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APRESENTAÇÃO
Tudo começou com um projeto de gestão,
no Colegiado de Ciências Econômicas, quando, em
2010, a Prof.ª Lessi Inês Farias Pinheiro e eu, assumimos a coordenação do colegiado e começamos a conversar sobre a possibilidade de publicarmos as nossas
pesquisas monográficas, servindo, assim, como instrumento de incentivo para discentes e docentes.
Observamos que, a cada ano, o Colegiado do
Curso de Ciências Econômicas montava uma comissão para traçar estratégias e critérios de seleção
para o Prêmio Jairo Simões 2010 promovido pelo
Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon). A comissão analisava as monografias, que
eram indicadas pelos orientadores, tendo a tarefa de
escolher, num total de quinze trabalhos, três para
indicar ao prêmio. Assim, ao enviar as monografias
ao Corecon, acreditei numa outra possibilidade, a
de mostrar aos alunos o quão importante é o trabalho de conclusão de curso e os frutos que podem ser
colhidos com ele.
Comecei a conversar com os pares, pois envolveríamos egressos e professores-orientadores, autores
e coautores. Recebi, em todas as conversas, palavras
de incentivo e apoio, pois esse é o nosso primeiro esforço, no Colegiado do Curso de Economia (na época eu era vice-coordenadora), de publicação conjunta
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a partir das nossas produções monográficas. Assim,
objetiva-se, com esta publicação, valorizar o trabalho
de conclusão de curso, incentivar a publicação e motivar discentes e docentes na construção do trabalho
monográfico, pois as nossas monografias mostram a
evolução e o amadurecimento do nosso curso. É um
retrato do que somos enquanto curso!
Esse momento foi muito interessante e importante, pois estávamos negociando um futuro
incerto, o planejamento de uma coletânea com
egressos que, na prática, já concluíram o seu ciclo
com a graduação na instituição e poderiam não sentir vontade de colaborar. Mas o retorno foi outro,
senti que deveríamos trabalhar neste projeto. Convidamos os autores das monografias e alguns não
puderam participar, por conta das suas atividades
(ou desistiram ao longo do processo), mas acharam
a ideia excelente. Desta seleção natural, resultaram
trabalhos distintos e com abordagens diferenciadas,
fazendo surgir o nosso Mosaico Econômico, com temas globais, nacionais, relacionados ao estado da
Bahia e, principalmente, à região de Ilhéus e Itabuna. E como um mosaico, foram sendo encaixadas
outras reflexões para contribuir com a nossa construção, assim configurando-se como uma obra que
contém reflexão sobre a importância da pesquisa,
resultados de monografias e projetos de pesquisa.
Reconheço o esforço de cada um para a construção do melhor, dando o máximo de si para
montar arcabouços de estudos regionais e setoriais.
Agradeço pela confiança na construção e parabenizo os autores pelos trabalhos realizados.
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No primeiro texto, faço uma reflexão sobre o
processo de pesquisa na graduação, principalmente no Curso de Ciências Econômicas. O trabalho
científico apresenta-se aos discentes, que serão
abordados como pesquisadores-iniciantes, como
um “desafio”, configurado, posteriormente, em
“oportunidades” e aprendizado para a construção
analítica e crítica da realidade em que vivem. A análise está centralizada no tripé inicial do processo de
construção científica: a escolha do tema, o entrosamento com o orientador e o processo de problematização para a construção da pesquisa, considerados
elementos essenciais desta discussão. Salienta-se que
as reflexões são frutos de observações nas disciplinas
que leciono e das leituras.
No segundo texto, Leandro Batista Duarte e
eu analisamos o Turismo Internacional no estado
da Bahia, trabalho que foi fruto de resultados dos
projetos de pesquisa e iniciação científica. Analisamos a chegada de turistas estrangeiros no Brasil, a
entrada deles por estado para localizar o estado da
Bahia, comparamos a chegada ao Brasil e à Bahia,
relacionamos a entrada de turistas na Bahia por
continente, por vias de acesso, por mês e identificamos os países que mais visitam o estado da Bahia.
Constatamos o crescimento no número de chegadas de turistas estrangeiros à Bahia, principalmente
nos países emissores como Portugal, Itália, Espanha, França e Argentina.
No terceiro texto, Sarah Farias Andrade e Mônica de Moura Pires investigam a Análise do comportamento do custo da ração essencial mínima
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nas cidades de Itabuna e Salvador, Bahia. As autoras ressaltam que o cenário de incertezas econômicas advindas da crise financeira mundial, aliado
à alta nos preços dos alimentos, reflete na composição da cesta de mercadorias dos indivíduos, afetando, principalmente, a aquisição de produtos essenciais, como os alimentos. Assim, com o intuito de
compreender o comportamento dos preços, diante
de eventos adversos, as autoras utilizaram dados de
séries temporais para análise dos fatores sazonais,
bem como a análise de intervenção para identificar
as alterações nos preços e nos custos, além dos seus
efeitos nos principais itens da ração essencial mínima. Para tanto, utilizaram para a cidade de Itabuna
dados do Projeto Acompanhamento do Custo da
Cesta Básica da Uesc, e para a cidade de Salvador,
dados do Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
No quarto texto, Fernanda Rodrigues Moraes
e Lessi Inês Farias Pinheiro trazem uma abordagem
regional com o Comparativo dos indicadores socioeconômicos dos municípios de Ilhéus e Itabuna (Bahia) sob a ótica de Amartya Sen, no período
de 1990 a 2008, observando indicadores de desenvolvimento que possam representar, nos municípios,
as liberdades instrumentais desenvolvidas por Amartya Sen: liberdades políticas, facilidades econômicas,
oportunidades sociais, garantias de transparência e
segurança protetora. As autoras consideram que o
comparativo entre as duas cidades mostra o município de Itabuna com resultados superiores aos de
Ilhéus em quase todos os indicadores.
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No quinto texto, Fernanda Leite Santos e
Moema Maria Cartibani Midlej inovam trazendo uma análise de etnia aliada ao mercado de
cosméticos regional e, consequentemente, a uma
perspectiva de gênero, estudando a Análise do
mercado de cosméticos étnicos no comércio de
Itabuna – Bahia, 2009. As autoras relatam que
os cosméticos étnicos direcionados aos afrodescendentes representam uma estratégia de segmentação com produtos diversificados. A pesquisa caracteriza a estrutura de mercado que o setor se situa
e evidencia que a performance deste segmento no
comércio do município de Itabuna apresenta pequeno grau de diversificação diante das estatísticas
nacionais, o que sinaliza para um cenário positivo
de crescimento deste mercado e um campo amplo
para futuras pesquisas.
No último texto, Cíntia do Nascimento Fortaleza e Omar Santos Costa tratam sobre Os empreendimentos informais e a mulher: um recorte
das clientes do Banco do Povo no município de
Itabuna-Bahia, identificando características empreendedoras em mulheres que desenvolvem atividades econômicas informais, medindo a participação da renda da mulher no orçamento familiar, e
traçando o perfil socioeconômico das empreendedoras. Os autores ressaltam que diante dos dados
foi possível perceber a importância do negócio na
vida destas mulheres, pela relevância do empreendimento na renda familiar, e as dificuldades relatadas
mostraram o quanto o caráter empreendedor foi
importante para a consolidação do negócio.
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Ressalto que, a cada semestre, desenvolvemos
uma infinidade de temas e que precisamos atentar
para a difusão desse conhecimento, seja através de
apresentação de trabalhos em seminários ou através
de publicações em revistas e livros. Aqui tentamos
montar o nosso pequeno Mosaico Econômico com
alguns dos trabalhos desenvolvidos. Espero que este
seja o primeiro esforço de muitos outros, pois temos um vasto caminho com as nossas monografias
e trabalhos de iniciação científica.
Aos leitores, boas reflexões no nosso Mosaico
Econômico!
Aline Conceição Souza
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