conseplan;

2) fortalecer as articulações entre os setores 
público, privado e universidades, tendo em 
vista dar suporte aos processos de escolha 
das políticas públicas, decisões de inves-
timentos privados e capacitação de seus 
quadros técnicos;

3) introduzir na agenda de planejamento a 
elaboração e atualização dos planos de 
logística estaduais e regional, ajustado às 
proposições do Plano Regional de Desen-
volvimento do Nordeste (PRDNE);

4) articular ações no sentido de: priorizar a 
inclusão dos investimentos, propostos neste 
documento, no OGU (com recursos do PAC); 
aumentar a participação da região nos pro-
gramas nacionais de infraestrutura; acelerar 
as tramitações de licenças com os órgãos 
estaduais de fiscalização; estar presente 
junto às bancadas de cada estado na esco-
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lha dos projetos prioritários para a região; 
fortalecer o Conseplan como colegiado para 
subsidiar as ações dos agentes políticos 
dos estados, e integrar, nas discussões do 
Conseplan e outros colegiados, os órgãos 
regionais de desenvolvimento (tais como 
Sudene e BNB);

5. elaborar estudos e construir um sistema de 
informações para subsidiar a atualização do 

plano para o desenvolvimento do Nordeste 
e indicar as possíveis articulações entre os 
eixos logísticos e o desenvolvimento socio-
econômico da região; 6. discutir questões 
não incluídas na pauta logística, mas que 
são fundamentais no processo de decisão de 
investimentos públicos e privados, tais como 
a questão ambiental e o uso da água como 
insumo produtivo e para consumo humano. 
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Livros e Publicações

Publicada semestralmente desde 2007, a 
Revista Brasileira de Segurança Pública é um 
espaço para policiais, acadêmicos e especia-

listas no assunto exporem seus pontos de vista por 
meio de artigos, resenhas e entrevistas. Os artigos 

1

publicados são exclusivos e promovem uma visão 
democrática sobre questões relativas à segurança 
pública e ao policiamento no Brasil e na região. 

Certos do espaço de destaque já conquistado e 
consolidado pela revista ao longo de sua história, 
em 2012 inauguramos um processo de revisão de 
políticas editoriais, de repactuação de princípios 
fundamentais e, principalmente, de busca pela 
ampliação da rede de especialistas parceiros desta 
publicação e que fundamentam sua excelência.

Para facilitar a transição a esta nova fase, foi imple-
mentada uma nova ferramenta on-line, responsável 
pela articulação e a gestão de todos os processos 
da publicação: submissão de artigos, avaliação por 
pareceristas, controle de alterações pelos autores 
e publicação final em versão digital, que pode ser 
acessada em www.revista.forumseguranca.org.br.

Todas as edições da RBSP estão disponíveis para 
download gratuito no site do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, e cópias impressas são distribu-
ídas para as academias de polícia, chefes e coman-
dantes de polícia, universidades e associados  ao 
fórum. As edições disponíveis em versão impressa 
podem ser adquiridas através do mesmo site.

Revista Brasileira de Segurança 
Pública
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Livros e Publicações

Lançado em 2007, o Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública foi idealizado com o intuito de 
fornecer subsídios técnicos ao debate público 

sobre polícias e políticas de segurança pública e, 
ao mesmo tempo, criar condições para que o mo-
nitoramento e a avaliação sejam incorporados ao 
ciclo das políticas públicas da área.

2

Mais do que apenas pretender a divulgação de 
dados, requisito fundamental da democracia, o 
anuário busca compilar referências já disponíveis 
e dispô-las de modo a indicar seus limites, lacunas 
e, em especial, potencialidades.

Seções e fontes de dados cobertas pela publicação:

• Despesas com segurança pública (Secretaria 
do Tesouro Nacional e MJ)

• Ocorrências criminais (Senasp/MJ)

• Efetivos policiais (Ministério do Trabalho e 
Emprego e Senasp/MJ)

• População carcerária (Departamento Peniten-
ciário Nacional – Depen/MJ)

• Juventude e violência (Senasp/MJ e SEDH/PR)

• Atuação dos municípios na segurança pública 
(IBGE)

Todas as edições do anuário estão disponíveis para 
download gratuito no site do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, e cópias impressas são distri-
buídas para as secretarias estaduais de Segurança 
Pública, chefes e comandantes de polícia, universi-
dades e associados ao fórum

.

Anuário do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública
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Livros e Publicações

A Série Estudos e Pesquisas da Superinten-
dência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), volume 89, é dedicado aos 60 
anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), celebrada em distintas partes 
do mundo, nas esferas acadêmicas, nas institui-
ções governamentais, nos diversos setores e/
ou segmentos da sociedade civil. Além disso, o 
trabalho deriva de esforços que vêm se realizando 
a fim de propor maneiras de construir indicadores 
de direitos humanos que ofereçam diagnósticos 
de situações encontradas.
Esses indicadores também devem servir como 
ferramenta para implantação e monitoramento 
de políticas e constituir elemento de consulta por 
parte das mais diversas instâncias comprometi-
das com o avanço dos direitos humanos em seu 
sentido amplo.

3
SEP 89 – Direitos humanos na 
Bahia: situação, monitoramento e 
perspectivas, 2001 a 2006

A Série Estudos e Pesquisas da Superinten-
dência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), volume 90, apresenta uma 
valorosa coletânea de artigos com diversas 

abordagens e experiências
que trazem reflexões sobre sistemas estatísticos; 
leituras históricas que resgatam aspectos relevan-
tes dos levantamentos; discussões que colocam 
na ordem do dia o papel das estatísticas oficiais 
na formulação, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas, além de enfatizar a importância 
da informação no exercício da cidadania.

4
SEP 90 – Em associação das 
Américas: as estatísticas públicas 
como objeto de estudo6
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Livros e Publicações

A Série Estudos e Pesquisas da Superinten-
dência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), volume 90, apresenta uma 
valorosa coletânea de artigos com diversas 

abordagens e experiências que trazem reflexões 
sobre sistemas estatísticos; leituras históricas que
resgatam aspectos relevantes dos levantamentos; 
discussões que colocam na ordem do dia o papel
das estatísticas oficiais na formulação, monitora-
mento e avaliação de políticas públicas, além de 
enfatizar a importância da informação no exercício 
da cidadania.

5
SEP 93 – Metrópole Baiana: 
Dinâmica Econômica e 
Socioespacial Recente
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Os estudos dos impactos dos investimentos na 
economia pernambucana foram realizados pela 
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas 
de Pernambuco (Condepe/Fidem) com o objetivo 
de analisar os impactos econômicos de alguns in-
vestimentos selecionados (unidades da BR Foods, 
Hemobrás, Estaleiro Atlântico Sul, Petroquímica-
Suape e Refinaria Abreu e Lima) na economia do 
estado. O trabalho representa o início de uma série 
de novos estudos macroeconômicos integrados ao 
Sistema de Contas Nacionais e Regionais. Além 
disso, disponibilizam um instrumento com maior 
nível de desagregação e amplitude para contribuir, 
ainda mais, com o aprofundamento dos estudos 
sobre a economia regional, visando ao fomento 
da formulação de políticas públicas eficazes no 
processo de desenvolvimento do estado. Trata-se 
da matriz de insumo-produto de Pernambuco, com 
o ano de referência em 2005, que serviu de instru-
mento técnico de análise dos impactos econômicos.

Os resultados divulgados corroboram a validade 
desse estudo, não só pelo pioneirismo na elabo-
ração de uma nova matriz de insumo-produto para 
o estado, integrada às contas regionais, mas tam-
bém pelo avanço da compreensão da importância 
desses novos empreendimentos para a economia 
local, validando o esforço do governo do estado 
em transformar a economia de Pernambuco em um 
polo industrial de ponta. Além disso, a publicação 
abre um leque de novas oportunidades de estudos 
nesse contexto, permitindo dinamizar, cada vez 
mais, a análise econômica no estado.

A abordagem metodológica utilizada na matriz de 
insumo-produto de Pernambuco permitiu a esti-
mação dos impactos diretos, indiretos e induzidos 
sobre a economia pernambucana, bem como os 
efeitos dos investimentos no Valor Adicionado (VA), 
do emprego e do rendimento das famílias. Através 
deste estudo foi possível uma avaliação ampla do 

Estudos dos impactos 
dos investimentos 
na economia 
pernambucana: 
unidades da BR 
Foods, Hemobrás, 
Estaleiro Atlântico 
Sul, Petroquímica 
Suape e Refinaria 
Abreu e Lima
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Livros e Publicações

campo de influência dos investimentos na expan-
são das atividades produtivas.

Para melhor estimar os impactos efetivos na eco-
nomia pernambucana foi elaborado um estudo do 
percentual de importação de cada atividade da eco-
nomia de Pernambuco, através das informações da 
TRU-PE 2005. Dos resultados obtidos nos impactos 
são descontados um valor que seria importado, já 
que a economia pernambucana não teria capaci-
dade de produção para tal efeito multiplicador na 
atividade ou não produz o bem no momento, como 
é o caso dos automóveis. Por exemplo, se o efeito 
multiplicador na atividade agropecuária for de R$ 
2 milhões, aproximadamente 27% vão para fora do 
território pernambucano e o restante é absorvido 
pelo mercado interno. Todavia, é um percentual es-
timado, não levando em consideração os custos de 
oportunidade e outros fatos endógenos e exógenos.

Além disso, destaca-se que, para estimar os efeitos 
direto, indireto e da renda, também foi realizado um 
procedimento para excluir os possíveis impactos 
das importações. A metodologia utilizada é bem 
simples: com o resultado do impacto total, por 
exemplo, de R$ 2 bilhões no VAB, esse montante 
é repartido entre o peso dos efeitos sobre o coefi-

ciente total da atividade à qual o empreendimento 
se enquadra.

Elaborou-se, por conseguinte, uma metodologia para 
a estimação de impacto do emprego. Nessa etapa, 
além de utilizar o estudo dos coeficientes de impor-
tação, adotou-se também o critério de novos postos 
de trabalho, visto que o mesmo posto de trabalho 
gerado pelo choque de demanda pode ser absorvido 
pelo aumento de horas de trabalho, por exemplo, e 
não pelo incremento no número de empregados. 
Além disso, há o pressuposto de que um choque de 
demanda de R$ 1 bilhão, separado em dois anos e 
em valores iguais, terá geração de postos de trabalho 
do primeiro ano igual ao do segundo ano. Portanto, 
para todos os empreendimentos, usou-se a média 
dos anos do estudo em relação ao número de postos 
de trabalho criados a cada ano.

Dois pontos importantes dos estudos são o cro-
nograma de obras e operação e a composição do 
choque de demanda. A Tabela 1 apresenta o crono-
grama de acordo com os empreendimentos e suas 
fases, de construção e operação. Percebe-se que 
os anos de 2007 a 2010 são predominantemente 
impactados pela construção civil. E que a fase de 
operação tem como ano inicial 2011 e vai até 2014.

Tabela 1
Cronograma de execução das obras e do primeiro ano de operação, por empreendimento

Empreendimento Etapas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BR Foods
Construção         

Operação

Hemobrás
Construção         

Operação

EAS
Construção         

Operação

Petroquímica Suape
Construção         

Operação

Refinaria
Construção         

Operação
Fonte: Empresas (construção) e operação (sites).
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Já a Tabela 2 mostra os valores monetários por fase 
e empreendimentos. Os investimentos na fase da 
construção civil somam R$ 24,8 bilhões durante 
os anos de 2007 a 2014, salientando que são des-
tinados tanto às obras físicas como à aquisição de 
máquinas e equipamentos. Dentre os empreendi-
mentos, o destaque é a Refinaria Abreu e Lima, com 
mais da metade do total.

Na fase de operação, o choque de demanda1 é de 
aproximadamente R$ 41,7 bilhões durante os anos 
de 2011 e 2014, desta vez os maiores montantes 
são da Petroquímica Suape e da refinaria, com a 
ressalva de que a petroquímica já estava em ope-
ração desde 2011, acumulando valores até 2014.

Portanto, o choque de demanda global dos em-
preendimentos na economia pernambucana será 
de aproximadamente R$ 66,5 bilhões durante o 
período de 2007 a 2014. 

Os impactos diretos, indiretos e induzidos sobre o 
conjunto da economia pernambucana, no período 
2007/2014, serão da ordem de:

√ R$ 54,2 bilhões no VAB, sendo R$ 15 bilhões 
na fase de operação e de R$ 39,3 bilhões na 
fase de operação.

1 Movimento dos fatores que afetam a demanda/oferta agregada, ou 
seja, no consumo, nos investimentos, nos gastos do governo, nas ex-
portações, nas importações e até mesmo na produção.

• Destaques para petroquímica (35,2% do 
total) e refinaria (29,0% do total).

• Por setor, a composição é 5,6% para agro-
pecuária, 40,1% para a indústria (trans-
formação e construção) e 54,3% para 
os serviços (outros serviços e atividades 
imobiliárias). 

• Os efeitos indiretos e a renda são os 
maiores onde a fase de operação tem os 
maiores valores.

• A cada R$ 1 milhão investido, os maiores 
impactos são do EAS R$ 1.569,6 e da BR 
Foods R$ 1.010,7, com destaque para a 
fase de operação. No geral, o impacto é 
de R$ R$ 815,5.

√ R$ 20,5 bilhões nos rendimentos das fa-
mílias, sendo R$ 5,7 bilhões na fase de 
construção e de R$ 14,8 bilhões na fase de 
operação.

• Por setor, a composição é 6,2% para 
a agropecuária, 44,7% para a indústria 
(transformação) e 49,1% para os serviços 
(outros serviços).

• Destaques para petroquímica (32,4% do 
total) e EAS (31,1% do total).

Tabela 2
Composição do choque de demanda, por empreendimento

Empreendimento Construção Operação Choque de demanda global

Petroquímica 4,4 15,5 19,9

EAS 2,2 7,2 9,4

Refinaria 17,3 15,0 32,3

Hemobrás 0,5 0,3 0,8

BR Foods 0,4 3,7 4,2

Total 24,8 41,7 66,5

Fonte: Agência Condepe/Fidem. Elaborado a partir dos resultados da matriz de insumo-produto de Pernambuco.
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• Os efeitos indiretos e a renda são os 
maiores onde a fase de operação tem os 
maiores valores.

• A cada R$ 1 milhão investido, os maiores 
impactos são do EAS (R$ 679,4) e da BR 
Foods (R$ 396,5), com destaque para a 
fase de operação. No geral, o impacto é 
de R$ 308,4.

√ Aproximadamente 1,2 milhão 
de postos de trabalho, 185 mil 
na fase de operação e aproxi-
madamente 1,1 milhão na fase 
de operação.

• Destaques para refinaria 
(44,3% do total) e petroquí-
mica (26,1% do total).

• Por setor, a composição 
é 45,6% para agropecuá-
ria, 20,4% para a indústria 
(transformação e cons-
trução civil) e 34,0% para 
os serviços (comércio e 
outros serviços).

•  O efeito renda é o maior onde a fase 
de operação tem os maiores valores.

•   A cada R$ 1 milhão investido, os 
maiores impactos são do EAS (R$ 
18,7) e da BR Foods (R$ 42,8), com 
destaque para a fase de operação. 
No geral, o impacto é de 18,4 postos 
de trabalho.

Conforme destacado anteriormente, o 
impacto no VAB de Pernambuco será 
de R$ 54,2 bilhões durante os anos de 
2007 a 2014. O Gráfico 1 mostra as 
comparações do impacto no VAB com 
as estimativas da Agência Condepe/
Fidem para a mesma variável sem 
os empreendimentos. Segundo os 

dados, o VAB de Pernambuco em 2014 deve ultra-
passar os R$ 114,2 bilhões. Com a incorporação dos 
impactos dos empreendimentos nas duas etapas, o 
valor ultrapassará os R$ 168,5 bilhões. Acrescenta-
-se que os resultados dos anos de 2007 e 2008 já 
foram divulgados pela Agência Condepe/Fidem 
no Sistema de Contas Regionais do Brasil e que, 
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Gráfico 2
Composição setorial do VAB de Pernambuco

Fonte: Agência Condepe/Fidem. Elaborado a partir dos resultados da matriz de insumo-produto de 
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Gráfico 1Estimativas dos VABs de Pernambuco de 2007 a 2014, com e semos impactos dos empreendimentos destacados
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Fonte: Agência Condepe/Fidem. Elaborado a partir dos resultados da matriz de insumo-produto de Pernambuco
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para os outros anos, foram inseridos os montantes 
estimados pelos impactos anualmente.

Esses impactos vão alterar a estrutura setorial da 
economia pernambucana. Em 2008, com o VAB de 
aproximadamente R$ 60 bilhões, a agropecuária 
detinha 5,4%, o setor industrial 21,8% e os serviços 
72,8%. Com os empreendimentos, comparando-
-se com o VAB sem os empreendimentos, a nova 
composição seria de 4,5% para agropecuária, 28,0% 

para o setor industrial e 67,5% para os serviços. 
Vale ressaltar que, no setor industrial, a atividade 
da indústria de transformação foi a que apresen-
tou maior ganho, especialmente os gêneros de 
produtos químicos, fabricação de aço e derivados 
e refino de petróleo. No Gráfico 2 ainda é possível 
visualizar a composição do VAB, com o impacto e 
sem o impacto dos empreendimentos; verifica-se 
que o setor terciário ganharia mais peso ainda na 
economia pernambucana em 2014.






