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PRICILA PEREIRA DOS SANTOS1 

CARLOS EDUARDO RIBEIRO SANTOS² 

RESUMO 

Este estudo, é uma reflexão sobre como ocorreu o processo de política social no Brasil, que 
provocou a criação do Centro de Referência de Assistência Social, como também as 
atividades exercidas pelo CRAS de Ubatã-Bahia em 2016 e 2017. Partindo da problemática 
de que, o perfil assistencialista desenvolvido por tal instituição, questiona-se: qual o perfil de 
atuação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Ubatã-Ba no ano de 2016 e 
2017? Assim buscou-se alcançar os principais objetivos: analisar o perfil de atuação do CRAS 
de Ubatã-Bahia em 2016 e 2017 e discutir os desafios enfrentados pelas políticas 
assistencialistas. Para alcançar os objetivos, seguiu-se os seguintes passos: pesquisa 
bibliográfica e pesquisa documental, por meio de livros e sites para alcançar dados. Assim foi 
concluído que o município de Ubatâ-Bahia, segundo o último censo de 2010 está com o 
IDHM baixo, como também apresenta metade da população em situação de pobreza e 
extrema pobreza, sendo essencial a atuação do CRAS, para minimizar as dificuldades e 
mazelas sociais. A instituição realiza atendimentos individuais e coletivos, para o 
enfrentamento da vulnerabilidade. 

Palavras-chave: CRAS. Política Social. Ubatã-Bahia. 
 
 
1.INTRODUÇÃO 

As discussões da  assistência social surgem no Brasil na era Vargas, na época havia 

um forte movimento entre a filantropia e a benemerência; havia também naquela época 

conflitos por conta da chegada da industrialização, por todavia a questão social estava voltada 

para a inserção  do indivíduo ao mercado de  trabalho e a questão da pobreza ainda não era o 

foco central, havia essa tentativa envolvendo o poder da Igreja Católica, a burguesia e o 
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governo de facilitar ao indivíduo o emprego (CUNHA, 2009). A ideia dessa ação conjunta era 

a caridade. 

A ação social surge timidamente. Percebesse que era um pouco desorganizada no 

sentido de direcionar suas ações, porque não havia a intenção de retirar o indivíduo do estado 

de miséria, mas promover o encontro de um emprego, isso iria proporcionar uma mudança 

significativa na vida do ser humano, porém há indivíduos que devido as suas limitações  

físicas e biológicas não podem exercer atividade laboral. 

Segundo Godinho (2012), o fortalecimento das políticas públicas surgiram após a 

redemocratização do país, a principal demanda era combater a pobreza e a desigualdade social 

reforçados pela Constituição Federal de 1988, tais políticas públicas provoca a reversão da 

realidade em que a sociedade vivencia, sendo estas as mazelas sociais. 

A relação entre a assistência social e a filantropia impactou os atores desse campo, 

porque essas pessoas não se reconhecem dentro do sistema, como ser participativo e provida 

de direitos. Entretanto, tal espaço deixa margem para a responsabilidade do Estado em 

promover a cidadania e ‘devolver a dignidade’ daqueles que se sentem fragilizados 

socialmente. A partir de tal concepção surge o CRAS, fruto dessa perspectiva.  

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma instituição  municipal 

que reconhece a desigualdade social e por meio de políticas e projetos previnem algumas 

situações, disponibilizando assistência com alimentos, agasalhos, atividades físicas de acordo 

com a idade da população, atividades esportivas para jovens em situação de risco e promoção 

de palestras e orientações conscientizando a população do seu papel de cidadão. A história do 

Brasil é marcada por essa política assistencialista, no processo de colonização os jesuítas 

buscavam orientar os habitantes do Brasil. O papel da ação social é algo que rompe barreiras e 

possibilita aos indivíduos assistidos grandes oportunidades no meio social.  

O CRAS foi implantado no município de Ubatã-Bahia, no II semestre de 2010.  

É uma instituição mantida com os recursos federal Fundo Nacional de assistência Social - 

FNAS e estadual Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, os quais são alocados no 

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Entretanto, o município também aloca, com 

recursos próprios, quase R$ 1.000.000,00 anual, pois muitos serviços socioassistenciais só 

podem ser efetivados com recursos ordinários. O CRAS de Ubatã-Ba atende prioritariamente 

pessoas e/ou famílias em vulnerabilidade e risco social, que estejam, também, inseridas no 

Cadastro Único (é um programa de cadastramento do governo federal, de famílias com renda 



 
 
mensal de meio salário mínimo por pessoa) . Entretanto, esse equipamento social (CRAS) 

está aberto a quaisquer atendimento que a comunidade lhe demandar ( CRAS, 2018).  

Assim, faz-se necessário, analisar o perfil de atuação do CRAS no município de 

Ubatã-Bahia no ano de 2016/2017.As instituições sociais promovem o amparo a sociedade, 

além de promover a democracia, e o reconhecimento de ser humano como ser atuante, que 

possui deveres e direitos no espaço onde reside, fazendo prevalecer os direitos humanos.  

Por conseguinte, ao considerar que a instituição municipal  CRAS, atende pessoas em  

condição econômica vulnerável e com risco social, surge o seguinte questionamento: qual o 

perfil de atuação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Ubatã-Ba no ano 

de 2016 e 2017? 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2.1 Política pública de assistência social no país 

  

O processo de política pública no Brasil foi alicerçado com a Constituição Federal de 

1988, que diz em seu Art. 194 “A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” ( BRASIL, 1988). É daí que nasce a 

garantia do cidadão em ser atendido na sua necessidade básica pelo órgão público. Porém, 

houve toda uma organização para que realmente esse direito fosse respeitado, o que envolveu 

as três esferas municipal, estadual e federal. Isso demandou processos políticos-institucionais.  

        Segundo Sposati (2009) a política pública de proteção social é um ato de solidariedade e 

manutenção da dignidade do cidadão. Entendendo que aquele cuja a dignidade é ferida por 

conta da condição sub-umana e encontra dentro da sua comunidade um apoio social 

principalmente da questão da pobreza, consegue resgatar a sua cidadania.  

Falar de condição  sub-umana é  dizer que em pleno século XXI, ainda  existem 

pessoas que vivem a baixo da linha da pobreza, pessoas que não possuem nem o alimento 

para saciar a sua  necessidade biológica, pessoas enfermas que não conseguem comprar o 

remédio, pessoas que necessitam do mínimo para sobreviver. 

A melhoria de vida dos membros da sociedade ocasiona oportunidades singulares de 

inserção social, para tanto foram discutidas, estudadas e criadas políticas públicas para 



 
 
atender as principais demandas sociais, dentro dessas criações surgem os centros de caráter 

público a disposição da população que estão em condição de vulnerabilidade. 

A solidariedade é um ato que beneficia não apenas o usuário de uma instituição, mas 

também aqueles que estão ao seu redor, pois sendo solidário  evitasse que o ser se encontre 

em uma situação de miséria e que consequentemente se tornará vítima de um sistema 

desigual, optando pela maneira mais fácil de se viver. 

De acordo com Godinho (2012) a década de 1980 é marcada por um estudo sistémico 

de política pública – tal conquista, surgiu por meio da luta de cidadãos engajados na 

perspectiva dos direitos humanos e na assistência social; assim a Constituição Federal/1988 

em seu art.3º um dos objetivos fundamentais da República é a redução das desigualdades, 

como também a diminuição do índice de marginalização e pobreza existente. Então, a luta 

para solucionar o complexo social é recente, ainda há muito a ser feito. 

Vale lembrar também que a década de 1980 é marcada pelo processo de 

redemocratização, então é um momento que falar sobre direitos ganha bastante destaque, 

porque o país começa a dar ênfase em modelos que possam diminuir a desigualdade que até 

hoje é um problema complexo de se resolver. 

Senna et al (2007) discutem sobre as políticas sociais brasileiras, surgida durante o 

processo de redemocratização do país, cujos os desafios enfrentados foram a persistência da 

desigualdade social e a falta de interação entre os diferentes setores do governo. 

Cada contexto brasileiro foi importante para abraçar essa luta, apesar dela não surgir 

de forma uniforme e com perspectiva diferentes, toda a conjuntura contribui para a proporção 

que as políticas sociais alcançaram, a termo de suporte, acompanhamento, melhoria de vida e 

construção social. 

As políticas sociais do estado não são instrumentos de realização de um bem-estar 
abstrato, não são medidas boas em si mesmas, como soem apresenta-las os 
representantes das classes dominantes e os tecnocratas estatais. Não são, também 
medidas mas em si mesmas, como alguns apologetas de esquerda soem dizer, 
afirmando que as políticas sociais são instrumentos de manipulação e de pura 
escamoteação da realidade da exploração da classe operária (FALEIROS, 1991, 
p.55). 

 

Demo (1996) nos apresenta três horizontes da política social que são: políticas 

assistenciais, políticas socioeconômicas e políticas participativa. A política assistenciais 

viabiliza o direito de sobrevivência condigna; as políticas socioeconômicas implica na relação 



 
 
entre a sociedade e a economia, assim sendo necessário apoio ao emprego, a 

profissionalização, a saúde e a previdência; e enfim as políticas participativas que possibilita 

ao indivíduo reconhecer a injustiça social e participar de programas educacionais, culturais, 

de comunicação, de defesa da cidadania, de organizações sindicais, partidárias e de justiça.     

Para Araújo (2014) as políticas sociais são fruto do sistema capitalista, portanto é uma 

das consequências da acumulação de capital, poucos possuem em abundância e muitos 

possuem o necessário para sobreviver ou não. É sabido que o capitalismo possui esse 

desequilíbrio, até por conta do dado processo de acumulação de riqueza. 

O movimento em defesa da assistência social partiu da luta de grupos e associações de 

caráter político (DIANI, 1992). Por meio dessa luta e pós Constituição Federal é criado a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), essa tarefa também partiu de pesquisadores de 

universidades e setores de filantropia. 

Diferentemente de outras áreas, como a saúde, em que a mobilização social incluiu 
setores populares, os protagonistas principais da mobilização em torno da garantia 
do direito à proteção social pública que responsabilizasse o Estado pela prestação de 
serviços regulares de assistência social foram os representantes corporativos ou 
acadêmicos dos profissionais do Serviço Social, associados a alguns outros 
profissionais e setores dos segmentos. Pleiteava-se a evolução de formas 
assistenciais privadas apoiadas na sociedade civil para formas institucionais e 
públicas de proteção social para aquelas pessoas que se encontrassem em situações 
de vulnerabilidade e risco social. Esse foi um momento que resultou de um longo 
processo de discussões e de amadurecimento da própria compreensão dessa política 
por esses protagonistas (CUNHA, 2009, p. 151).  
 

A luta para alcançar esse beneficio não partiu dos principais interessados, mas de 

terceiros que tinham a preocupação com as pessoas que se encontravam em situação de risco e 

vulnerabilidade social. Partiu de pessoas que tinham o conhecimento daquilo que estava sendo 

reivindicado, profissionais que de forma direta ou indireta possuía ligação com a problemática 

social.  

 

2.2.2 Direito do indivíduo a assistência social 

 

De acordo com Araujo (2014) a proteção social é um dever do Estado e compete a 

cada nação escolher, qual modelo é adequado a sua população, ou que seja viável a depender 

das carências  existentes. 

O estado se apresenta como protetor dos fracos, como meio de satisfazer as 
necessidades sociais, pelas medidas legais que compensem as fraquezas dos 
indivíduos, pela introdução dos direitos sociais. Esta compensação se justifica em 
nome de uma justiça distributiva, da equidade ou da igualdade de oportunidades. Em 



 
 

suas leis, o Estado liberal, “o protetor dos cidadãos”, estabelece sua norma de 
intervenção ( FALEIROS, 1991, p.43). 

Porém com tanta demanda social e pelo enfrentamento de crises políticas e 

econômicas o estado acaba deixando a desejar algumas das necessidades apresentadas pela 

comunidade, entretanto isso não quer dizer que o sistema social é ineficaz, ele busca adequar 

seu serviço as principais demandas. 

Segundo Carvalho (2002) a época do coronelismo também deixou marcas profundas 

na sociedade dividindo as classes entre dominantes - aqueles que  detém o poder de decisão 

sobre a vida alheia e aqueles que são obrigados a serem obedientes a esse poder para ter o 

direito de possuir a sua necessidade básica. 

Segundo Boschetti (2006) antes da Constituição Federal do Brasil o que girava em 

torno da proteção social não era um apoio sistêmico, organizado e de qualidade para o 

cidadão, mas ações diversas aliadas a saúde pública e a previdência, então para ter esse direito 

havia uma prévia contribuição, o que excluía desse privilegio os não contribuintes. 

Nessa situação até então o direito não era garantido para todos (direito de proteção 

social) aqueles que se encontravam marginalizados, desempregados e em situação de risco, 

além de estar a margem da sociedade, também estavam a margem dessa proteção social. 

Apesar da Constituição Federal ter distribuído as receitas entre os entes federados, não 

houve uma distribuição relativa aos cargos sociais, isso gerou conflitos na década de 90 

(CASTRO; CARDOSO JUNIOR, 2009). 

Na década de 1990 o então presidente Fernando Collor tomou algumas medidas que 

diminuiu os gastos sociais (SILVA, 2012) tais medidas tinham como foco o desenvolvimento 

do país e a intenção de estabilizar a moeda. A saída do presidente em 1992 com o 

impeachment e o início do novo governo de Itamar Franco implementou uma nova legislação 

para a previdência rural aumentando o número de beneficiários. Em 1993 a LOAS2 foi 

aprovada, houve a instituição da SUAS3 e a assistência formou-se como dever do Estado. 

O governo seguinte de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) continuou com o 

andamento da assistência social e promoveu a transferência de renda para indivíduos que se 

encontrassem em condição de pobreza ou de extrema pobreza. Durante o governo foi criado o 

Programa Comunidade Solidária, Programa Comunidade Ativa, o Projeto Alvorada o BPC e o 

CadÚnico, com verbas adquiridas pelo fundo de combate a pobreza, pela rede Social de 
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Proteção Social e de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (LIMA, 

2012). 

Entre os anos de 2003-2010 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva houve uma 

reforma da seguridade social, o empenho para melhorar os programas criados deu uma maior 

participação da sociedade, além da implantação do SUAS (FREITAS, 2007) 

Para a concretização da assistência social, todo o processo histórico descrito foi válido 

para que enfim o Estado em parceria com os municípios pudessem se organizar para oferecer 

um serviço de qualidade, serviço esse que não beneficia somente o indivíduo, mas a sociedade 

também que faz parte desse cenário que por tantos anos beneficiou uma parcela dos que se 

encontravam em condição de vulnerabilidade.  

De acordo com Silva, Yazbek e Giovanni (2008) os sistemas além de favorecer uma 

clientela que possui menos recurso de subsistência, também é um acordo social que perpassou 

por processo histórico, e nesse longo processo, criou-se estratégias para atender as demandas 

existentes. 

Para Goldani (2002) são as transformações globais e os desafios econômicos criados 

pelo mercado, que estão levando os indivíduos a condição de vulnerabilidade e que mesmo 

com a atuação do governo para mudar tal situação, a presença dos membros da família nessa 

tarefa é indispensável, porque é a família que mantém os primeiros contato com o indivíduo 

após o nascimento. É ela responsável pela educação e proteção nos primeiros anos de vida. 

 

2.2.3.O CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

O Cras é uma instituição de caráter protetivo, preventivo e proativo que pertence ao 

município para garantir a proteção social básica (BRASIL, 2009a), assumem dois eixos do 

SUAS que são: a matricialidade sociofamiliar e a territorialização social. O atendimento é 

oferecido ao território de abrangência por conta do entrosamento com a sociedade. Já a 

família exerce papel crucial na relação com o indivíduo, além do fator sanguíneo e afetivo 

existe a obrigação de cuidar dos seus entes.  

O  Centro de Referência de Assistência Social é um espaço de serviço público, 

associado a política de assistência social para atender a indivíduos em condição de 

vulnerabilidade e risco social (BRASIL, 2009b). 

De acordo com Gomes e Pereira (2005) o termo família atinge aos diversos modelos 

de família, rompendo com aquele paradigma de apenas pai, mãe e filho, reconhecendo seu 



 
 
poder de proteção e cuidado que é insubstituível pelo Estado, porém a atuação do Estado em 

casos de necessidade é imprescindível. 

A família possui uma relevância imensurável, pois por meio das relações que são 

criadas a formação do indivíduo tanto física como psicológica vai sendo construída. 

A questão afetiva é tão necessária que segundo Loreto (2009) os profissionais que 

trabalham com a questão social, devem possuir no mínimo empatia com os indivíduos que 

procuram esses serviços. É necessário ter o principio da solidariedade, promover no outro a 

inclusão e o sentimento de ator social. 

De acordo com o BRASIL (2009a) o funcionamento do Cras é composto de atividades 

internas e externas, o número de atendimentos é de acordo com o índice populacional e a 

quantidade de famílias referenciadas, o coordenador deve possuir nível superior e ter 

conhecimento em ações sociais – o PAIF contribui com o trabalho com as famílias. 

Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 
promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade 
de vida. Prevé o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 
fortalecimento de vínculos famílias e comunitários, por meio de ações de caráter 
preventivo, protetivo e proativo (BRASIL, 2009b, p.6). 
 

A equipe do CRAS deve procurar identificar a vulnerabilidade do território para 

efetivar a proteção social (BRASIL, 2009b). É por isso que é necessário criar o 

monitoramento das ações que são realizadas pelo CRAS, para ter noção da demanda local, 

dos sujeitos que procuram esses serviços e  criar a possibilidade de melhor atende-los.  

O estado em parceria com o município e o governo federal cria as instituições para 

atender a demanda da população. Alguns municípios possuem a Assistência Social e o CRAS 

que exerce a seguinte função: 

A equipe do CRAS deve prestar informação e orientação para a população de sua 
área de abrangência, bem como se articular com a rede de proteção social local no 
que se refere aos direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da 
exclusão social na produção, sistematização e divulgação de indicadores de 
abrangência do CRAS, em conexão com outros territórios (BRASIL, 2004, p. 35).  

 

Essa dimensão que o CRAS pretende alcançar, só é possível com a atenção do 

governo, é necessário a alocação de recursos das 3 esferas governamentais para que a 

instituição social permaneça de fato funcionando. 

Os usuários que podem buscar os serviços do CRAS são: 

famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e 



 
 

risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: 
- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 
assistenciais; 
- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou 
benefícios, mas que ainda não foram contempladas; 
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades 
vivenciadas por algum de seus membros; 
- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 
vulnerabilidade e risco social (BRASIL, 2009b, p. 7).  
 

 
Vale lembrar, para que as pessoas possam ser atendidas pelo CRAS é necessário que 

elas possuam o CadÚnico, que é um programa do governo federal em parceria com o 

município (CUNHA, 2007), sendo este um cadastro de indivíduos de baixa renda, porém esse 

banco de dados é preenchido pelo município que a família reside, precisamente na localidade 

da Assistência Social. 

Assim, para se realizar o CadÚnico é necessário ser um indivíduo de baixa renda, 

pessoas que possuem mais de 1 salário mínimo por pessoa na mesma residência não se 

enquadram nesse perfil. 

O CRAS por ser uma instituição social de grande utilidade para a sociedade recebe 

todo o situação independente da sua classe, cor, religião e outras característica, são indivíduos 

que além da ajuda buscam por acompanhamento social, participando de palestras 

motivacionais e atividades esportivas.



 
 
2.3  METODOLOGIA 
 

A pesquisa desenvolvida foi de abordagem qualitativa, cujo o método  é o indutivo “ é 

aquele que,  a partir de análise de fatos particulares, tende a gerar conclusões mais amplas, 

válidas em relação a um universo maior ( MUNHOZ, 1989, p. 23)”. 

 

2.3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa descritiva descreve uma determinada situação em determinado espaço e 

tempo; a pesquisa bibliográfica  utilizou de materiais escritos como livros, artigos, sites e 

outros; e a pesquisa documental será feita utilizando as fichas de cadastro para a coletagem 

dos dados (LAKATOS; MARCONI, 1991)  

 

2.3.2 Caracterização do município da pesquisa 

 

Ubatã é um município que fica na região sul da Bahia, não possui distrito, faz divisa 

com os municípios de Gongogi, Ibirapitanga, Barra do Rocha, Ibirataia e Ubaitaba (IBGE), 

possui 2 instituições que atende as pessoas de baixa renda: a Assistência Social e o Centro de 

Referência de Assistência Social- CRAS.  

O município está localizado na microrregião Ilhéus-Itabuna e na mesorregião do sul 

baiano; a população estimada em 2016 segundo o IBGE é de 27.297 habitantes, sua área 

territorial é de 177,643Km2, seu povoamento teve início no ano de 1909, foi distrito de 

Camamu-Ba por um período, depois foi distrito de Ipiaú-Ba e em 26 de setembro de 1955 

tornou-se município. Atualmente o município possui uma economia diversa com atividades 

agrícolas, comércio local, serviços públicos municipais e economia informal. Dentre esses 

serviços que influenciam na economia local, os serviços de assistência social, advindos de 

políticas públicas também favorecem  indivíduos desprovidos de renda ou de pouca renda 

(IBGE, 2018).



 
 
Figura 1 – Mapa da localização do município de Ubatã-Ba. 

 

 

 

 

                                             

 

 

Fonte (IBGE, 2018) 

 

2.3.3 Procedimento para coleta de dados 

 

Para atender os objetivos já citados serão seguidos os seguintes passos: a) pesquisa de 

cunho bibliográfico recorrendo a concepção de diversos autores em livros, artigos e internet. 

Entendendo a pesquisa bibliográfica como um estudo a cerca do tema. Isso permite entender e 

consequentemente levar a reflexão (LAKATOS, MARCONI: 2013), sobre o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) que está sendo pesquisado e alcançado a nível de 

conhecimento científico, como também políticas públicas, bem-estar e qualidade de vida. 

Também foi realizada uma pesquisa documental, por meio das fichas (informações 

pessoais) de cadastro das pessoas que são atendidas pelo CRAS em Ubatã-Ba, sendo uma 

coleta de dados primários. 

Após conseguir os dados, é necessário a seleção, codificação e a tabulação( 

LAKATOS; MARCONI, 2013). A Seleção é feita por uma verificação crítica, para a 

obtenção das informações que serve para a pesquisa; a codificação os dados são categorizados 

podendo ser tabelados e contados; e a tabulação os dados são alocados em tabelas permitindo 

a análise estatística; 

Processo de categorização  

• Serão classificados entre os dados quantitativos ( número de filhos, idade, renda, 

escolarização...) e qualitativos (profissão, raça, estado civil...). 

• Logo em seguida, haverá a análise e interpretação dos dados é nesse momento que 

será utilizado o método estatístico (média percentual). 

• Organização de tabelas com os respectivos resultados 

 



 
 
 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.4.1 Caracterização do território 

Os serviços de proteção social são disponibilizados para indivíduos que possuem ou 

não renda, por todavia, apesar de possuir renda não é o suficiente para se manter, há regiões 

em que a demanda por políticas públicas é maior, devido as circunstâncias sociais e 

econômicas locais, assim para entender a necessidade de dada região ser beneficiada por  

políticas públicas faz-se necessário conhecer o panorama local. Assim, segue a baixo o perfil 

sócio econômico do município de Ubatã-Ba. 

Tabela 1 – Informações socioeconômicas de Ubatã-Bahia 

UBATÃ-BA  
área 335,19km² 
IDHM 2010 0,593 
densidade 
demográfica 

74,63 
hab/Km² 

messoregião sul baiano 
renda per capita 306,52 
IDHM longevidade 0,788 
IDHM educação 0,452 
taxa de mortalidade 20,9% 
índice de GINI 0,53 
pobres 40,02% 
extremamente 
pobres 14,63% 
Fonte: Atlas Brasil 

Como se pode observar as informações do último Censo 2010, indicam que Ubatã-Ba 

é um município com pouco desenvolvimento. O índice de desenvolvimento humano está 

abaixo do IDHM do Brasil (0,725), o maior IDHM do Brasil é de 0,862 e pertence ao 

município São Caetano do Sul-SP. O IDHM da Bahia é de 0,660, portanto, também esta 

abaixo do IDMH do estado . A taxa de indivíduos pobres também é alta chegando a 40,02%, 

juntamente com a taxa de extrema pobreza que é 14,63%, temos um percentual de 54,65% da 

população, com dificuldades em suprir alguma necessidade básica, dado preocupante, pois 

metade da população sofre com algum tipo de carência sócio econômica. 



 
 

Os municípios vizinhos de Ubatã-Ba  apresentam um IDHM médio, com exceção do 

município de Ibirapitanga-Ba que possui uma população menor que Ubatã-ba e possui o 

IDHM baixo, entretanto Ubatã-Ba não possui nenhum distrito, já Ibirapitanga-Ba possui 

Itamarati, camamuzinho e Novo Horizonte. 

Tabela 2 IDHM dos municípios vizinhos de Ubatã-Ba 

Município IDHM População 
Ubaitaba 0,611 20.691 h. 
Ipiaú 0,670 44.390 h. 
Ibirapitanga 0,558 22.598 h. 
Fonte: Atlas Brasil  

2.4.2 Vulnerabilidade social 

A pobreza do Brasil é decorrente da desigualdade social, apesar do país ser rico em 

recursos naturais, a má distribuição da renda tem elevado os índices de vulnerabilidade no 

país (FARIA, 2000). Essa distribuição desconexa ocorre desde os primórdios no país, assim 

uma quantidade grande da população possui pouca renda e uma quantidade mínima possui 

uma concentração maior de renda. Uma discrepância, um país rico em recursos naturais com 

2 vertentes, pessoas que não possuem nem alimento e pessoas que possuem em abundancia 

tanto alimento como bens materiais. 

A pobreza é uma condição de privação, cujo os indivíduos carecem de alimento, 

saúde, vestimento, de acesso a serviços simples como educação, saneamento, habitação e etc. 

Tal problemática  leva a população a vulnerabilidade social e suas mazelas, como falta de 

escolaridade, saúde de qualidade, condição boa de moradia e etc. Além de que, tal situação se 

propaga constantemente, por meio das pessoas que já se encontram nessa condição e ao gerar 

filhos reproduz essa realidade. Observemos as condições de vulnerabilidade social em Ubatã-

Ba: 

Tabela 3 –Vulnerabilidade Social em Ubatã-Ba 

Vunerabilidade social  
mortalidade infantil 20,9% 
crianças de 0 a 5 anos fora da escola 57,00% 
crianças de 6 a 14 anos fora da escola 5,53% 
pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e estão em condição 
de vulnerabilidade 29,89% 
mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 4,69% 
taxa de atividade - 10 a 14 anos 7,29% 



 
 
mãe chefe de família sem fundamental e com filho menor 22,73% 
vulneráveis e dependentes de idoso 7,78% 
crianças extremamente pobres 22,42% 
vulneráveis a pobreza 65,25% 
pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 
informal 59,47% 
população com banheiro e água encanada 71,96% 
Fonte: Atlas Brasil 

De acordo com o último Censo 2010 mais da metade das crianças de até 05 anos de 

idade estão fora da escola, é um número alarmante, pois a educação infantil é a etapa 

primordial na formação do indivíduo, além dos valores que se aprende no espaço escolar, 

também é garantido o cuidado e a refeição diária das crianças, isso evidencia a negligência 

familiar. 

Outro número que também chama a atenção é a quantidade de pessoas que estão em 

risco social 29,89% sem nenhuma ocupação, gerando indivíduos sem expectativas de 

projeção. Outro índice alto é a porcentagem de vulneráveis a pobreza 65,25% mais da metade 

da população, é um dado preocupante, esses números fortalecem a importância de políticas 

públicas locais em prol da redução desses números citados. 

 

2.4.3 O Cras de Ubatã-Ba e sua respectiva demanda 

  As atividades e ações do CRAS são previstas anualmente; por conta disso, os 

municípios se organizam e também controlam a receita orçamentária para o determinado fim. 

O município de Ubatã-Ba possui uma previsão de 700 atendimento por família como se 

observa no quadro abaixo. 

Tabela 4- atendimento do CRAS em Ubatã-Ba 

Piso básico fixo – CRAS/PAIF – Referência: janeiro de 2019 
Quantidade de CRAS cofinanciados 1 
Capacidade de atendimento de referência (famílias ano/NOB-SUAS) 700 
Famílias referenciadas (ano/NOB-SUAS) 3.500 
Valor de referência do mês R$ 8.400,00 
Previsão de repasse anual R$ 

100.800,00 
Situação atual de pagamento Liberado 
Capacidade de atendimento real (famílias ano/NOB-SUAS) 700 
Valor real do mês R$ 8.400,00 
Quantidade de CRAS implantados (ativos no CadSuas) 1 
Quantidade de CRAS em implantação 0 
Fonte (BRASIL, 2019) 



 
 

O orçamento anual corresponde a uma parceria entre verbas federais, estaduais e 

municipais com o principal objetivo de alcançar as metas e benefícios planejados, que além de 

trazer melhorias para as famílias atendidas, também contribui para o desenvolvimento do 

município de Ubatã-Ba, pois as pessoas saindo da condição de vulnerabilidade e se tornando 

sujeito ativo do seu provimento, irá contribuir para a dinâmica econômica local. 

O CRAS é parceiro do PAIF- Proteção e atendimento Integral a Família, uma 

promoção do fortalecimento do vínculo familiar e o amparo das famílias. 

Tabela 5- Piso Básico 

 

Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos quantidade 

Capacidade de atendimento de referência 300 
Meta de inclusão do público prioritário 150 
Valor de referência do trimestre R$ 45.000,00 
Valor de referência do ano R$ 180.000,00 

Usuários registrados no SISC em situações prioritárias 
 Apurado em 
20/12/2018 

Situação atual de pagamento (trimestre JANEIRO A MARÇO DE 
2019) Liberado 
Valor real de repasse (trimestre JANEIRO A MARÇO DE 2019) R$ 24.750,00 
Fonte: MDS 

O serviços de convivência e fortalecimento de vínculos é realizado pelo PAIF, 

corresponde a atividades artística, culturais, de lazer e esportivas de acordo com a idade do 

usuário. Portanto podem participar crianças, jovens, adultos e idosos; pessoas com 

deficiência, vítimas de violência, pessoas sem âmparo social. Possui um caráter preventivo 

promovendo ações que inviabilize a condição de vulnerabilidade. 

Os profissionais do CRAS necessitam conhecer as demandas do território de 

abrangência, para que possam ser realizadas intervenção benéficas, no intuito de diminuir as 

desigualdades sociais  e a violação do direito individual. 

Tabela 6 – atendimento individualizado 

Atendimentos individualizados 
realizados  

quantidade 
(2016) média 

quantida
de (2017) média 

Total de atendimentos 
individualizados realizados 1.062 118 3.612 301 
Total de Famílias encaminhadas para 
inclusão no Cadastro Único 37 4,11 155 12,92 



 
 

Total de Famílias encaminhadas para 
atualização cadastral no Cadastro 
Único 53 5,89 226 18,33 
Total de Famílias encaminhadas para 
o CREAS 2 0,22 3 0,25 
Total de Visitas domiciliares 
realizadas 84 9,33 446 37,17 

Fonte: BRASIL 

No quadro comparativo entre os anos de 2016 e 2017. O município apresentou um 

aumento significativo de atendimento individualizado, de 1 ano para o outro ultrapassando 

100%; as famílias que foram incluídas no CadÚnico também possuem número 

consideravelmente passando de 37 para 155 famílias; o total de visitas domiciliares também 

aumentou, essa demanda de crescimento dos serviços do CRAS ocorre por conta da 

divulgação da instituição, por meio das ações e visitas em bairros com proporção alta de 

marginalização, assim a população têm acesso as informações necessárias para buscar os 

serviços. 

Porém um dado preocupante é o aumento de famílias em situação de extrema pobreza, 

que segundo o MDS (2016) foi de 8 famílias, já em 2017 foi de 11 famílias, o que evidência, 

uma certa dificuldade de atuação das políticas públicas. 

Tabela 6 – atendimento coletivo 

 

Atendimentos Coletivos 
Realizados 

quantidade 
(2016) média 

quantidade 
(2017) média2 

Famílias participando regularmente de 
grupos no âmbito do PAIF 1.150 127,78 618 51,5 
Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de 
Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 270 30 290 24,17 
Crianças/ adolescentes de 7 a 14 anos em 
Serv. de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 474 52,67 497 41,42 
Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços 
de Convivência e Fortalecimentos de 
Vínculos 572 63,56 345 28,75 
.Idosos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos para idosos 503 55,89 401 33,42 
Pessoas que participaram de palestras, 
oficinas e outras atividades coletivas de 
caráter não continuado 1.199 133,22 1258 104,83 
Pessoas com deficiência, participando dos 
Serviços de Convivência ou dos grupos do 64 7,11 47 3,92 



 
 
PAIF 

 

Fonte: BRASIL 

Os serviços coletivos realizados em alguns aspectos houve redução, já em outros 

ocorreu um leve aumento como verificado no quadro a cima. Esse serviço deve levar em 

consideração os diversos grupos reconhecendo suas demandas, as crianças e jovens são 

atendidos por meio do esporte, de ações conjuntas como palestras e celebração de datas 

relevantes, os idosos recebem a mesma atenção são disponibilizados para esses grupos 

palestras, oficinas de dança, dentre outras atividades como curso de culinária, Festa da melhor 

idade (viva bem com a idade que tem), uma comemoração que ocorre no mês de setembro, 

com os festejos da festa de emancipação política de Ubatã-Ba. 

De acordo com as fichas de cadastro do CRAS de Ubatã, os bairros mais atendidos 

são:  

Quadro 1 – Bairros demandados 

BAIRROS quantidade 
GLÓRIA 8% 
JULIO 
ADERNE 8% 
CENTRO 3% 
RELÍQUIA 11% 
SÃO 
RAIMUNDO 9% 
02 DE JULHO 7% 
MARINALVA 8% 
VARZEA 17% 
BICA 13% 
FONTE: CRAS, 2019 

Esses bairros com exceção do Centro estão localizados da periferia onde as condições 

de vulnerabilidade é maior, falta rede de esgoto e ruas pavimentadas. Atualmente esses 

bairros receberam uma Unidade de Posto de Saúde o que facilita o acesso da população local 

a saúde. 

O trabalho social desenvolvido pelo CRAS de Ubatã-Ba, conduz o indivíduo a uma 

nova perspectiva, como a sensação de acolhimento e proteção, esses são alguns dos serviços 

prestados nos anos citados: 

Quadro 2- Serviços realizados 



 
 
SERVIÇOS Cestas 

básicas 

Urnas 

funerárias 

colchões cobertores Ofícios de 
solicitação 
de 2º via de 
certidão de 
nascimento 

2016 910 47 - - 200 

2017 1600 40 60 30 300 

Fonte: CRAS, 2019  

Em 2017 ocorreu uma situação climática atípica no município , muita chuva em dias 

seguidos, que ocasionou vários transtornos a população, principalmente aqueles que moravam 

próximo a rios, que teve a moradia invadida pela água, por isso que houve um número maior 

de doação de cesta básica, como também a doação de colchão e cobertores.  

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política de assistência social tem melhorado muito com o passar do tempo e isso é bem 

vantajoso para parte da população que vivem a margem da sociedade. A Constituição Federal 

de 1988 consagrou o direito do indivíduo de ser acolhido pelas instituições, porém ainda há 

muito a ser feito e conquistado, principalmente a diminuição do número de famílias em 

condição de extrema pobreza. 

O propósito dessa pesquisa  foi apresentar uma sucinta trajetória das políticas 

assistencialistas que resultaram na implantação com Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), como também a sua prestação de serviço no município de Ubatã-Ba. 

Concluiu-se que as politicas públicas ganharam atenção especial depois do processo 

de redemocratização do país, antes desse período, os indivíduos que necessitavam de 

assistência, eram direcionados as igrejas e profissionais ligados a saúde. 

O município de Ubatã-Ba é um local desprovido de oportunidades de trabalho, a 

principal geração de renda é a Prefeitura Municipal, a produção agrícola muita baixa do cacau 

e os empregos informais, não são suficientes para promover o desenvolvimento econômico 

local. Assim mais da metade da população necessita de assistência, o que eleva também os 

gastos municipais.   



 
 

Os dados que foram apresentados demonstram que as doações aumentaram do CRAS 

de Ubatã-Ba do ano de 2016 e 2017, como também os atendimentos individualizados; os 

bairros que mais recorreu a instituição foi o Reginaldo Machado, Julio Aderne e Londrina.  

O CRAS tem desenvolvido o seu papel com excelência, muitos adolescentes com a 

prática do esporte tem mudado sua conduta com a família e com a escola; as pessoas que 

solicitam os serviços por necessidades também tem alcançado atendimento e mudado seu 

olhar para o apoio que o CRAS disponibiliza aos cidadãos ubatenses. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
REFERÊNCIAS 
ARAUJO, T. A. M. O CRAS como estratégia para efetivação da proteção social 
básica na esfera municipal – Desafios, Tensões e Direções. 2009. 195f. Dissertação 
(Mestrado em Serviço Social) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 
 
BRASIL.MDS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
–. A melhoria da estrutura física para o aprimoramento dos serviços. 1 ed. Brasília: 
MDS, 2009a. 
 
______. Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Brasília: 
MDS, 2009b. 
 
BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
BOSCHETTI, I. Seguridade Social e trabalho. Brasília: Editora UnB, 2006. 
 



 
 
CASTRO, J. A. de; CARDOSO Jr., J. C. Políticas Sociais no Brasil: gasto social do governo 
federal de 1988 a 2002. In: JACCOUD, L. (Org.). Questão social e políticas sociais no 
Brasil contemporâneo. Brasília: IPEA, 2009. p. 261-318. 
 
COSTA, B. L. D.; BRONZO, C. Intersetorialidade no enfrentamento da pobreza: o papel da 
implementação e da gestão. In: FARIA, C. A. P. de. (Org.). Implementação de políticas 
públicas: teoria e prática. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2012. p. 50-81. 
 
CUNHA, E. Efetividade deliberativa: estudo comparado de conselhos municipais de 
assistência social (1997/2006). Tese de Doutorado. Departamento de Ciência Política. 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2009. 
 
DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. 
Tradução Renato Aguia e Marco Antonio e Esteves da Rocha. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 
1992. 
 
DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. 2 ed. São Paulo: Papirus, 1996. 
 
DIANI, M. The concept of social movement. The Sociological Review. v. 
40, n. 1, fev. 1992, p. 1-25. 
 
FALEIROS, Vicente de Paulo. O que é política social. 5 ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
FARIA, V. E. Brasil: Compatibilidade entre a estabilização e o resgate da dívida social, in 
Pobreza e Política Social. CADERNOS ADENAUER, nº 1. São Paulo: Fundação Konrad 
Adeunauer, 2000. 
 
FLEURY, Sonia. Estado sem cidadãos – seguridade social na América Latina. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 1994. 
 
FREITAS, R. C. M. O governo Lula e a proteção social no Brasil: desafios e perspectivas. 
Revista Katálasys, v. 10, n. 1, p. 65-74, jan./jun. 2007. 
 
FOCHEZATTO, Adelar; CARVALHO, Vera Regina. Técnicas de Pesquisa em economia. 
Org. Duilio de Avila Bêrni. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
GIL, A. C. Técnicas de Pesquisa em Economia. São Paulo: Atlas, 1990. 
 
GODINHO, I. C. Uma reflexão sobre o trabalho com famílias na política de assistência 
social. Sociedade em Debate, Pelotas, v. 18, n. 1, p. 9-30, jan./jun. 2012. 
 
GOLDANI, A. M. Família, gênero e políticas: famílias brasileiras nos anos 90 e seus desafios 
como fator de proteção. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 19, n. 1, jan./jun. 
2002. 
 
GOMES, M. A.; PEREIRA, M. L. D. Família em situação de vulnerabilidade social: uma 
questão de políticas públicas. Ciência & Saúde Coletiva, n. 10, v. 2, p. 357-363, 2005. 



 
 
 
HUNT, E. K. História do pensamento econômico. Trad. José Ricardo Brandão Azevedo. 7 
ed. Rio de Janeiro: campus, 1981. 
 
KAZTMAN, R. Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. 
Revista de la CEPAL, Santiago do Chile, n. 75, p. 171-189. dec. 2001. 
 
______. et al. Vulnerabilidad, activos y exclusión social en Argentina y Uruguay. 
Santiago do Chile: OIT, 1999. (Documento de Trabajo, 107) 
 
LAKATOS, Eva Maria;MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
______. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e 
técnicas de pesquisa, elaboração e interpretação de dados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
LIMA, H. F. O modelo de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e seus desafios à garantia dos direitos sociais. 2012. 156f. Dissertação (Mestrado 
em Política Social) – Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 
 
LORETO, M. das D. S. de. Família na contemporaneidade: Estudos e intervenção social. In: 
XX Congresso Brasileiro de Economia Doméstica, VIII Encontro Latinoamericano de 
Economia Doméstica, I Encontro Internacional de Economia Doméstica, 1., Fortaleza-
CE: UFC, 2009. 
 
______. Orientações Técnicas sobre o PAIF vol. 1.: O Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais. Brasília: MDS, 2012. 
 
MESTRINER, M. L. O Estado entre a filantropia e a assistência social, 2ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
MUNHOZ, Dércio Garcia. Economia aplicada: técnicas de pesquisa e análise econômica. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1989. 
 
QUEIROZ, Adriana de Souza Lima; MACHADO, Cynthia Silvia. Caracterização do 
usuário do CRAS- Centro de Referência de Assistência de Passos: perfil dos usuários do 
CRAS Novo Horizonte – Passos/MG. CRESS, 2011. 
 
SENNA et al. Programa Bolsa Família: nova institucionalidade no campo da política social 
brasileira? Revista Katálysis, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 86-94, jan./jun. 2007. 
 
SILVA, M. M. V. de A. Capitalismo e políticas sociais: o dilema da autonomia dos 
cidadãos e da defesa da universalidade dos direitos sociais. In: PASTORINI, 
A.; ALVES, A. M.; GALIZIA, S. V. (Org.). Estado e cidadania: Reflexões sobre as 
políticas públicas no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: FGV, 2012. p. 17-43 
 



 
 
SEN, Amartya. O desenvolvimento como expansão de capacidades. Lua Nova: revista de 
cultura e política.nº28-29. São Paulo, 1993. 
 
SPOSATI, A. Modelo de proteção social não contributiva: concepções fundantes. In: 
Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil. Brasília, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. UNESCO, 2009. 
 
TELLES, V. S. A “nova questão social” brasileira: ou como as figuras de nosso atraso 
viraram símbolo de nossa modernidade. Caderno CRH, Salvador, n. 30/31, p. 85-110, jan./dez. 
1999.  
 
______. Direitos sociais: afinal do que se trata? .Belo Horizonte:UFMG, 1999. 
 
IBGE.  Panorama das cidades.  Disponível  em: https: //cidades.ibge.gov.br/ brasil/ ba/ ubata/ 
panorama. Acesso em 12 de  outubro de 2017. 
 
ATLAS BRASIL. Perfil do município de Ubatã-Ba. Disponível em: https: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ubata_ba. Acesso em 14/04/2019 



 

1 Pós-graduando do curso de Especialização em Educação Cientifica e Cidadania, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano Campus Uruçuca, raicoelho100@gmail.com.  
² Graduando em Curso Superior em Agroecologia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Uruçuca, 
bomfim81@hotmail.com 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA: na comunidade 

rural do Barrocão no município de Uruçuca Bahia 

 

GT 1. Políticas sociais: pobreza e desigualdade     

 

Raimunda dos Santos Coelho ¹ 
Jefferson Vinicius Bomfim Vieira ²  

 
 

 

RESUMO 

 
 O PAA destina-se a apoiar a renda dos Agricultores Familiares em todo o país com a 
aquisição direta de sua produção, por preços justos, para abastecer os restaurantes populares, 
cozinhas de creches e escolas públicas, de hospitais públicos e presídios, os chamados 
equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Neste contexto o PAA é um instrumento 
condutor da melhoria para a população. O objetivo do estudo consistiu em analisar o 
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA na comunidade rural do Barrocão no município 
de Uruçuca Bahia. A metodologia aplicada nessa pesquisa baseou-se na abordagem caráter 
qualitativa e quantitativa com enforque descritivo, a partir das fontes primarias, secundárias e 
estudo de caso, com os seguintes instrumentos de coleta de dados: entrevista 
semiestruturadas, diagnostico rápido participativo da produção e comercialização dos 
produtos agrícola, tendo como foco a acessibilidade ao PAA no município de Uruçuca/BA. 
Conclui-se que o PAA, como complemento de renda, traz benefícios para os agricultores, para 
o município e para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica. Sendo 
necessário maior incentivo da gestão pública municipal. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Acessibilidade. Gestão pública. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 As Políticas Públicas para a Agricultura Familiar no Brasil foi consolidada com a 

criação do Programa Nacional Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no ano de 

1996. Foi a partir da sua criação que o governo começou a se dedicar a este amplo público e 

as questões do desenvolvimento rural sustentável, incluindo principalmente o combate à 

pobreza do meio rural, consolidado com a criação da Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, 

popularmente conhecida como Lei dos Agricultores Familiares (BRASIL, 2006), representou 

um marco que diferenciou o conceito de Agricultura Familiar e Agricultura Patronal. 

 Entre as ações inclusas no PRONAF, o PAA destaca-se por apoiar a renda dos 

Agricultores Familiares, em todo o país, com a aquisição direta de sua produção, por preços 

justos, para abastecer os chamados equipamentos públicos de alimentação e nutrição.  

(CONAB 2016).  

 A proposta deste estudo baseou-se na busca de conhecimento da comunidade rural do 

Barrocão, identificando as possibilidades e limitações encontradas pelos agricultores 

familiares e observando a acessibilidade do Programa de Aquisição de Alimentos quanto à 

sustentabilidade dos agricultores familiares e preservação ambiental da região. A justificativa 

desse trabalho é a necessidade em dar maior importância e incentivo à Agricultura Familiar, 

principalmente em municípios de base agrícola como Uruçuca no Sul da Bahia. Na 

perspectiva de que os gestores públicos possam subsidiarem avaliações de relevância nas 

formulações de políticas públicas que têm como foco populações em cujos empreendimentos 

econômicos é a base da economia local. Este trabalho teve como objetivo realizar uma 

análise do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na comunidade rural do Barrocão, a 

fim de coletar evidências que permitam identificar a importância do programa para a 

comunidade e se o mesmo conseguiu alcançar seus objetivos propostos que é o 

fortalecimento da Agricultura Familiar e o Desenvolvimento Rural Sustentável. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Política Pública é o processo complexo de definição, elaboração e implementação de 

estratégias e ações por parte dos governos, na qual a identificação e seleção de determinados 

problemas sociais que merecem ser enfrentados (OFFE, 1984). As Políticas Públicas 

normalmente estão constituídas de planos, programas, ações e atividades. 

 Para a agricultura familiar as Políticas Públicas foram consolidadas com a criação do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no ano de 1999. Foi a partir da sua criação 

que o governo começou a se dedicar a este amplo público e as questões do desenvolvimento 

rural sustentável, incluindo principalmente o combate à pobreza do meio rural.  

 De maneira geral, a agricultura familiar pode ser entendida, como uma forma de 

produção, em que o núcleo de decisões, gerência, trabalho e capital é controlado pela família. 

Este modo de produção vem se destacando no cenário econômico nacional, por ter uma 

produção agrícola diversificada, que traz benefícios socioeconômicos e ambientais, de 

fundamental importância para o crescimento econômico das pequenas cidades. 

 A Lei nº 11.326 de julho de 2006, que estabelece diretriz, para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF) define o agricultor familiar de uma 

forma mais ampla: 

[...] aquele que prática atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos requisitos de não deter, 

a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; utilizar predominantemente mão-de-obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; ter renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
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empreendimento; e dirigir seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família (BRASIL, 2006 b). 

 

Apesar de tantas evidências de como a agricultura familiar tem contribuído na geração de 

emprego e renda no mundo, as políticas públicas adotadas no nosso pais, beneficia muito 

pouco a essa classe de agricultores que apresentam um grande desafio na sua estruturação 

para atender a demanda por alimentos em qualidade e qualidade. No campo a ausência de 

investimentos em infraestrutura produtiva, de beneficiamento, armazenamento, transportes e 

preços remuneradores, e o acesso às políticas públicas de cunho social são fatores que 

influenciam a permanência das pessoas no campo. Portanto, é necessário investir em sistemas 

de produção que proporcionem melhoria contínua das condições de vida de agricultores 

familiares, de modo que todas as potencialidades do estabelecimento de produção possam ser 

aproveitadas, efetivando a permanecia do homem no campo e a sustentabilidade social, 

econômico e ambiental.  

  É preciso valorizar as iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de 

trabalho, de distribuição de renda, de produção de alimentos, das melhorias de qualidade de 

vida, da preservação da biodiversidade e da diminuição das desigualdades. 

 Esses resultados somente serão alcançados se existir um plano de desenvolvimento 

rural sustentável e participativo, a partir da implementação de políticas públicas voltadas ao 

fortalecimento da agricultura familiar, e se as famílias estiverem organizadas 

estrategicamente, através do cooperativismo, participando nos conselhos municipais 

principalmente o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDRS) e estarem 

evidentemente  apto ao  Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF). 

  No Brasil, entre as políticas públicas que mais se destacam por beneficiar o maior 

número de pessoas são: Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e 

o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.  

  Foram criados diversos programas sociais de erradicação da pobreza no Brasil. Em 

2003, as políticas voltadas para sanar essas desigualdades tomaram um grande impulso com a 

criação do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar (MESA). Destacando-se entre 

suas ações a criação do Programa de Aquisição de Alimento (PAA). 
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O PAA foi instituído pela Lei 10.696, de 02 de julho de 2003, no âmbito do programa 

Fome Zero, esta Lei foi alterada pela Lei nº 12.512 de 04 de outubro de 2011 e regulamentada 

pela Lei 7.775 de 04 de julho de 2012 e suas alterações (BRASIL, 2012) este programa foi 

criado em substituição ao Programa Comunidade Solidária considerando a demanda de um 

conjunto de atores da sociedade civil e das próprias instituições estatais, que vinham se 

dedicando ao reconhecimento e fortalecimento da agricultura familiar, bem como, ao tema da 

fome e segurança alimentar e nutricional esse programa pode ser executado em diferentes 

modalidades. Cada modalidade possui um limite de valor a ser pago por agricultor, por ano 

civil, modalidades do programa de aquisição de alimentos são: Compra com Doação 

Simultânea, Compra Direta, Apoio a Formação de Estoque, Compra Institucional e Aquisição 

de Sementes. 

 A operacionalização do PAA é simples, pois a compra é feita diretamente e sem 

licitação, por preço compensador, respeitando as peculiaridades e hábitos alimentares 

regionais e a situação do mercado local (CONAB, 2016). Desta maneira, os preços praticados 

no PAA, devem ser equivalentes aos preços locais e os itens relacionados no projeto devem 

ser definidos, de acordo com os produtos agrícolas existentes em cada região, respeitando 

suas sazonalidades. Estudos comprovam que o PAA tem facilitado o acesso a alimentos 

diversificados, enriquecendo a alimentação nas instituições beneficiadas, como as escolas, 

creches, albergues, entre outras (DELGADO et al). 

 Dentre as modalidades do PAA, a que mais se aproxima dos pequenos agricultores 

familiares, é a Compra com Doação Simultânea (CDS), pois o procedimento operacional para 

a execução desta modalidade se inicia com o preenchimento da Proposta de Participação pela 

Organização Fornecedora (cooperativas e outras organizações formalmente, constituídas 

como pessoas jurídicas de direito privado, que detenham Declaração de Aptidão ao Pronaf – 

DAP Jurídica). 

Os produtos amparados nesta modalidade de PAA são produtos in natura ou processados, 

neste caso, pelo menos um dos produtos, devem ser da produção do agricultor familiar. 

 Na comercialização de produtos orgânicos devem seguir a regulamentação contida na 

Lei N.º 10.831, de 23 de dezembro de 2003 (Brasil, 2003), estando o produto certificado, por 

auditoria, por sistema participativo ou por organização de controle social, nos termos da lei. 
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 O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) é uma entidade que pode 

receber os produtos do PAA para distribuir às famílias cadastradas no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).  No entanto, outras entidades podem ser beneficiadas  pelo PAA, 

seja para o preparo de alimentos e sua posterior distribuição como casa lar, abrigo, programa 

mesa Brasil, restaurantes populares, presídios, hospitais 100% SUS entre outros (Brasil, 2014)  

  A exigência do agricultor em participar de forma coletiva do programa PAA, 

contribuiu para o fortalecimento do Associativismo, e como consequência busca novas 

estratégias de comercialização. 

 Uma das alternativas mais evidente é a comercialização de produtos orgânicos e os 

processados, como polpa de fruta, doces, geleias e outras, a fim de atender a novos mercados 

mais exigentes em termos de qualidade e respeito ao meio ambiente. 

 A retração dos recursos destinados as Compras Públicas na modalidade CDS, 

impulsionou os agricultores familiares  a negociar diretamente com instituições públicas 

(forças armadas, hospitais, escolas e universidades) na modalidade PAA Institucional. Este é 

um novo nicho de comercialização dos produtos agrícolas para o governo, visto que, não há 

expectativa de aumento de recursos para o Programa PAA na modalidade CDS.  

 Para essa modalidade foram estabelecidas regras básicas de funcionamento: os preços 

praticados na venda deve ser o local ou regional, estabelecendo um limite de venda anual por 

agricultor familiar, além disso, deve ser obedecidos os normativos presentes na Resolução do 

GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012. (MDA 2017). 

 Com as alterações ocorridas no Normativo 30 da CONAB em 30/06/2017, a 

elaboração das propostas do PAA, as unidades fornecedoras, também chamadas de 

proponentes, antes executavam toda as etapas da elaboração do programa, como por exemplo, 

o mapeamento da produção, o estudo da sazonalidade dos produtos, o cadastramento das 

unidades recebedoras entre outras atividades. Hoje faz-se necessário a participação das 

unidades recebedoras em todas as etapas da elaboração e na execução da proposta. 

 Além disso, efetivou a participação do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS) no acompanhamento das famílias carentes que recebem a doação de alimentos, para 

verificar outras vulnerabilidades e inseri-las em outras políticas públicas, visando o seu 

empoderamento.



 

 

 

METODOLOGIA 
 

 O município de Uruçuca está localizado na região geográfica Nordeste, ocupando uma 

área da unidade territorial referente a 510.032 km² e está inserido na região cacaueira do sul 

da Bahia, bioma Mata Atlântica. Faz divisa territorial com os municípios de Itacaré e Ilhéus e 

com o Oceano Atlântico. Localiza-se nas coordenadas geográficas 14º36'00''; de latitude Sul e  

39º17'00''; de longitude Oeste do meridiano de Greenwich. Com uma distância de 405 km da 

capital, Salvador. A sua densidade demográfica é 50.61hab/Km². Sua área territorial é 510.032 

Km². São 19.837 habitantes, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010 (IBGE, 2010). 

 O suporte econômico da cidade é a agricultura, e o seu principal produto é o cacau. A 

produção de cacau é uma atividade que favorece o surgimento de outras culturas que são 

implantadas nos seus sub-bosque de formas descontínuas e em parcela, circuladas por 

vegetação natural essa cultura não prejudica as relações ecológicas existentes. Entre outros 

produtos destacam-se: mandioca, hortaliças, batata-doce, aipim, abacaxi, banana, laranja, 

mamão, maracujá graviola, cupuaçu entre outros. (Aquirvo da ADAMUR, 2017). 

 

 Caracterização da Comunidade 

  

 A comunidade estudada está localizada a cerca de 20 km da sede do município de 

Uruçuca é  formada por 136 famílias de pequenos agricultores familiares que vivem em 

entorno do Parque Estadual Serra do Conduru, segundo o PESC (2010 a): 

 

O Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC) é uma Unidade de 
Conservação de proteção integral, que foi criada em 21 de 
fevereiro de 1997 pelo decreto n.º 6227 do Governo do Estado da 
Bahia, como medida compensatória à construção da Rodovia BA-
001, trecho Ilhéus/Itacaré. O PESC – detentor de uma das maiores 
biodiversidades do planeta e com elevado grau de endemismo – 
possui uma área de 9.275 hectares que abrange áreas dos 
municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. 

 

 O PESC está inserido no Corredor Central da Mata Atlântica, na Região Sul da Bahia, 

na chamada Costa do Cacau. O entorno do PESC engloba três áreas de Proteção Ambiental 

(APA): Itararé, /Serra Grande, Lagoa Encantada e Rio Almada.(PESC, 2010 b).   

 Esta pesquisa e de caráter qualitativa e quantitativa com enforque descritivo, que 



 

 

segundo Netto (2006) busca descrever os fatos ou fenômenos estabelecendo relações entre 

variáveis, de forma espontânea sem a interferência do pesquisador.  

Desse modo, o trabalho centrou-se no estudo e na abrangência de debates em torno do 

desenvolvimento rural sustentável, da acessibilidade as políticas públicas voltadas para a 

Agricultura familiar, além do estudo da estrutura e dos objetivos do PAA. Buscou-se 

compreender a lógica dos agricultores em se reconhecerem  no processo de comercialização 

junto ao programa, a operacionalidade do PAA e as mudanças ocorridas na comunidade após 

a participação dessas famílias no programa. Para o estudo, desse pesquisa, além da base 

teórica, realizou-se levantamento bibliográfico que consistiu na consulta das legislações 

vigentes, consulta de dados do IBGE, pesquisa no Departamento de Agricultura, como 

também utilizou-se de entrevistas semiestruturadas, para a obtenção de informações dos que 

participam ou participaram do programa. 

A entrevista semiestruturada, segundo Ruiz (2011) consiste no diálogo com o objetivo de 

obter de determinada pessoa dados relevantes para a pesquisa. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com um grupo de 35 agricultores que participaram da proposta do PAA via 

Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, no  ano de 2018 e que já participaram de 

outros projetos anteriormente, para obter informações sobre o histórico da comunidade, suas 

experiências antes e depois da participação no PAA. Sendo a entrevista com agricultores 

realizada informalmente com o preenchimento de questionários semiestruturados pelo 

entrevistador. E as demais entrevistas ocorreram em forma de diálogo sem preenchimento do 

questionário. Foram aplicadas as seguintes metodologias: 

• levantamento da situação socioeconômica dos entrevistados. Procurou-se identificar o 

processo de formação da comunidade, a composição renda familiar e a comercialização dos 

produtos agrícolas da sua propriedade; 

• caracterização das propriedades dos entrevistados quanto a área do estabelecimento 

rural em hectares(ha), produção agrícola e a mão de obra utilizada na sua propriedade e se 

este trabalho era suficiente para sua manutenção ou precisava de outra fonte de renda para 

manter a família; 

• levantamento das referências em fontes secundárias sobre o PAA para 

contextualização problemas, através das informações levantadas na prefeitura de Uruçuca e 



 

 

associações participantes para caracterização do PAA no município de Uruçuca, CONAB, 

IBGE, CEPLAC, INEMA, MAPA entre outros, que estão disponibilizadas na Internet 

• identificação da percepção dos agricultores no acesso ao programa, os cumprimentos 

das exigências, sua participação na elaboração da proposta do PAA, os motivos que fizeram 

participar dessa política pública e as principais dificuldades enfrentas em acessar o programa. 

Os dados analisados foram apresentados através de quadros e tabelas em forma de 

percentuais e foram realizados por meio de coletas de dados  para posteriormente descrição e 

interpretação dos dados comparando-os com a teoria sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Em relação à composição familiar, das trinta e cinco famílias entrevistadas na 

comunidade do Barrocão, verificou-se uma média de 5 pessoas por família variando entre 3 

(três) a 7 (sete) pessoas. Observou-se que as famílias são compostas por pais filhos menores e 

agregados que formam um núcleo familiar que residem na propriedade ou retorna a 

propriedade nos finais de semana, pois estudam na sede do município ou no distrito de Serra 

Grande..  

 Com relação à renda com a atividade agrícola, (tabela 1) pode-se constatar que a 

maioria dos entrevistados (21 famílias, ou seja 60%), não consegue obter renda superior a 

dois salários mínimo e que, apenas (2 ou seja 5,7%) das famílias consegue obter renda 

superior a 3 salários-mínimos proveniente da produção agrícola. Salienta-se a importância da 

renda “externa”, ou seja, àquela que não provem da agricultura para a manutenção da família. 

Observou-se ainda, famílias (3 ou seja 8,6%) com renda abaixo do salario mínimo, indicando 

a insustentabilidade do sistema para a reprodução da força de trabalho familiar, implicando 

em necessidade de investimentos nessas propriedades para incrementar a renda proveniente 

da produção agrícola. Constatou-se nesta pesquisa que as 35 famílias são beneficiários do 

Bolsa família. 

Tabela 1- Composição da renda familiar – abril de 2018 

Renda familiar Frequência  Percentual   

3├ 4 2 5,7 

2├ 3 12 34,3 

1├ 2 18 51,4 

< 1 3 8,6 

∑ 35 100 

Fonte: dados dos pesquisidores   

 Em relação ao processo de comercialização da produção agrícola, (Tabela 2) observou-se 

que (35, ou seja 100%) dos entrevistados, já havia participado do PAA/PNAE em anos 

anteriores. Os agricultores informaram que os programas não funcionam com regularidade, 



 

 

ficando alguns meses sem entregar produtos para o PAA/PNAE e que outra fonte de 

comercialização são as feiras livres, ou o abastecimento do comércio local. Observou-se que 

além dos programas institucionais do governo Federal em que todos participam ou já 

participaram (14,ou seja, 40%) dos agricultores famílias tem apenas a feira livre como 

segunda opção para  comercializar seus produtos agrícolas e que apenas (7,ou seja, 20 %) 

passam seus produtos apenas para atravessadores.  No entanto, (14,ou seja, 40%) conseguem 

acessar todas as formas de comercialização disponível compras governamental, feiras livres e 

atravessadores. Alguns relataram que já possui certificação orgânica participativa, e por conta 

disso, também enregaram seus produtos em hotéis da região com preços diferenciados, porém 

de foma sazona, mas que as perspectivas são boas para o futuro desse novo nicho de mercado. 

Tabela 02 – Comercialização dos produtos agrícolas – Uruçuca, abril 2018 

Fonte de comercialização Frequência  Percentual 

Feiras livres / PAA/PNAE 14 40 

Atravessadores / PAA/PNAE 07 20 

Feiras livres e atravessadores / PAA/PNAE 14 40 

∑ 35 100 

Fonte: dados dos pesquisadores   

  

 Em relação ao tamanho das unidades produtivas, Tabela 03, notou-se que a maioria 

dos agricultores entrevistados  (32, ou seja, 91,43%) possuem área inferior a 30 hectares, ou 

seja, uma área relativamente pequena praticamente para sua sobrevivência. Observou-se  que 

entre os agricultores pesquisados 100% tem área que se enquadra nos projetos do Pronaf, pois 

ocupa área bem  inferior a quatro modulo rural. O acesso as políticas públicas para este perfil 

de agricultor é de grande importância para o seu desenvolvimento.. 

 

 

 

 

 

Tabela 03 - Área do estabelecimento rural em hectares (ha) – Uruçuca, abril 2018 



 

 

Área do estabelecimento (ha) Frequência   Percentual 

>  30 3 
8,57 

11├ 30 5 
14,29 

 6├ 10 11 
31,43 

2├ 5 15 
42,86 

<  2 1 
2,86 

∑ 35 100 

Fonte: dados dos pesquisadores 

 

 Como mostra a tabela 04 das famílias entrevistadas, (26,ou seja, 74,3 %) trabalham 

na sua propriedade utilizando apenas mão de obra da família e apenas (9,ou seja 35,7%) 

contratam eventualmente na época de colheita do cacau, sem nenhum vínculo empregatício, 

apenas pagam a quantidades de dias trabalhados na lavoura. Constatou-se que em nenhuma 

propriedade tem empregado com vínculo empregatício.  

 

Tabela 04 - Força de trabalho utilizada além da família – Uruçuca, abril 2018 

Força de trabalho Frequência  Percentual 

Tem empregados permanentes  0 00 
Tem empregados eventuais 9 35,70 
Não contrata 26 74,3 
∑ 35 100 

Fonte: dados dos pesquisadores 

 

 Dos trinta e cinco agricultores entrevistados (11,ou seja, 34,3%) declararam que 

precisam trabalhar fora para complementar a renda familiar 18,ou seja, 51,4%,) trabalham 

eventualmente fora para manter a família são parceiro em outras propriedades maiores, 

principalmente na época da safra do cacau, e que apenas (6,ou seja, 14,3) trabalham somente 

em sua propriedade. 

 Quando os entrevistados foram questionados se recebiam assistência técnica, todos os 

trinta e cinco informaram que já participaram de vários programas de assistência técnica na 



 

 

sua propriedade, porém não era dado continuidade. Informaram, também que o Serviço de 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é o órgão mais atuante, pois sempre está 

promovendo curso de capacitação nas comunidades através do sindicato rural de Uruçuca. 

 Quando foram questionados se eles faziam parte de alguma associação, os 35 

entrevistados  responderam que sim, pois, para participar do PAA é necessário fazer parte de 

uma associação de agricultores, eles reconhecem a necessidades de estarem organizados em 

associações, pois facilita a comercialização de seus produtos e firmarem  parcerias, visto que, 

as associações conduzem à ideia de que juntos e organizados podem encontrar soluções 

melhores para os conflitos que a vida apresenta no cotidiano. 

 Quando questionados sobre a participação dos agricultores entrevistados no PAA no 

município de Uruçuca, observou-se que todos já haviam participados entre os anos de 2009 a 

2013, através das Associações: Associação dos Agricultores Familiares do Município de 

Uruçuca (ADAMUR) e da Associação dos Pequenos Produtores da Região dos Três Paus.   

 No município de Uruçuca estes programas se iniciou no ano de 2010, em parceria 

com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município e outras instituições que 

montaram um Espaço chamado de “Galpão de Desenvolvimento”, como forma de acolher e 

integrar os agricultores e oportunizar o seu crescimento com a execução dos programas 

PNAE e PAA, capacitação com cursos do Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR), 

distribuição de alevinos, sementes e mudas, entre outras ações. (Arquivo da ADAMUR, 

2017). 

 O incentivo à integração dos agricultores a uma associação foi um fato importante 

neste processo, pois com a criação da ADAMUR, composta, inicialmente, por 168 (cento e 

sessenta e oito) membros possibilitou o incremento da renda dos agricultores familiares 

através do programa PAA realizados nos anos de 2010, 2011, 2012. Atendeu nove instituições 

entre elas se destacam: Rubi Mancuso, Dendê da Serra, Casa do Idoso, Centro Espirita, Igreja 

Católica, Igreja Evangélica Missão, associações de bairros, Eco Vila, entre outras. 

  Essas instituições todas credenciadas pelo Centro de Referência em Assistência 

Social (CRAS) para receberem os produtos do PAA e entregar os produtos in natura as 

pessoas em vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimentar e as entidades de 

acolhimento como a creche e a casa do idoso usam para incrementar a alimentação dos seus 

acolhidos. 



 

 

 Os municípios de Uruçuca e o Distrito de Serra Grande necessitam do Programa PAA, 

para suprir a carência alimentar em determinadas localidades, onde o foco de pobreza é 

maior, pois são pessoas oriundas da zona rural, que vivem nas zonas periféricas das cidades. 

Quando foram questionados como obtiveram informações sobre o PAA percebe-se que 

inicialmente 14,3% dos agricultores participaram da construção do primeiro projeto, 

informando a sua capacidade produtiva, aptidão do solo, mapeamento dos produtos agrícolas 

e sua sazonalidade, 34,3 agricultores informaram que participaram de palestras de 

sensibilização e explicação sobre o funcionamento do PAA, 22,8 % dos  agricultores 

informaram que o próprio projeto chamou a atenção nos primeiros meses de funcionamento, 

28,6 dos agricultores restantes, manifestaram interesses em participarem, logo após  

perceberam que seus vizinhos estavam melhorando sua renda com as vendas ao PAA.  

 Quando questionados sobre os motivos que levaram a querer participarem do, 45,7%, 

apontaram como principal motivo, a garantia da venda dos produtos, informado, no início da 

construção do projeto, 40% apontaram que o projeto gerou um considerável aumento na sua 

renda 14,3 dos agricultores afirmaram que a autonomia era o principal motivo, pois muitos 

deles deixaram de trabalhar de meeiros em fazendas vizinhas para dedica-se somente a sua 

produção.  

 Em relação a execução do PAA,  60% dos agricultores entrevistados apontaram a falta 

de continuidade do programa, como a maior dificuldade, pois necessita da prefeitura para 

fazer  a gestão do projeto, o que causa este impacto negativo no cotidiano dos agricultores 

segundo relata o entrevistado número 22( vinte e dois) da comunidade do Barrocão: “Antes 

nos tinha a prefeitura que elaborava a proposta do PAA e a gente só dizia o que estava 

produzindo, entregava os documentos e enviavam para a CONAB, nunca tinha problema, a 

prefeitura ajudava muito, tinha carro para pegar a mercadoria , a gente só se preocupava em 

buscar o dinheiro no final do mês. Hoje tá tudo se perdendo no mato, vira comida pra catitu” 

 Para 31,43% dos agricultores entrevistados informaram que a   tabela de preços 

homologada pela CONAB estavam bem abaixo do praticados no comercio local e durante a 

vigência do projeto não se podia aumentar o preço e para 8,57% dos agricultores o 

pagamento demorado dos produtos vendidos foi uma dificuldade. 

 



 

 

Tabela 02 – Dificuldade para acessar o PAA – Uruçuca, abril 2017 – Uruçuca, abril 2018 

Dificuldades Frequência  Percentual 

Pagamento demorado 03 8,37 

Preços fixos e baixos 11 31,43 

Falta de continuidade 21 60 

∑ 35 100 

Fonte: dados dos pesquisadores   

 

 Andrade Junior (2009), estudando o PAA considerando o caso da cooperativa 

agropecuária regional de pequenos produtores de Mafra (COOARPA), constatou que os 

pontos fortes do programa foram o aumento da renda, garantia de preço, aumento da 

produção e do investimento na atividade e melhoria na qualidade dos produtos ofertados. 

 O ponto fraco do PAA foi o preço do produtos estabelecidos pela CONAB. Este foi 

considerado baixo e fora da realidade da região Sul, ocasionando prejuízos. Comparado com 

a pesquisa realizada na Região do Barrocão, a principal dificuldade foi a falta de 

continuidade do projeto.   

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 A implantação do programa PAA para as comunidades em torno do PESC, trouxe 

vários impactos econômicos, pois durante os três anos dos projetos os agricultores tiveram 

uma considerável aumento em sua renda. 

 No entanto, quando o poder público limitou sua atuação na Politica Publica como no 

caso da acessibilidade ao PAA, a renda de alguns agricultores ficaram comprometidas, o que 

levando alguns a se afastarem das suas propriedades, para exercer diversas atividades 

diversas: “picapeiro”, meeiros, diarista rural, entre outros. Em relação a escoar a produção a 

feira livre ainda mostra-se ser a melhor opção. 

 O estudo mostra que o principal fator que corroborou com as dificuldades com a 

comercialização para o programa foi a falta de continuidade, por falta de pessoas para 



 

 

articular o projeto junto aos agricultores, mesmo assim, alguns pontos positivos do projeto 

mereceram destaques, como a garantia da venda e aumento da renda.  

 O estudo mostra, que os agricultores possui em média área inferior a 6 hectares e 

geralmente contam somente com a mão de obra da família, porém mesmo assim tem 

diversificado muito a produção agrícola, entre frutíferas, raízes, hortaliças folhosas, 

tubérculos. 

  Diante do exposto, e das potencialidades produtivas da nossa região acreditamos que 

o projeto de pesquisa, ANÁLISE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

(PAA): na comunidade rural do Barrocão, contribuiu para o entendimento do PAA nesta 

comunidade, além de servir para estudos, e pesquisas para comparação com projetos futuros.             

 

  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Arquivo da ADAMUR, 2017. Arquivos da Associação dos Agricultores Familiares do Município 
de Uruçuca entre 2009 a 2017. 
 
ANDRADE JUNIOR, R. C. de. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 

(PAA): o caso da cooperativa agropecuária regional de pequenos produtores de Mafra 

(COOARPA). 2009. 2017 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural). Faculdade de 

Ciências Econômicas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.  

 

Brasil, 2006 a. Lei 11.326 de 24 de julho de 2006. Disponivel em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm, Acesso em: 
23/12/2016. 
 
BRASIL, 2006  b. Lei  11.326 de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a 
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 25 jul. 2006. Acesso em 03.12.2016. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm.  
 

CONAB 2016 a. Companhia Nacional de Abastecimento. Cartilha do PAA Disponível  em:  
https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar. Acesso em: 25 Jul. 2018. 
 



 

 

CONAB 2016 b. Companhia Nacional de Abastecimento. Cartilha do PAA Disponível em:  

https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar. Acesso em: 25 Jul. 2018. 

 

DELGADO, G.D; CONCEIÇÃO, J. C. R. P, OLIVEIRA, J.J.; Avaliação do Programa de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA). Brasília, IPEA, 2005. 
 
OFFE, C. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984.  
 
BRASIL,1994. LEI 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). Presidência da 
República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm. Acesso em: 22 out. 2018. 
 

Brasil, 2012. Lei 7.775 de 04 de julho de 2012. Regulamenta o PAA. . Acesso em: Acesso 
em: 22 out. 2017.     Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Ato2011-
2014/2012/Decreto/D7775.htm. Acesso em: 21/09/2108. 
 
BRASIL, 2003. Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a Agricultura 
Orgânica. Acesso em: 16 de outubro de 2018. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/2003/L10.831.htm.  
 
BRASIL, 2014.  Decreto N.º 8.293, de 12 de agosto de 2014. Define Unidade Recebedora. 
Disponível em:  http://mds.gov.br/compra-da-agricultura-familiar/paa/legislacao. Acesso em: 
16 de novembro de 2017. 
 
MDA, 2017 a. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/brasil-70-dos-alimentosnamesa-dos-brasileiros--da-

agricultura-familiar. Acesso em 05 de novembro de 2018 

 

NETTO, Alvim Antônio de Oliveira. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para 
a apresentação de trabalhos acadêmicos. 2 ed revisada e atualizada. Florianópolis. Visual 
Books, 2006. 
 

PESC, 2010 a.  Parque Estadual da Serra do Conduru. Disponível em: < http:// 
www.parquedoconduru.org/index.php/> Acesso em 20 Julho de 2018. 
 
PESC, 2010 b.  Parque Estadual da Serra do Conduru. Disponível em: < http:// 
www.parquedoconduru.org/index.php/> Acesso em 20 Julho de 2018. 
 



 

 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. Ed. – 5. 
reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. 



 

1 
 

 
AS ESTRATÉGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA PARA A 

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
ENTRE 2007 E 2017 

 
 

GT 2. Políticas sociais: educação e saúde 
 

João José dos Santos1 
Emerson Mendonça Góes Silva2 
Carlos Eduardo Ribeiro Santos3 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho objetivou analisar as possíveis estratégias utilizadas pelo Poder Executivo 
Municipal para a ampliação de matrículas da Educação Básica (o Ensino Fundamental I e II, 
da 5ª série ao 9º ano), nas escolas municipais de Ilhéus-BA. Alinhado às questões históricas 
referentes à organização do ensino fundamental, em especial a legislação mais recente, que 
delineou a atual configuração desse nível de ensino em nove anos. Desta forma foi utilizada 
uma abordagem descritiva e analítica, além de explicativa, com teor de procedimento 
documental e de pesquisa bibliográfica. Enquanto técnica de pesquisa, contou-se com uma 
revisão de literatura, bem como do uso da estatística descritiva. Como resultado central 
constatou-se que o município de Ilhéus buscou desenvolver ferramentas para aumentar o 
número de alunos matriculados no Ensino Fundamental II, porém as mesmas não foram 
eficazes. Outro ponto observado é que o crescimento em rapasses financeiro não acompanhou 
a evolução da quantidade do número de alunos matriculados na rede municipal de ensino, 
seguindo a lógica do FUNDEB enquanto fundo garantidor da Educação Básica no Brasil.  
 
Palavras-chave: Educação; Ensino Fundamental; Plano Municipal de Educação; Matrículas; 
Ilhéus-BA. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A participação da rede municipal de ensino nas matrículas da Educação Básica e, nela 

a do Ensino Fundamental da rede pública brasileira é regulamentada por leis, principalmente a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996. No entanto, a partir da implantação do 
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processo de financiamento da educação, constituiu-se em um elemento forte e fundamental 

dado a municipalização dessa etapa da Educação Básica, conforme descrito por Guimarães 

(2001), Pinto (2001), Arelaro (2007), Callegari (2011) e Guimarães (2011). A partir da 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), no ano 1996, ocorreram mudanças no perfil da 

distribuição de responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios no atendimento 

ao Ensino Fundamental e essas mudanças têm atingido, de forma indiscriminada, todo o país, 

acentuando-se com a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

O fator quantidade de matrículas passou a estimular as gestões municipais (através de 

suas redes de ensino) a aumentar sua oferta de vagas para a obtenção de mais matrículas e, 

consequentemente, o volume de recursos destinados à educação. Segundo estudiosos da 

temática, nos primeiros anos do FUNDEF, as redes de ensino público, responsável pela oferta 

do Ensino Fundamental municipal, por exemplo, veicularam propagandas com o objetivo de 

atrair novos alunos. Essa situação se configurou como uma disputa por alunos, envolvendo as 

redes municipais e estaduais de ensino (SALES; SILVA, 2013). 

Em alguns municípios, a transferência de matrículas para as redes municipais ocorreu 

de forma mais acentuada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e em menor escala, nos 

anos finais dessa etapa do ensino. A cessão de alunos entre as redes estadual e municipal ficou 

conhecida, na literatura, por uma situação de municipalização do ensino. Coube, então, aos 

municípios prover as estruturas necessárias para abarcar essa etapa educacional, bem como, 

ampliar a capacidade de atendimento e acolhimento desses alunos. 

Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo analisar a evolução da Educação Básica 

no Município de Ilhéus, na Rede Municipal de Ensino, entre 2007 e 2017, principalmente 

quanto à lógica das estratégias praticadas nesse processo. Sendo a 8ª cidade mais populosa do 

estado da Bahia, Ilhéus tem uma população estimada (em 2017) de 176.341 habitantes. Essa 

estimação é, porém, contestada pela gestão da prefeitura, que vem anunciando que o 

crescimento populacional negativo observado desde 2010 se deu em razão de erros na 

contagem realizada nos Censos 2000 e 2010. Tal preocupação é proporcionada pela relação 

direta com a situação das matrículas em vagas escolares tendo em vista os repasses do Fundo 

de Participação Municipal (FPM) e dos recursos para a educação. 
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Para atender ao objetivo proposto pelo trabalho, contou-se com os seguintes objetivos 

específicos: i) descrever e analisar a evolução de matrículas no ensino fundamental I e II entre 

2007 a 2017; ii) expor as ações utilizadas pelo município para ampliação das matrículas; iii) 

observar a interação entre a evolução do número de matrículas e as ações implementadas por 

políticas públicas municipais associadas a educação básica. 

O recorte temporal considera a implementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), efetivado em 2006. Esse alterou a lógica de financiamento da educação nos 

estados e municípios, uma vez que cada aluno matriculado passou a representar mais recursos 

financeiros para as unidades da federação.  

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A base metodológica que deu suporte ao estudo foi a pesquisa qualitativa alinhada ao 

pensamento de Nascimento e Cavalcante (2018) para obtenção de um parâmetro da evolução 

das matrículas no Município de Ilhéus, elencou-se os dados de infraestrutura e matrículas 

apresentados no QEdu4 que representam a realidade informada pela rede de ensino e suas 

escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio de cada ano. Os dados são 

públicos e oficializados pelo Ministério da Educação. Para completar a pesquisar foi enviado 

correio eletrônico e ofícios para a Secretaria de Educação, Controladoria Geral e Portal da 

Transparência, todos atrelados a Prefeitura de Ilhéus, para alcançar os dados concretos e 

mensurar as possíveis evoluções e estratégias da Prefeitura para ampliar o número de 

matrículas na modalidade Ensino Fundamental. 

A pesquisa desenvolvida foi do tipo documental. Para tanto, foram analisados os dados 

estatísticos correspondentes ao período de 2007 (quando ocorreu a substituição do FUNDEF, 

que financiava apenas educação infantil, pelo FUNDEB, que veio a financiar toda a educação 

básica) até o ano de 2017. Os dados foram coletados em diferentes sites governamentais, a 

saber: a) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); b) o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); c) o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA); d) o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE); e) e sites atrelados à Prefeitura Municipal de Ilhéus. 

 
4 O QEdu é um portal que permite que o cidadão acompanhe a qualidade do aprendizado e dados estatísticos dos 
alunos nas escolas públicas dos municípios brasileiros. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/>. 
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Para a coleta e a sistematização dos dados foi realizado um levantamento documental 

referente à Educação Fundamental e uma seleção de leituras que pudessem auxiliar nas 

análises subsequentes. O levantamento documental foi organizado tanto em nível nacional, 

via o site do Ministério da Educação (MEC) quanto em nível Estadual via site da Secretaria 

Estadual de Educação. Para interpretação dos documentos partiu-se do pressuposto que não se 

deve compreender o texto em si como objeto final de explicação, mas como unidade de 

análise que permita o acesso ao discurso, conforme afirmam (CAMPOS; GARCIA; 

SHIROMA, 2004). 

 
 
3 FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  
 

O enfoque desta pesquisa se atém ao ensino fundamental em razão da Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996 – que em seu Artigo nº 11 informa 

sobre a divisão da responsabilidade das fases educacionais da educação básica, a saber: a pré-

escola e o ensino fundamental são de responsabilidade exclusiva dos municípios, enquanto 

que os últimos anos da Educação Básica, ou seja, o Ensino Médio é de competência dos 

estados. 

De outra maneira, inclusive, 

 
[...] a lei da obrigatoriedade de ingresso aos 6 anos (Lei Federal nº 11.114/2005) foi 
aprovada sem que houvesse uma adequação do sistema de ensino, e todas 
(secretarias estaduais e municipais assim como escolas públicas e privadas) foram 
induzidas a receber as crianças que estavam fora da escola sem ter conseguido 
preparar os professores, os pais e as próprias crianças (BARBOSA et al, 2012, p. 
25). 

 

Com base nesta lógica, a criação dos fundos de financiamento da educação nos anos 

de 1997 e 2007 veio a propagar um significativo debate, sobre estas temáticas, nas agendas 

dos governos seja municipal, estadual ou Federal. Os mesmos foram intensos e contribuíram 

para a alteração constitucional e de objetivos como a criação do primeiro fundo de 

financiamento de uma das etapas da educação básica, no qual 

 
[...] a redistribuição dos recursos financeiros promovidos pelo FUNDEF atenuou as 
grandes disparidades de gastos por aluno do ensino fundamental existente entre a 
rede estadual e as redes municipais no âmbito de cada Estado. Ocorreu imediata e 
substancial transferência de recursos financeiros dos governos estaduais aos 
municipais, na maioria dos estados da Região Nordeste, onde o ensino fundamental 
se encontrava municipalizado desde a década de 1970. O oposto ocorreu em estados 
das Regiões Sul e Sudeste, onde a matrícula se concentrava na rede estadual. No 
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início, os municípios transferiram recursos financeiros aos estados. Mas, em poucos 
anos, o intenso processo de municipalização induzido pelo FUNDEF reverteu essa 
direção, tornando alguns governos estaduais transferidores de receita aos municípios 
(BASSI; FIRMINO, 2011, p. 5-6). 

 

Ou seja, ocorria uma inversão na lógica das responsabilidades entre municípios e 

estados, prejudicando, sobretudo, os alunos da modalidade da educação básica de ensino, 

visto que os municípios apresentam menor poder econômico que os estados. Desta forma, a 

criação destes fundos de financiamento para a Educação Básica impulsionou a 

municipalização desta modalidade de ensino, obtendo outro viés significativo, haja vista a 

descentralização dos entes responsáveis pela educação contribuindo para aproximação dos 

gestores, destes processos de ensino, com os responsáveis pelos discentes e as lideranças 

locais ligadas à educação. Dando maior possibilidade de acompanhamento e participação 

administrativa aos munícipes.   

Nesse contexto, o Ensino Fundamental é a etapa da Educação Básica destinada a 

crianças e adolescentes com idade primordial entre 6 e 14 anos. No seu decorrer o educando 

deve desenvolver a sua capacidade de aprendizagem, por meio do domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo matemático. Até o final desta etapa, o estudante deve construir 

competências de modo a compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a 

tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família.  

Em termos legais/normativos, o Quadro 1 traz a descrição, alterações e a estrutura da 

legislação nas duas últimas décadas, que abordam o Ensino Fundamental no Brasil. 

 

Quadro 1: O Ensino Fundamental e as alterações na legislação educacional 

LEGISLAÇÃO OBJETIVOS 
Resolução CEE nº 127 de 1997 Regulamenta a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, fixando normas preliminares visando à 
adaptação da legislação educacional do Sistema 
Estadual de Ensino às disposições da Lei 9.394/96, 
e dá outras providências (alterada pela resolução 
CEE 108/00). 

Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005 Altera os artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei nº 
9.394/1996, com o objetivo de tornar obrigatório o 
início do ensino fundamental aos seis anos de 
idade.  

Parecer CNE/CEB nº 6, de 8 de junho de 2005  Estabelece as normas nacionais para ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos de duração. 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 3 de agosto de 
2005 

Define as normas nacionais para a ampliação do 
Ensino Fundamental para nove anos de duração. 

Parecer CNE/CEB nº 18, de 15 de setembro de Traz orientações para a matrícula das crianças de 
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2005 seis anos de idade no Ensino Fundamental 
obrigatório, em atendimento à Lei nº 11.114/2005. 

Lei n º 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 Altera a redação dos Artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 
nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, dispondo sobre a duração de 
nove anos para o ensino fundamental. 

Resolução CEE nº 60, de 5 de junho de 2007  Estabelece normas complementares para a 
implantação e funcionamento do Ensino 
Fundamental obrigatório de 9 anos, iniciando-se aos 
6 anos de idade, no Sistema Estadual de Ensino. 

Parecer CNE/CEB nº 7, de 19 de maio de 
2007 

Dispõe sobre a matrícula obrigatória de crianças 
com seis anos de idade no Ensino Fundamental. 

 Continua... 
...continuação  
Resolução CNE/CEB nº 1, de 14 de janeiro de 
2010 

Define orientações sobre os três anos iniciais do 
Ensino fundamental de nove anos. 

Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de outubro 
de 2010  

Define diretrizes operacionais para a matrícula no 
Ensino Fundamental e na Educação Infantil.  
Define diretrizes operacionais para a implantação 
do Ensino Fundamental de 9 anos. 

Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro 
de 2010  

Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 anos. 

Resolução CNE nº 240, de 12 de dezembro de 
2011 

Altera a resolução CEE nº 60/2007 e estabelece 
normas aplicáveis ao Ensino Fundamental de 9 anos 
no Sistema Estadual de Ensino. 

  Fonte: http://escolas.educacao.ba.gov.br/legislacaoensfundamental. 

 

Assim, as alterações legislativas que foram sancionadas nas últimas décadas buscaram 

contribuir para a garantia do direito à educação como rege a Carta Magna vigente no País, em 

seu Artigo 205, para a qual "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...], a 

responsabilidade para efetivar a matrícula é dever dos pais”.  

No bojo dessas legislaturas é trazida, ainda, a obrigatoriedade da Educação Básica, no 

que tange ao Ensino Fundamental, para a competência do Município, que deve oferecer vagas 

para a série correspondente a todos os cidadãos aptos, bem como tornar público o período da 

matrícula. Porém, embora a realização da matrícula seja obrigação dos pais, a sua efetivação 

depende da disponibilidade de vagas estabelecidas pela gestão educacional e, de acordo ao 

tema aqui tratado, do poder público municipal. 

 

3.1 O ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA 

Ilhéus é um município baiano com características peculiares quanto à questão 

administrativa municipal, principalmente às ligadas à educação, dado o seu tamanho territorial 

e a razão entre as zonas urbana e rural do município. Nesse quesito, um dos fatores 

dominantes, inclusive, mesmo com a maior parte das escolas se encontrando na zona urbana, 
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é o fato de que algumas escolas da zona rural estão bastante afastadas do centro gestor do 

município, em várias comunidades afastadas da sede. Um exemplo é a comunidade de Inema 

que está, aproximadamente, a 100 km de distância do centro da cidade. Essa questão ainda se 

associa com as estradas vicinais de acesso que, em sua maioria, não estão em boas condições, 

dificultando o acesso às escolas. Fatores que deveriam ser refletidos enquanto Plano 

Plurianual (PPA) municipal e o Plano Diretor Municipal, visto que os docentes destas escolas 

do campo, em maioria significativa, não residem nas comunidades e enfrentam cerca de uma 

hora e meia de viagem para ir e outra hora e meia para retornar (contribuindo para o estresse 

docente em sala de aula, à dificuldade do planejamento escolar e à desistência, 

posteriormente, em lecionar nestas comunidades), conforme relato de docentes nas 

assembleias do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB). 

Em relação ao número de matrículas e com base na proposta de análise desse trabalho 

(conforme tabela 2) observou-se que houve uma evolução no número de matrículas no Ensino 

Fundamental do ano de 2007 ao ano de 20175. O quantitativo compreende a soma do número 

de matriculados do 6º ao 9º (que representam, com a mudança proposta pela Lei 11.274/2006, 

às 5ª, 6ª, 7ª, 8ª séries mais o 9º ano adicionado ao ensino fundamental).  

Com relação ao número de matriculados, por ano, ocorreu, no período, um decréscimo 

de matriculados entre os anos de 2007 e 2014 quando comparado, ano a ano, com 2007 

(inclusive, o ano de 2014 foi aquele que apresentou a menor taxa de matrículas e a maior 

redução, tanto na comparação com o ano anterior quanto em relação a 2007). Somente a partir 

de 2015 é que passou a ocorrer aumentos no número de matrículas, com uma elevação de 

67,87% em relação a 2014 e de 21,09% em relação a 2007. Tendo, na relação com 2007, em 

2015 o registro de um aumento real de 1.083 matrículas; em 2016, 1.203 matrículas e, em 

2017, 1.458 matrículas6.  

Tabela 1: Série histórica do número de matriculados na Rede Municipal de 

Ensino de Ilhéus, entre a 5ª e a 9ª séries 

ANO Matrículas  Variação % entre o ano 
corrente e o ano anterior 

Variação % entre o 
ano corrente e 2007 

2007 5.135 - - 

 
5 Os dados foram coletados no portal do INEP e são estabelecidos com base nas informações das prefeituras ao 
MEC. 
6 Saliente-se que embora tenha se tentando encontrar explicações quanto à elevada redução entre 2013 e 2014 e a 
posterior elevação de quase 100% entre 2015 e 2016, não foram encontradas, nem mesmo junto à prefeitura 
municipal, justificativa/explicação para tal fato. Porém, por ter sido o período em que o Estado baiano passou a 
municipalizar algumas escolas estaduais, principalmente àquelas que forneciam o Ensino Fundamental II, 
incorporou-se essas mudanças como premissa para o comportamento observado. 
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2008 5.077 -1,13 -1,13 
2009 4.963 -2,25 -3,35 
2010 4.620 -6,91 -10,03 
2011 4.723 2,23 -8,02 
2012 4.555 -3,56 -11,30 
2013 4.317 -5,23 -15,93 
2014 3.704 -14,20 -27,87 
2015 6.218 67,87 21,09 
2016 6.338 1,93 23,43 
2017 6.593 4,02 28,39 

   Fonte: Censo Escolar/INEP 
   

 

No conjunto dos dados, entretanto, observou-se uma discrepância que, realizando uma 

analogia com o Plano Municipal de Educação (PME/2015), também, pode ser observado uma 

ascendência na taxa de evasão escolar nos três primeiros anos do ciclo, sendo maior entre o 1º 

e 3º anos.  A taxa de evasão salta de 4,2% para 6,1% (Ano 1) e de 3,0 para, também, 6,1% 

(Ano 3), estando acima da média geral do Ensino Fundamental no Brasil (2,7), porém abaixo 

da taxa geral do Estado (14,1)7.  

Em termos de infraestrutura física (outro fator que pode contribuir para a não 

ampliação do número de alunos matriculados), o município conta 51 escolas municipais. 

Dentre elas 5 são conveniadas8 que atendem, exclusivamente, à Educação Infantil. Na zona 

rural estão localizadas 13 escolas nucleadas9 e um Centro de Referência e Inclusão Escolar. 

Conjunto total ofertado para uma demanda de mais de dezoito mil alunos (ILHÉUS, 2015).  

Analisando o ano de 2017, o Quadro 2 refere-se ao resumo sobre o número de escolas 

para efetuar matrículas no município de Ilhéus em 2017. Que de acordo com dados da 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), atende a, aproximadamente, 18.700 alunos 

 
7 Porém, tratar da evasão e relacioná-la ao número de matrículas não é uma variável que explica adequadamente 
as matrículas de cada ano. Pois pode trazer viés ao se analisar matrículas ano após ano em razão da evasão. A 
evasão é geralmente associada a questões do ensino e da aprendizagem e do fluxo escolar natural e, não apenas, 
à condicional matrícula. 
8 Segundo Di Pietro (2000, p. 284), o convênio é definido como “forma de ajuste entre o Poder Público e 
entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração”. 
O convênio tratado nesse documento é o realizado entre entidade pública e privada sem fins lucrativos, com 
vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com duração definida. Nessa modalidade de acordo, 
um órgão ou entidade da Administração Pública repassa determinado montante de recursos a uma organização 
privada, que se compromete a realizar ações constantes do plano de trabalho e, posteriormente, prestar contas da 
aplicação de tais recursos. O convênio está disciplinado no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, que estabelece 
procedimentos e exigências. 
9 Segundo Gonçalves (2010) são escolas que tiveram suas atividades transferidas para outros prédios, maiores e 
com melhores estruturas. O processo de nucleação tem por objetivo a organização do ensino no meio rural, em 
escolas-núcleo, contrapondo-se a organização em escolas multisseriadas.  
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distribuídos entre creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA. Do ponto de vista físico-

estrutural, a rede municipal possui 51 unidades escolares, dispostas assim: 

 

Quadro 2: Escolas municipais (2017) 
Natureza Quantidade 
Urbana 32 
Campo 13 

Conveniada 5 
Centro de Referência e Inclusão Escolar 1 

                                  Fonte: Secretaria de Educação de Ilhéus. 
 

É um número médio, visto que a maioria das escolas é de porte pequeno. Para o 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Ilhéus, muitas escolas ainda são utilizadas em 

regime de aluguel, de certa maneira, acaba por prejudicar o sistema de ensino, visto que, com 

frequência, há mudanças de um local para outro e tais mudanças podem contribuir para um 

impacto negativo no aprendizado das crianças.  

Por outro lado, o processo de divulgação das matrículas é proposto através de 

chamadas públicas divulgadas via programas de rádio local, cartazes afixados nas portas dos 

colégios e faixas espalhadas pela cidade. Estes fatores ajudam os munícipes a terem 

conhecimento do processo da chamada pública a se programem para efetuar as matrículas de 

seus filhos. Por sua vez, este método, inclusive, faz parte, indiretamente, do processo 

estratégico para a ampliação das matrículas, embora não esteja descrito em documentos 

oficiais da Secretaria Municipal de Educação.   

Através dos dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Município e na análise 

do sistema de matriculas, entende-se que ocorreu uma evolução significativa do número de 

matriculados no Município de Ilhéus de 2015 a 2017, conforme pode ser observado no 

Gráfico 1. O mesmo evidencia um comportamento negativo quanto a evolução de matriculas 

para a modalidade de Ensino Fundamental I, principalmente, a partir  do segundo ano da 

série, se mantendo em decréscimo no sexto e sétimo anos.  

Na leitura conjunta dos gráficos 1 e 2, o que nos chama a atenção foi quando se 

questionou a Secretaria Municipal de Educação, através de correio eletrônico, sobre a possível  

redução do número de matriculas em escala negativa, esta não tem explicação para o ocorrido. 

Por outro lado, o Ensino Fundamental II percebeu-se uma pequena ascendência positiva entre 

2014 e 2017. Entretanto, ocorreu redução de matriculas no quarto e quinto ano, retornando em 

ascendência no sexto e sétimo ano. 
 

Gráfico 1:  Descrição das matrículas Ensino Fundamental I e II 



 

10 
 

 
             Fonte: www.qedu.org.br; elaborado pelos autores. 

Em uma análise por ano (série), para a modalidade do Ensino Fundamental II, por 

exemplo, observou-se que entre 2010 e 2017 houve decréscimo no número de matriculados 

em todos os anos de ensino. Porém, o 3º ano foi aquele no qual se observou a maior variação 

negativa, acompanhado pelo 4º. A maior estabilidade de matrículas foi percebida nos anos 

finais (do 7º ao 9º ano), o gráfico 2 evidencia este comportamento. 

Gráfico 2: Quantidade de Matriculados do 1° ao 9°ano de 2010 a 2017 
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                     Fonte: www.qedu.org.br; elaborado pelos autores. 

 

Outro fato que chama a atenção são os dados divergentes  nos sites  de controle dos 

governos municipal e Federal, como o INEP/MEC, o QEDU e o Próprio Plano Municipal de 

Educação. Estas discrepâncias dificultam uma análise densa do processo de matricula no 

Município de Ilhéus.  

Desta forma, sinaliza-se que dentre outros fatores que impactaram diretamente na não 

efetivação e no não alcance de um processo do aumento de discentes matriculados na Rede 

Municipal de ensino estão à desarticulação da tomada de decisão da gestão municipal (PME, 

2015). Por outro lado, a gestão escolar e a gestão de sala de aula podem ser observadas, ainda, 

a partir dos resultados de avaliações como a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e o 

AVALIE ALFA10 que apontam, ainda, que  

 

 
10 Na perspectiva do ciclo de alfabetização no estado da Bahia é o AVALIE ALFA, a partir do ano de 2007, que 
tem levantado dados de desempenho entre os alunos do 2º ano, e a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, 
desde 2013, aplicada para os alunos do 3º Ano, último do ciclo de alfabetização. Ambas avaliam o desempenho 
dos estudantes nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. 
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[...] o não fortalecimento dos Conselhos Escolares no tocante a mobilização social e 
participação democrática dos representantes da comunidade escolar e local, da 
cooperação dos entes federados; a falta de avaliação de desempenho profissional 
(equipe escolar), tomando como base os resultados da aprendizagem dos respectivos 
alunos; rotatividade de professores, em decorrência das mudanças originadas por 
serem servidores contratados (PME, 2015, p.51).  

 

Esse contexto evidencia, inclusive, uma situação em que o planejamento proposto para 

o papel do Conselho de Educação, por exemplo, pode não estar criando estratégias para 

dirimir essa situação. 

 

4 MECANISMOS DAS POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS PARA A 
AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ILHÉUS 

 

Para análise desse trabalho, fundamentalmente, considerou-se como estratégias o 

tratamento dado pela gestão municipal aos aspectos da infraestrutura destinada ao sistema 

educacional. Desta forma, é preciso ter cautela com os pressupostos legais estabelecidos, 

principalmente, dentro do âmbito do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), do 

Plano Municipal de Educação (PME) e do Plano Plurianual (PPA), bem como a característica 

da alocação dos investimentos realizados para tal. 
 

  Quadro 3: Legislações que norteiam a Gestão Municipal 

Plano Diretor 
Ferramenta central do planejamento de cidades no Brasil. Conforme os Artigos 
39 e 40 do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001. O Plano Diretor é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

Plano Municipal 
de 

Educação (PME) 

Finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade 
da educação no Município. Com força de lei, o PME geralmente estabelece 20 
metas a serem atingidas nos próximos 10 anos, a nível Nacional tem-se lei nº 
13.005/2014 que estabelece o PNE Nacional. 

 
Plano 

Plurianual (PPA) 

Tem o objetivo de identificar as prioridades para o período de quatro anos e os 
investimentos de maior porte. O projeto do PPA é encaminhado pelo Executivo ao 
Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de cada governo, e só começa a valer 
no ano seguinte. Sua vigência vai até o final do primeiro ano do governo seguinte. 
Previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 
2.829, de 29 de outubro de 1998. 

   Fonte: elaborado pelos autores com dados do Portal da Câmara dos Deputados. 

 

 

5 O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS 

 

Segundo dados do Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Educação 

(SIOPE), o município de Ilhéus obteve um crescimento no volume de recursos financeiros 
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destinados à educação básica. Mas o que chama a atenção é que este crescimento em rapasses 

financeiro não acompanhou a evolução da quantidade do número de alunos matriculados na 

rede municipal de ensino, seguindo a lógica do FUNDEB enquanto fundo garantidor da 

Educação Básica no Brasil. Não obstante, o recorte desta pesquisa dos anos 2007 a 2017, ou 

seja, 10 anos do processo de financiamento e as possíveis evoluções das matrículas no período 

em foco, estão disponíveis no SIOPE apenas os dados correspondentes aos anos de 2009 a 

2017.  

Pela estatística descritiva, percebeu-se que os valores foram crescendo em cada ano. 

No ano de 2009, Ilhéus recebeu R$ 30.828.093,8211, já em 2010 o valor foi de R$ 

38.104.833,00 crescimentos sucessivos até ano de 2017 com o repasse de R$ 63.140.206,07 

(mais que o dobro em relação a 2009).  

Em termos percentuais os repasses para a educação municipal em Ilhéus tiveram um 

aumento de 80,87% quanto ao pagamento de salários e 15,46% quanto a investimentos em 

manutenção da educação. Porém, neste período, observou-se uma redução no número de 

discentes matriculados na educação básica, tendo um crescimento, entre os anos de 2014 e 

2017. De tal modo, observa-se que maiores fluxos de recursos financeiros para educação não 

garantiu aumento significativo no número de matrículas dos alunos. No Gráfico 4 percebe-se 

a ascensão dos investimentos em educação com maior nitidez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3: Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais (FUNDEB – 
ILHÉUS/BA, (2009-2017) 
 

 
11 Valores nominais, pois não foram deflacionados. 
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           Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SIOPE. 

 

Segundo o Manual de Orientação do FUNDEB (2009), estes recursos são 

determinados através de percentuais mínimos para os gastos por área, de crucial importância, 

notadamente, para manter em dia a remuneração dos profissionais em educação como a  

 
[...] parcela mínima de 60% do Fundeb calculada sobre o montante anual dos 
recursos creditados na conta no exercício. A parcela mínima de 60% do Fundo deve 
ser destinada à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na 
educação básica pública, com vínculo contratual em caráter permanente ou 
temporário com o Estado, Distrito Federal ou Município, regido tanto por regime 
jurídico específico do ente governamental contratante quanto pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), (BRASIL, 2009, p.19).  

 

Entende-se que uma legislação nacional, determinando valores mínimos com gastos 

dos profissionais da educação foi mais um avanço o qual se pode elencar na educação 

brasileira. Ademais, precisa-se de maior fiscalização, principalmente, persuadindo o 

funcionamento ininterrupto dos conselhos de educação, e demais organizações não 

governamentais que fiscalizem estes recursos, além dos órgãos oficiais, para que se possa ter 

uma educação com qualidade e continuada. 

Como um aspecto da análise tem-se que a parcela com a manutenção do ensino, que é 

semelhante à quitação de salários com os profissionais da educação também, é importante 

para a estrutura física tangível e intangível do sistema de educação. Assim,  
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[...]os recursos restantes (de até 40% do total) devem ser direcionados para despesas 
diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), 
realizadas na educação básica, na forma prevista no Artigo 70 da Lei nº 9.394/9612 
(LDB), observado o seguinte critério, por ente governamental: Estados: despesas 
com MDE no âmbito dos ensinos fundamental e médio; Distrito Federal: despesas 
com MDE no âmbito da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio;  
Municípios: despesas com MDE no âmbito da educação infantil e do ensino 
fundamental (BRASIL, 2009. p.21, grifos nossos). 

  

 Ainda nesta conexão, tem-se, com a parcela dos 40% a  

 
[...] remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da 
educação; Formação inicial; Formação continuada; Aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações e de equipamentos necessários ao 
ensino; Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; 
Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; Realização de atividades meio 
necessárias ao funcionamento do ensino; Concessão de bolsas de estudo a alunos de 
escolas públicas e privadas; Aquisição de material didático-escolar e manutenção 
de transporte escolar (BRASIL, 2009, p. 25, grifos nossos). 

 

Ao observar que este se associa justamente ao PME de Ilhéus, este mecanismo deve 

ser mais um avanço que contribuiria para a educação básica não sofrer interrupções com a 

municipalização desta modalidade de ensino, que ampliou as responsabilidades dos 

municípios, nomeadamente as descritas na LDB, dentre outras, como: a oferta de transporte 

escolar, merenda escolar e manutenção das creches. Fatores que alguns municípios, sem a 

ajuda dos fundos de financiamento, não conseguiriam manter as responsabilidades quanto à 

educação básica, incumbidas pela legislação vigente. 

Outra inferência fundamental foram os investimentos por aluno, que obtiveram 

ascensão, de acordo com os dados dos SIOPE, mas, ainda não foram suficientes para impactar 

no aumento de discentes matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme o Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Investimento por aluno no Ensino Fundamental Município de Ilhéus-BA 

 
12 Artigo 70. Considera-se como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas 
à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis. 
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          Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SIOPE. 

 

O Gráfico demonstra em uma escala cronológica os volumes crescentes com o 

investimento por aluno, igualmente aos recursos com o pagamento de profissionais da 

educação e aplicações para manutenção do ensino (os dados do ano de 2007 não estavam 

disponíveis no sistema). Assim, ao analisarmos os dados, percebeu-se que apenas o 

Fundamental II obteve crescimento no número de matrículas. Deste modo é possível afirmar 

que os custos/alunos aumentaram, em contrapartida, o número de alunos matriculados não 

obteve avanços significativos. 

Conforme já debatido inicialmente esse maior investimento não implica em um maior 

número de matrículas na rede escolar municipal. É preciso a aplicação correta dos recursos, 

especialmente, nas áreas distantes da sede do município, melhoramento das estradas vicinais e 

capacitação continuada de todo o corpo dos profissionais da educação. Ações que, em 

conjunto, evidenciem o cumprimento do PME. 

Com base neste instrumento de fundamental ao planejamento de cidades investigou-se 

as estratégias que pudessem evidenciar uma possível alavancagem do número de matrículas 

por parte da iniciativa da Prefeitura de Ilhéus, entretanto, ao avaliar o PDDU e ao PME 

percebeu-se que, no tocante a educação, é um recorte de outras legislações como o PNE, o 
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Estatuto das Cidades, a Carta Magna de 1988, não trazendo muito além do que já está descrito 

em outros instrumentos da legislação educacional.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sendo o objetivo, deste trabalho, acompanhar a evolução do número de alunos 

matriculados no ensino fundamental, da 5ª série ao 9º ano, e quais as reais estratégias da 

Prefeitura da Cidade de Ilhéus para esse intento, concluiu-se que as ações propostas no Plano 

de Desenvolvimento Urbano – PDDU, no tocante a educação, das vinte e quatro metas apenas 

8 (oito) foram cumpridas ou estão em desenvolvimento no Município. Percebe-se que tais 

metas podem ser consideradas como generalistas, devido à sua repetição quanto às descritas 

no Plano Nacional de Educação – PNE. 

Outro aspecto é que o município, embora exista o Conselho Municipal de Educação, 

ainda é muito frágil em relação à fiscalização, desta forma, não possui um organismo para 

cobrar o desenvolvimento destas ações, ficando o cumprimento através das legislações 

impostas por outras leis, federal ou estadual, como critérios para a unidade da federação 

receber recursos, etc. 

Por exemplo, no inciso XII do PME (2015) – habilitação dos professores, 

condicionando o ingresso de novos professores de creche, educação infantil e ensino 

fundamental à titulação de Pedagogia e para o ensino fundamental II (5ª. a 8ª. Séries) 

licenciatura plena dos cursos correspondentes às matérias do currículo escolar. O gestor 

público é obrigado a cumprir por força da LDB/9.394/96, há uma cobrança por parte de 

sindicatos da categoria de professores e sociedade civil organizada. Outras ações ficam na 

discricionariedade do Gestor Público como no inciso nº II – estabelecimento de planejamento 

em conjunto com as instâncias pertinentes para atendimento à demanda do ensino médio e 

superior. 

Por sua vez, no Plano Municipal de Educação, das dez estratégias para a educação, a 

Prefeitura cumpriu sete, um número significativo para um município de porte médio na 

unidade da federação. Visto que o PME tem validade de dez anos, o da Cidade de Ilhéus foi 

aprovado no de 2015 e, por exemplo, na meta nº 2.6 (Garantir a oferta de vagas na Educação 

de Jovens e Adultos para a população), em todos os anos de vigência deste plano, esta vem 

sendo cumprida e inclusive divulgada nos meios de comunicação sobre a oferta de vagas para 
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grupos específicos da sociedade, inclusive para aqueles que não concluíram determinada 

modalidade de educação na idade indicada pela legislação. 

Desta forma, algumas metas em desenvolvimento ainda precisam de um impulso 

maior por parte dos gestores públicos para dar uma qualidade na educação, como na meta nº 

2.1 (Construir e/ou recuperar física e estruturalmente as Unidades Escolares do município 

urbano e campo) a partir da aprovação do referido plano, até o final do primeiro quinquênio. 

A prefeitura, embora tenha construído e reformado um número significativo de escolas, ainda 

há muito que fazer, principalmente, na educação da zona rural. 

No que compete ao PPA, tinha-se como meta analisar os planos editados nos anos de 

2006, com validade até 2009, o de 2009 com validade até 2013 e o de 2014 com validade até 

2017, entretanto, o que se encontra disponível no Portal da Transparência da Prefeitura, é 

apenas o último, levando à análise, apenas, do PPA editado no ano de 2014, porém o mesmo 

não apresenta estratégias que evidenciem uma relação de busca para o aumento no número de 

matrículas em Ilhéus, sendo esta, apenas, uma consequência indireta de outras ações. 

Percebeu-se no PPA analisado que este apenas planeja ações para os próximos quatro 

anos: as execuções financeiras, os valores para programas específicos e administrados pela 

Secretaria de Educação local por exemplo. Estas intenções apresentam grandes dificuldades 

de serem executadas visto que dependem de recursos próprios e repasses constitucionais, 

como o Fundo de Participação dos Municípios, que a cada ano obtém significativas reduções 

em razão da baixa arrecadação tributária. 

Além disso, a dificuldade em organizar e atualizar o PDDU municipal. Segundo 

informações da gestão, coletadas através de correio eletrônico, o Plano Diretor de Ilhéus é do 

ano de 2006, embora o Estatuto da Cidade obrigue às cidades com mais de vinte mil 

habitantes, a instituição e sua utilização. Podendo esta atualização ocorrer em até 10 anos. No 

entanto, em 2018 permanece o mesmo projeto/estratégias de doze anos atrás com o que, a 

ausência de planejamentos permanente contribua para o crescimento das dificuldades em 

organizar a estrutura administrativa local, sobretudo, a relacionada à educação, foco deste 

estudo. 

Já no PME do município ficaram mais perceptíveis às metas para educação, entretanto, 

coincide intrinsecamente ao PNE, inclusive na Meta 2, que é uma analogia do Plano Nacional 

de Educação, ao descrever, principalmente, as características da educação local, sem que 
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sejam esclarecedoras as estratégias que evidenciem a busca pela elevação do número de 

matrículas na Rede Municipal ou programas/projetos para persuadir mais alunos na rede. 

À lógica do FUNDEB, repasses por número de alunos matriculados não parece ser 

abraçada pela Prefeitura no sentido de obter um maior recurso financeiro. Após mensurar e 

interpretar os dados verificou-se que a Prefeitura Municipal de Ilhéus, embora tenha toda a 

lógica do “quanto mais aluno na escola, maior recurso provindo do financiamento público da 

educação básica”, não desenvolveu estratégias específicas para o crescimento no número de 

alunos matriculados no ensino fundamental da 5ª ao 9º ano, mas apenas proposições gerais 

previstas em planos, mas sem execução. 

Por conseguinte, compreendeu-se, com a pesquisa, através da análise dos dados, que 

um maior investimento em uma modalidade específica da educação não está atrelado a um 

maior número da população desta modalidade de ensino matriculado nas escolas.  Em 

contrapartida, ficou nítido que o município mantém a manutenção da educação básica que lhe 

compete apenas com os recursos oriundos dos fundos de financiamento da educação básica. 

Ou seja, não há destinação de recursos próprios. E a exclusão destes financiamentos 

acarretaria em um sério problema à educação básica na cidade de Ilhéus.  

Desta forma, conclui-se que é necessário o envolvimento ativo da sociedade civil 

organizada na causa educacional, para que se possam ser adotadas ações que minimizem 

déficits na área da educação, principalmente o cumprimento das metas que ainda não foram 

implantadas, que possam subsidiar mecanismos para o desenvolvimento da educação no bojo 

de várias metas e estratégias descritas no PNE e PME (embora a vigência de ambos seja para 

os anos de 2024, para o Nacional, e de 2025 para o Municipal).  

É preciso amadurecimento da gestão pública municipal, sobretudo, da Secretaria de 

Educação, tendo maiores estruturas nos seus Planos Municipais de Educação e Planos 

Diretores, criando e executando políticas públicas que venham impulsionar o cumprimento 

das metas, especialmente, aquelas ligadas à universalização do ensino, em suas diversas 

modalidades.  
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RESUMO 

 
A proposta deste artigo é demonstrar o papel das instituições para o desenvolvimento 

econômico municipal.  Sob este prisma, a pesquisa apresenta o papel do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) para a gestão municipal, considerando os possíveis conflitos entre os 
interesses particulares e o interesse público na implantação de um empreendimento, 
confirmando que as instituições podem induzir o desenvolvimento econômico municipal. 
Neste sentido, o objetivo geral do presente trabalho é analisar o EIV enquanto instituição de 
política urbana. Especificamente, objetiva-se: i) identificar como a expansão urbana pode ser 
geradora de externalidades negativas; e ii) entender o EIV como elemento importante para 
assegurar direitos de propriedade. O referencial teórico utilizado é o Novo Institucionalismo 
Econômico (NIE) de Douglass North com ênfase na relação entre as instituições e o 
desenvolvimento. Portem como base um aporte teórico de alguns autores que contribuem para 
a análise institucionalista, tais como Ronald Coase com a “Teoria dos Custos de Transação” e 
Oliver Williamson com as “Estruturas de Governança”, sem prejuízo de outros autores 
contemporâneos. O artigo foca um exemplo de instrumento de Política Urbana Municipal: o 
EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança. Conclui pela importância das novas instituições para 
o desenvolvimento, destacando como o Estudo de Impacto de Vizinhança pode ser aliado da 
gestão municipal conforme a aplicação do instrumento em determinada realidade. O que 
permite gerar cooperação entre os diferentes agentes e organizações. Dentre os motivos da 
importância do instrumento EIV como um instrumento de indução do desenvolvimento 
municipal, este tem o potencial de reduzir ou até mesmo sanar as externalidades negativas no 
processo de implantação de empreendimentos nos espaços urbanos. 

Palavras-chave: Estatuto da Cidade. Política Urbana Municipal. Instituições. 
Desenvolvimento econômico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um dos instrumentos de Política Urbana 

Municipal, previsto na Lei Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, nomeada Estatuto da 

Cidade, importante avanço na política urbana brasileira. Segundo Ribeiro (2015), o estudo de 
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impacto de vizinhança é destinado a promover uma melhor distribuição espacial de 

empreendimentos e atividades econômicas no território municipal, de modo a evitar e corrigir 

distorções do crescimento além de visar distribuir os benefícios e ônus do processo de 

urbanização. 

 Imergindo sobre o assunto, este artigo aborda o instrumento na dimensão institucional 

enquanto “regra do jogo” – expressão cunhada por Douglass North – ou seja, a normatização 

do uso do solo pelos municípios. Dentre outros instrumentos estabelecidos pelo Estatuto da 

Cidade, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), vincula-se aos princípios constitucionais 

do cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana, a referida legislação tem 

o papel de promover a gestão urbana democrática e participativa, além de servir como 

ferramenta de avaliação dos impactos positivos e negativos da atividade com relação à 

qualidade de vida da população, permitindo a harmonia e bem estar dos habitantes 

(SCHVASBERG, 2011). 

 Visto que o Estatuto da Cidade, através de uma regulamentação, em seus artigos 36, 

37 e 38 prevê a elaboração do EIV por meio de Lei Municipal, este instrumento é considerado 

um poderoso e importante instrumento de planejamento e gestão do território urbano que tem 

a capacidade de possibilitar uma qualidade de vida atrelada ao desenvolvimento nas grandes 

cidades. Sua regulamentação pelo Estatuto da Cidade representa um avanço para o 

licenciamento de projetos de impacto, no entanto, conforme afirma Ghizzo (2010), o EIV 

ainda é um instrumento em construção e pouco exigido. Compreender a institucionalidade 

deste importante instrumento de política urbana, rumo ao desafio do desenvolvimento 

econômico municipal representa um grande desafio político-institucional. 

 À luz da Nova Economia Institucional, o artigo propõe estabelecer a observação sobre 

a eficácia desta instituição (Estatuto da Cidade) no que concerne o estudo de impacto de 

vizinhança. Neste sentido, esta pesquisa tem como referencial a abordagem institucionalista 

de Douglass North com contribuições de outros autores da mesma Escola, a fim de 

demonstrar as diversas possibilidades para o desenvolvimento e desta forma analisar o EIV. 

Partindo do princípio que o EIV é um instrumento que tem como objetivo geral auxiliar o 

poder público a garantir o cumprimento da função social da cidade e propriedade, o 

referencial dos novos institucionalistas sobre a perspectiva do desenvolvimento está atrelado à 

mudança que um instrumento institucional trazido pelo Estatuto da Cidade possui sobre a 



 

prática do governo municipal, ou seja, foi feita uma breve reflexão entre o instrumento 

proposto pela legislação em questão e a governança municipal.  

 Neste sentido, a questão aqui levantada é demonstrar a relevância do EIV enquanto 

instituição passível de contribuir ao desenvolvimento municipal. Considerando o problema 

mencionado, o objetivo geral do presente trabalho é analisar o EIV enquanto instituição de 

política urbana. Especificamente, objetiva-se: i) identificar como a expansão urbana pode ser 

geradora de externalidades negativas; e ii) entender o EIV como elemento importante para 

assegurar direitos de propriedade. 

 Para tal, utilizou-se do método bibliográfico, a partir de consulta a livros, relatórios, 

teses e dissertações. Buscou-se autores referenciais no campo do institucionalismo econômico 

(como Ronald Coase e Douglass North) e trabalhos contemporâneos sobre planejamento de 

cidades. Integraram-se tais conhecimentos a partir da interseção entre estes assuntos, com 

vistas a demonstrar como o EIV - enquanto instituição - é importante ao planejamento urbano. 

 O artigo está organizado em quatro seções, incluindo esta introdução e a conclusão, 

primeira e quarta seções, respectivamente. A seção dois é subdivida em três subseções, trata-

se do “REFERENCIAL TEÓRICO”. A primeira subseção, intitulada “Nova Economia 

Institucional“ introduz a escola institucionalista, com destaque para e relação entre 

Instituições e Desenvolvimento. A segunda subseção, “Análise institucional do 

desenvolvimento municipal brasileiro sobre os fundamentos teóricos de North, Coase e 

Williamson”, trata-se de uma introdução para as análises fundamentalmente baseadas na 

“Teoria dos Custos de Transação” de Coase, nas “Estruturas de governança” de Williamson, 

na abordagem e no “Macroambiente Institucional” de North. Neste sentido, entender o papel 

do Estado é de grande relevância. O que demanda referências a Fiani (2011) e outros autores. 

Já a terceira subseção, “O Estatuto da Cidade e o Estudo de Impacto de Vizinhança como 

instrumento de possível construção da Política Urbana Brasileira“ é uma breve abordagem das 

referidas instituições como instrumentos de possível desenvolvimento econômico municipal. 

 Na seção três, “O PAPEL DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL”, buscou-se sistematizar uma análise 

do papel do estudo de impacto de vizinhança no desenvolvimento econômico municipal, de 

forma que o instrumento pode induzir e/ou constranger o desenvolvimento. Por fim, a seção 

quatro, traz algumas considerações e apontamentos finais. 

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Nova Economia Institucional 

 

 A nova economia institucional (NEI) é o ramo do institucionalismo que emergiu no 

último quartel do século XX e leva em consideração o capitalismo contemporâneo. No 

entanto, a NEI não tem a intenção de romper com o pensamento da corrente do Velho 

Institucionalismo Econômico (VIE) de Veblen (1884), Commons (1934) e Mitchell (1984). 

Trata-se de uma diferenciação marcada pelo intervalo de tempo que separa a estas duas 

perspectivas atendo-se aos respectivos momentos históricos.  

 Segundo Cavalcante (2014, p. 376) “a velha economia institucional tem início com o 

artigo seminal de Thorstein Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science, 

publicado em 1898, no qual o autor defende uma ciência econômica que reconheça o processo 

evolutivo das instituições”. Mitchell e Commons foram os principais seguidores deste 

pensamento, e apenas em 1919 o termo “economia institucional” foi sugerida. Conceição 

(2000, p. 5) salienta que, “institucionalismo é tido como uma linha de pensamento oposta ao 

neoclassicismo, semelhante ao marxismo em alguns aspectos e vinculada ao evolucionismo”. 

Além disso, salienta que o núcleo do pensamento está ligado aos conceitos de “instituições, 

hábitos, regras e sua evolução”. Destacaram-se, portanto as contribuições dos Veblen e 

Commons, que em contraponto ao mainstream e ao mundo de equilíbrio natural, em 

Cavalcante fica claro que “Veblen sugeriu uma reformulação da teoria econômica que se 

sustentasse sobre os pilares de uma ciência evolucionária, que seria uma “teoria do processo, 

de uma sequência que se desdobra” (VEBLEN, 1961, p. 58 apud CAVALCANTE, 2014, p. 

377). Enquanto Commons – discípulo de Veblen, ainda segundo Cavalcante – ao basear seu 

argumento nos conceitos de escassez e de transação assegurou que “ a economia institucional 

remontaria a ideia de David Hume de que escassez de recursos levaria ao conflito de 

interesses” (CAVALCANTE, 2014, p. 378). 

 Novos institucionalistas referenciais, as análises de Coase, Williamson e North têm 

como base a teoria dos custos de transação. Enquanto o primeiro desenvolveu trabalhos 

seminais sobre o assunto, Williamson avançou o tema discorrendo sobre estruturas de 

governança e North focou suas análises no macro ambiente institucional, demonstrando como 



 

a matriz institucional constrange ou induz o desenvolvimento econômico, relacionando a 

temática da história econômica das mudanças institucionais, segundo Cavalcante (2014). 

 A economia institucional ou o chamado institucionalismo é uma corrente reconhecida 

pelas publicações do pensamento econômico, conformando como uma “escola” desta ciência. 

A literatura institucionalista envolve vários programas de pesquisa, dentre eles – e em 

especial – a abordagem de Douglass North que considera que numa sociedade as instituições 

são as regras do jogo e as organizações os jogadores (MIRA, 2013).  

 Uma vez que o pensamento econômico ortodoxo é objeto de críticas quando a 

aplicabilidade de suas teorias e modelos, o institucionalismo surge contrariando tais 

abordagens, baseando-se em elementos de contestação e complementares ao pensamento para 

fortalecer a nova corrente do pensamento econômico.  

 Em Mira (2013, p.13-19) é possível identificar vários autores que se utilizam dos 

fundamentos ortodoxos para embasar os questionamentos aplicáveis a realidade e assim 

apontar novas formas de pensar elementos como o mercado e as ações humanas do homo 

economicus através de novos olhares.  Dentre os elementos mais contestados o modelo de 

concorrência perfeita é o que mais se destaca e Hodgson elabora algumas conclusões que 

despertam e contribuem nas refutações das hipóteses do modelo.  

 Para Hodgson (1994 apud MIRA, 2011), a formação dos economistas do mainstream é 

baseada em desenvolvimento de modelo e técnicas matemáticas, desconsiderando o que 

deveria ser essencial, a história econômica. O autor ainda critica a implícita unicidade que o 

mainstream atribui aos temas “crescimento econômico” e “desenvolvimento econômico”, 

destacando que para a ortodoxia econômica esse último é uma consequência da disseminação 

do livre mercado. É pertinente salientar que, neste trabalho, os conceitos sobre os referidos 

temas são distintos, crescimento econômico significa um “aumento persistente da renda real 

de uma economia”, no entanto, não significa dizer que este aumento afetará o padrão de vida 

de toda população. Enquanto ao conceito de desenvolvimento econômico (SINGER  apud 

BERLINCK E COHEN 1970, p. 46) “[...] é um processo de transformação qualitativa da 

estrutura econômica do país [...]”, ou seja, é quando o aumento da renda nacional atinge uma 

parcela substancial de uma sociedade de forma homogênea.  

 Voltando para a análise do modelo ortodoxo, destaca-se a incapacidade do pensamento 

em “apresentar explicações convincentes sobre muitos fenômenos econômicos e de gerar 



 

recomendações políticas capazes de resolver de fato problemas econômicos de grande 

importância” Hodgson (1994, p. xi, apud MIRA,2013, p. 17). 

 Diante da fragilidade das hipóteses ortodoxas, passivas de questionamentos e do 

conhecimento dos problemas enfrentados no mundo real, os aspectos institucionais através de 

questionamentos a essas premissas foram revalorizados pela economia.  

 Para o institucionalismo as falhas de mercado, geradoras de instabilidades nos 

sistemas econômicos, geram a necessidade de criação de “regras”, ou seja, criação das 

instituições para a promoção de desenvolvimento econômico, dentre os questionamentos, por 

exemplo, em Fiani (2011, p. 2): 

 

[...] Considerando inicialmente que todo sistema econômico, seja de um país 
desenvolvido, seja de um país em desenvolvimento, enfrenta o mesmo problema 
básico: como coordenar as atividades que empregam os recursos disponíveis, de 
forma a aumentar o bem–estar social, reduzindo os conflitos naturalmente gerados 
pelas atividades econômicas? [...] (grifo nosso) 

 

 Uma vez que os problemas básicos atrelados às atividades econômicas ocorrem para 

todas as sociedades, as instituições tem o importante papel para as sociedades. Diante das 

condições e das diversas possibilidades, espera-se que as instituições promovam a cooperação 

e reduzam os conflitos de interesses. 

 

2.2 Análise institucional do desenvolvimento municipal brasileiro sobre os fundamentos 

teóricos de North, Coase e Williamson 

 

 As instituições são necessárias com o intuito precípuo de gerar cooperação e reduzir os 

conflitos, dessa forma, os recursos econômicos seriam maximizados e os desperdícios 

reduzidos, isso através das “regras” que por vezes ajudam, logo, induzem o desenvolvimento 

de uma sociedade, por vezes prejudicam, e assim, inibem o desenvolvimento (FIANI, 2011).  

 Ou seja, não existe uma garantia de que a criação de instituições, isto é, “regras”, seja 

a melhor solução para um melhor funcionamento das organizações. Ainda em Fiani (2011, p. 

8-9) quando é abordada a eficiência das instituições o autor retoma aos princípios 

institucionais da racionalidade limitada, as barreiras à informação, as incertezas e 

complexidade de algumas situações para assegurar que: 

 



 
As instituições simultaneamente capacitam os indivíduos a realizar em conjunto 
aquilo que eles não conseguiriam fazer sozinhos e restringem as formas pelas quais 
os indivíduos poderiam atuar conjuntamente. Mas nada garante que o resultado será 
o melhor possível. 

 

 Neste sentido, a diferenciação entre instituições e organizações é fundamentalmente 

necessária para compreender o papel de cada uma delas para o desenvolvimento, segundo 

Fiani (2011, p. 8) “[...] instituições são regras gerais de interação social, organizações são 

grupos de indivíduos ligados a um conjunto de regras especificas [...]”, ou seja, um conjunto 

de instituições está para as organizações, como as leis está para a população de um 

determinado município, elas serviram para direcionar as ações coletivas visando um objetivo 

comum do desenvolvimento do município.  Neste sentido, a atuação do Estado – poder 

público -, no sistema econômico, considerado a organização política mais importante de uma 

sociedade, é composto por um conjunto de instituições que visam o objetivo comum, a saber, 

o desenvolvimento econômico.  

 Para uma análise institucional consistente rumo ao desenvolvimento econômico, neste 

trabalho, destaca-se a diferenciação entre arranjo institucional e ambiente institucional; e entre 

intuições formais e informais: Primeiramente o “arranjo” e o “ambiente” institucional são 

conceituados em Fiani (2011), segundo a definição de Douglass North e Lance E..Davis 

(1971, p. 6 e 7 apud FIANI, 2011, p. 4) um arranjo institucional é: “(...) um arranjo entre 

unidades econômicas, que governa a forma pela qual essas unidades podem cooperar e/ou 

competir”, neste sentido, um exemplo de arranjo com suas regras especificas apontado por 

Fiani, seria o mercado de capitais. Enquanto ao ambiente institucional “é o conjunto de regras 

fundamentais de natureza política, social e legal, que estabelece a base para a produção, a 

troca e a distribuição” (grifo nosso), estando englobada neste conjunto a Constituição Federal 

por exemplo. Percebe-se, portanto, que o ambiente institucional está mais voltado para o 

ambiente macroeconômico, que por sua vez é composto por uma série de instituições que 

podem ser distribuídas em dois grupos, as “formais” e as “informais”.  

 Com isso a diferenciação entre arranjos “formais” e “informais” são importantes e 

definidas ainda em Fiani (2011), desta vez de forma sintética segundo Chris Mantzavinos 

(2001, pp 84-5, apud, FIANI 2011, p. 5), baseadas na forma pelas quais os indivíduos são 

constrangidos a obedecê-las, deste ponto de vista as instituições, como “As instituições 

formais impõem obediência por meio de lei, enquanto as instituições informais não 

necessitam do Estado para impor obediência”. Sendo assim, o convívio social consolidam as 



 

regras, ou seja, as instituições informais são inseridas através dos hábitos ou por imposições 

de grupos sobre seus membros, para que elas cumpram as regras, caso contrário, serão 

punidos.  

 Conforme conceituado no tópico anterior a diferenciação entre crescimento e 

desenvolvimento é pertinente e sugere que, ainda sobre o ponto de vista de Berlinck e Cohen 

(1970) que para haver desenvolvimento é necessário haver crescimento econômico, no 

entanto, o inverso não necessariamente é verdadeiro, uma vez que os processos de 

crescimento econômico, globalização, modernização e outros processos vividos pelas 

sociedades não são necessariamente garantidos a todos, ou pelo menos, a parte substancial da 

população, por isso, as regras tem um papel importante no acompanhamento dos fenômenos. 

 Ligados ao processo de desenvolvimento e não menos importantes que os conceitos 

até aqui apresentados, os conceitos de externalidade e direito de propriedade, estão 

intimamente ligado ao conceito de custos de transação, são relevantes principalmente nos 

casos que envolvem a ação do Poder Público.  Em Longo (1983 apud SOARES, 1999, p. 13) 

externalidade é conceituada como: “[...] uma imposição de um efeito externo causado a 

terceiros, gerada em uma relação de produção, consumo ou troca”, ou seja, através de uma 

interação de mercado é gerado malefícios ou benefícios aos indivíduos alheios, mesmo que 

sem intensão. Esses efeitos podem ser comparados a impactos. 

 Já o direito de propriedade é um conceito amplamente diverso. Quando  tratado como 

o direito sobre um ativo ele é encarado como multidimensional e até mesmo tido como 

incompleto e complexo, tratado sobre o ponto de vista dos custos de transação e do 

desenvolvimento econômico ele deve ser muito bem definido. Segundo Fiani (2011, p. 73) 

“[...] A boa definição e garantia dos direitos de propriedade seriam condições essenciais ao 

desenvolvimento [...]”, neste sentido, o autor ainda adota a definição de De Alessi (1990), 

definindo direitos de propriedade como os direitos dos indivíduos associados ao uso, extração 

de renda e transferência de recursos.   

 Diante do ambiente institucional, aquele que estabelece um conjunto de “regras” 

fundamentais de natureza política, social e legal, esta pesquisa, considerando as diversas 

instituições formais, como leis e constituições, presente no desenvolvimento econômico, 

dialoga diretamente com a dimensão jurídica – institucional com o objetivo de analisar uma 

instituição desta natureza e seu instrumento - Estatuto da Cidade e o EIV -. Para introduzir a 

abordagem, agora munidos dos conceitos imprimidos pela escola institucionalista, 



 

considerando e incorporando fatores como, o contexto e cenário histórico para analisar a 

referida lei devem ser considerados para explicar e fundamentar a abordagem a seguir.   

 Neste sentido, a Constituição Federal Brasileira de 1988, segundo Rocha (2004), 

impulsionou o processo que alterou a matriz do poder local, ou seja, com a CF/88 houve uma 

mudança na matriz dos municípios através do processo de descentralização. De modo que, 

após a vigência deste marco legal cabe a este ente federativo – poder municipal - certos 

desafios impostos pela necessidade de desenvolvimento social, político e econômico. 

  Abordando os efeitos provocados pela mudança institucional, Rocha (2004) destaca a 

reconfiguração da estrutura de oportunidade e constrangimentos que alteram os custos de 

transação sob a perspectiva de Coase, utilizando o exemplo do Orçamento Participativo na 

prefeitura de Belo Horizonte. Naquele caso, as partes envolvidas são o poder púbico e os 

cidadãos, onde a partir da explicação de troca e a identificação dos custos de transação ficam 

definidas as condições para que a troca seja efetivada ou a política executada.  

 A saber, são vários os conceitos de custos de transação. No escopo desta pesquisa, 

utilizam-se os conceitos no aspecto mais macroeconômico. Assim, “custos de transação” são 

aqueles “[...] que os agentes enfrentam toda vez que recorrem ao mercado [...]. São os custos 

de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato” (FIANI, 2002, p. 269 apud 

MIRA, 2011, p. 9) e “os custos de transação na economia, que são a expressão econômica das 

dificuldades e dos conflitos que podem ocorrer durante a coordenação da atividade 

econômica” (FIANI 2011, p. 60). 

 Considerando a análise dos custos de transação em relação ao papel das instituições 

formais na sociedade, Mira (2011), sob o ponto de vista de North, afirma que as instituições 

informais sozinhas nas sociedades modernas – anônimas e sem interações individuais - não 

conseguiriam gerar uma ordem econômica, logo não garantiriam cooperação social, uma vez 

que, nestas os custos de transações são altos. 

 Ainda Mira (2011, p. 38), percebe-se que direitos de propriedade incluem diversos 

outros “direitos”. Sobre o assunto, em Fiani (2011, p. 80) é ressaltado que: “se os arranjos 

institucionais - nos casos de estruturas de governança que administram as transações - 

promoverem a cooperação e reduzirem os conflitos, os direitos de propriedade estarão 

“seguros” e “garantidos”” (grifos do autor). Dessa forma, as estruturas de governança tem o 

papel de gerar cooperação e reduzir os custos de transação surgidos a partir de: racionalidade 

limitada, complexidade, incerteza e oportunismo. 



 

 Proposto pelo economista Oliver Williamson, a abordagem das estruturas de 

governança é um ponto importante a ser destacado, sobre o assunto em Fiani (2011), é 

possível compreender que através da abordagem que procura identificar as características de 

cada situação, afim de, alcançar um estudo individualizado e não generalizado das estruturas 

de governança, de forma a analisar a que é mais eficaz para cada situação, principalmente 

quando se trata de desenvolvimento econômico. Neste sentido, Fiani (2011, p. 93) salienta 

que “as regras de uma estrutura de governança especificam quais os agentes envolvidos em 

uma transação, qual é o seu objetivo (ou quais são os seus objetivos) e que tipo de interações 

pode haver entre os agentes no desenvolvimento da transação”.  

 Deste ponto de vista, dada as “regras do jogo”, considerando as particularidades da 

situação que levou a criação desta, nela deve conter de que forma ou qual será a estrutura de 

governança para atuar naquela determinada situação, de forma a atuar como a divisão do 

trabalho na busca de tal objetivo. 

 Ora, uma vez que o Poder Público Municipal, estabelecendo uma instituição “formal” 

(a regra)  na qual a obediência é prevista por meio de lei, a aplicação de um determinado 

instrumento para alcançar o objetivo maior do desenvolvimento econômico local deve dispor 

de uma estrutura de governança - divisão de trabalho – para direcionar o andamento das 

atividades até o objetivo final.  

 Neste trabalho, o Poder Público Municipal tem um papel importante na 

aplicação/implementação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e diante da 

estrutura de governança que dispõe ou que aloca para tal fim, influencia na indução e/ou no 

constrangimento do desenvolvimento.  

 Em Rocha (2004, p. 4), além do fator “custos de transação” já considerado e 

conceituado anteriormente, outro fator considerado no processo de mudança institucional é a 

“dependência da trajetória”, ponto importante uma vez que as situações são individualizadas e 

essa dependência, genericamente possibilita a análise “[...] que o lugar a que se pode chegar 

depende do lugar de onde se veio [...]” a referencia de “lugar” pode ser entendido como 

“contextos históricos socialmente determinados que possuem a propriedade de estabelecer 

diferentes oportunidades e motivações” . 

 Em Fiani (2011) fica evidente a complexidade e as dificuldades de identificar o papel 

do Estado no desenvolvimento, ainda assim, é com base em North e nas principais teorias 

sobre o assunto que é abordado o papel das instituições e do Estado para o desenvolvimento. 



 

O autor salienta que, North considera a ordem espontânea – instituições informais - 

importante, no entanto, não é possível manter expectativas quando se trata de 

desenvolvimento, considerando o caráter pessoal dos vínculos e; que North em sua análise 

reconhece a complexidade nas relações entre o Estado e o sistema econômico na busca da 

renda, estes que deveriam ser consideradas entidades não dependentes, por vezes, 

intervenções indevidas do Estado na economia são motivadas para a busca de renda. 

 Contudo, dentre as principais teorias que North é partindo da análise dos direitos de 

propriedade como determinante para papel do Estado no sistema econômico e para o 

desenvolvimento que ele centraliza seus postulados. Para tratar dos direitos de propriedade é 

imprescindível compreender inicialmente que, não somente a garantia, mas também a 

definição desses direitos devem esta bem estabelecida e assim, assumir um papel fundamental 

para o desenvolvimento. A base do raciocínio geral faz uma analogia com a análise 

econômica convencional, em Douglass North e Robert Thomas (1973, p.2 apud FIANI, 2011, 

p. 174) “O crescimento simplesmente não vai acontecer a menos que a organização 

econômica existente seja eficiente. Os indivíduos têm de ser estimulados por incentivos a 

assumir as atividades socialmente desejáveis” Neste sentido, para que os indivíduos exerçam 

atividades que favoreçam o bem-estar da sociedade, estes devem ser incentivados. Dentre as 

possibilidades, caso os direitos de propriedades estejam mal definidos podem causar 

externalidades positivas, mas também podem causar negativas.  

 Partindo do processo de mudança que alterou a matriz dos municípios aos quais foram 

atribuídas maiores responsabilidade frente ao desenvolvimento com a CF/88, considerando 

que trata-se de um grande desafio, diante das limitações, outro marco legal que surge para 

regulamentar o capítulo “Política Urbana”  da Constituição é o Estatuto da Cidade que 

contempla vários instrumentos que servem para auxiliar na execução do que está previsto na 

carta magna.  

 Neste sentido, o Estatuto da Cidade, o plano diretor e os instrumentos urbanísticos – 

considerados neste trabalho como “instituições”, sob a perspectiva de North as “regras do 

jogo” - foram pensados para conceber uma reforma urbana no Brasil, reduzir a desigualdade 

social e consequentemente promover o desenvolvimento das cidades, no entanto, desde a sua 

vigência a legislação em questão encontra-se em constante diálogo sobre a sua utilização e 

sobre os resultados alcançados. Nessa perspectiva, Costa e Favarão (2016) ao refletir sobre as 

possibilidades e os limites da legislação em questão apresenta uma análise crítica sobre os 



 

planos diretores em relação à estratégia de desenvolvimento urbano e dinâmicas locais rumo à 

conquista de função social da propriedade. Sobretudo, reiteram o debate falando da 

importância de uma analise mais rigorosa em um contexto de proliferação de planos diretores, 

considerando a incorporação dos instrumentos nesses planos: 

 

No entanto, apesar desse contexto de proliferação dos planos diretores, não se pode 
deixar de lado alguns aspectos críticos referentes à incorporação dos instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade nesses planos. Notou-se, em alguns casos, um tipo 
de internalização dos conceitos e das ideias do Estatuto da Cidade de maneira 
superficial, apenas transcrevendo partes do texto legal. Quando não, os instrumentos 
foram incorporados de maneira desarticulada ao plano urbanístico; tais instrumentos, 
muitas vezes, são forjados de maneira a não considerarem a relação com o território 
e a capacidade de gestão do município (COSTA; FAVARÃO, 2016, p. 120). 

 

 Ou seja, apesar da proliferação dos instrumentos de gestão de participativa, no que se 

refere à possibilidade de funcionamento destes instrumentos, o que poderia ser encarado como 

um sinal de resultados alcançados, utilização dos instrumentos e/ou produção de resultados 

esperados, na verdade, é possível constatar certo grau de superficialidade, desarticulação entre 

os instrumentos e ineficiência no quesito participação popular pelas gestões municipais. 

Convergindo à lógica institucionalista, ainda do ponto de vista de Costa e Favarão (2016, p. 

126), constatou-se que:  

 

As normas abrem campos de disputa, campos de possibilidade, que aqui eacolá são 
efetivamente ocupados e utilizados para fazer valer projetos voltados para a 
valorização das cidades como valor de uso ou para barrar e obstruir projetos que tão 
somente interessam-se pela\ cidade enquanto mercadoria, como valor de troca. 
Mas a governança não está dada; ela é construída e encontra-se em construção em 
cada espaço-tempo, em cada momento, em cada lugar. 

 

 Sendo assim, observa-se que os regramentos ou as instituições per se não são 

suficientes para o efetivo funcionamento de projetos de intervenção, além disso, diante do fato 

da necessidade da construção de uma governança esta deve estar pautada principalmente em 

fatores históricos, mudanças constantes e particularidades encontradas em cada município. 

 Dessa forma, é possível compreender o EIV sob o referencial dos novos 

institucionalistas. A partir de uma aplicação dessas definições, as prefeituras são 

organizações, pois possuem suas instituições especificas (leis, portarias, decretos e normas 

regulamentadoras) e atuam coletivamente para um objetivo comum.  

 Considerando que as instituições determinam as práticas de uma sociedade, Searle 

(2005, p. 22 apud MIRA, 2013, p. 20) salienta que “uma instituição é qualquer sistema 



 

coletivamente aceito de regras (procedimentos, práticas) que permitem criar fatos 

institucionais” é possível entender que, em conjunto, estas são responsáveis pela estrutura de 

incentivos das sociedades, inclusive no que se refere a fatores econômicos. É o conjunto das 

ações dos indivíduos que refletem a matriz institucional que “define e limita o jogo de escolha 

dos indivíduos” North (1990, p. 4 apud MIRA, 2013, p. 31), neste sentido, observa-se que 

observando sobre o ponto de vista da limitação, as instituições são tidas como 

constrangimentos, no entanto, elas também promovem mudanças, uma vez que moldam o 

conhecimento e sua aplicação à resolução de problemas. 

 

2.3 O Estatuto da Cidade e o Estudo de Impacto de Vizinhança como instrumento de 

possível construção da Política Urbana Brasileira 

 

 O Estatuto da Cidade, ao estabelecer as diretrizes gerais para a política urbana 

brasileira, abarca dentre os seus instrumentos de ação o EIV – Estudo de Impacto de 

Vizinhança, previsto nos artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade este instrumento é também um 

desdobramento dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, no qual está previsto o objetivo 

precípuo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos 

habitantes (MARTINS JUNIOR E LIMA 2016).  

  Segundo Costa e Favarão (2016), a sanção do Estatuto da Cidade representou para a 

agenda de reforma urbana, um importante marco normativo associado ao processo de 

redemocratização. Com objetivo primordial de oferecer os pilares, as diretrizes e os 

instrumentos necessários para a atualização da agenda da reforma urbana. Neste sentido, 

descreve o que seria o Estatuto da Cidade e o que pretendia oferecer a política urbana: 

 

[...] com a Lei Federal no 10.257/2001, o Estatuto da Cidade (Brasil, 2001), que 
pretendia oferecer os pilares da política urbana nacional e as diretrizes e os 
instrumentos para que a agenda da reforma urbana se atualizasse, de modo que as 
cidades e a propriedade privada pudessem cumprir sua função social e que o poder 
público, em suas diversas esferas, pudesse promover a gestão urbana em bases 
participativas, garantindo meios e recursos para produzir cidades socialmente justas, 
economicamente eficientes e ambientalmente sustentáveis. Esse era o 
plano!(COSTA; FAVARÃO, 2016, p. 111). 

 

 Seguindo o viés do funcionamento da legislação em questão, com a exceção do Plano 

Diretor que foi implantado por boa parte dos municípios com suas ressalvas, a maioria das 

cidades brasileiras ainda não incorporara os pilares que permeiam o esperado pelo estatuto da 



 

cidade. E os motivos são dos mais variados, no entanto, questões como a falta de interesse da 

população e ações ou a omissão delas por parte do poder público para o bom funcionamento 

da lei, neste caso, na esfera municipal estariam muito a quem do esperado. 

 Dentre os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, o EIV está relacionado com a 

função social da propriedade, ele tem o propósito de avaliar os impactos de empreendimentos 

ou atividades em relação à qualidade de vida da população residente na área e no seu entorno, 

em Junior e Lima (2016, p.11) o EIV é caracterizado com base nos dispositivos legais e da 

doutrina sobre o tem, como: 

 

(i) documento técnico; (ii) prévio à emissão das licenças ou autorizações; iii) 
exigível para a construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos 
privados ou públicos em área urbana, nos casos previstos em lei; (iv) depende de lei 
municipal regulamentadora; (v) analisa os impactos que sobrecarregam as condições 
atuais ambientais, paisagísticas, econômicos, sociais e do sistema viário; (vi) 
culmina em contrapartidas por parte do empreendedor. 

 

 Percebe-se já na caracterização que este instrumento envolve diretamente agentes do 

sistema econômico “empreendedores” – culmina contrapartida por partes do empreendedor -, 

no entanto, há uma atuação direta do Poder público municipal – Prefeituras. Neste sentido, a 

atuação municipal é imprescindível. Ela vai da definição dos empreendimentos que estarão 

sujeitos à apresentação do EIV, passa pela dependência de lei municipal regulamentadora – 

que pode ser lei especifica sobre o assunto ou o Plano Diretor - e vai até uma análise dos 

impactos de diversos tipos. Ou seja, para cumprir todas as etapas do processo, os municípios, 

munidos de uma caracterização da localidade e respeitando o contexto histórico e cultural, 

devem planejar muito bem todo caminho a ser traçado.  

 Em Schvasberg (2011, p. 61), é explorado melhor a participação dos agentes – 

empreendedor e prefeitura - na implementação do EIV. Sobre este prima, é apresentado um 

quadro contendo um ciclo – Ciclo do EIV –, trata-se de um breve resumo divido em três 

etapas sequenciais – 1. Apresentação do projeto; 2. Elaboração e análise; e 3. Monitoramento 

-. Cada etapa é composta por: atividades condutoras – que podem abrir-se em subatividades e 

variar de acordo com o impacto gerado pelo empreendimento - e os responsáveis por 

desempenhá-las.  

 
Ciclo do EIV 

Etapas Atividades Condutoras Responsável 
1. Apresentação do projeto 1.1) Consulta previa; Empreendedor 



 
 
1.2) Protocolo e caracterização do 
empreendimento;  
 
1.3) Divulgação do empreendimento; 
 
1.4) Emissão do Termo de referencia – TR. 

 
Empreendedor 
 
 
Empreendedor/ prefeitura 
 
Prefeitura 

2. Elaboração e análise do 

EIV 

2.1) Elaboração do EIV com base no TR 
emitido pelo município e o empreendedor 
elabora o EIV e o apresenta à administração 
pública; 

 

2.2) A prefeitura disponibiliza os estudos 
para analise técnica e consulta popular ; 

 

2.3) A prefeitura promove discussão pública 
com a população em audiência ou outro  
instrumento de fomento da gestão 
participativa; 

 

2.4) O poder público promove a analise e 
aprovação do EIV pelos órgãos 
competentes, se couber; 

 

2.5) O poder público e o  empreendedor 
pactuam as medidas condicionantes para  
aprovação do empreendimento. 

 
Empreendedor 
 
 
 
Prefeitura 
 
 
 
 
Prefeitura 
 
 
 
 
Prefeitura (se couber) 
 
 
 
Prefeitura/Empreendedor 

3. Monitoramento do EIV 

3.1) Implantação das medidas 
condicionantes pelo empreendedor; 
 
3.2) Avaliação do cumprimento das 
medidas estabelecidas; 
 
3.3) Aprovação final do  empreendimento e 
emissão das licenças e autorizações 
para seu funcionamento. 

Empreendedor 
 
 
 
Prefeitura 
 
 
 
Prefeitura 

Fonte: Caderno 3 – Implementação do Estudo de Impacto de Vizinhança. (SCHVASBERG, 2011). 
 

Percebe-se neste quadro, sobre tudo, do ponto de vista que se destaca neste trabalho, 

que os agentes - Prefeitura e Empreendedor - as etapas - apresentação do projeto;  Elaboração 

e análise; e  Monitoramento  - e as atividades condutoras que compõem o ciclo do EIV, caso 

sejam executas e pensadas como instruções do bem da coletividade, possuem o potencial de 

desenvolvimento para politica urbana brasileira, uma vez que moldam o conhecimento e sua 

aplicação à resolução de problemas de impacto de vizinhança. 



 

Para tanto, Schvasberg (2011, p. 74), salienta que: 

 
Para que a aplicação do EIV seja operacionalmente bem sucedida, é essencial que 
haja recursos materiais e humanos (meios de suporte às atividades do processo) 
compatíveis com a tarefa de elaboração, analise e aprovação dos estudos técnicos. E 
necessário, portanto, promover a capacitação dos atores envolvidos para que 
entendam e desenvolvam corretamente seus papéis: os técnicos municipais devem 
estar aptos para elaboração do Termo de Referencia e aprovação do EIV; a 
sociedade civil, como vizinhança interessada, deve entender como participar do 
processo; o Conselho da Cidade ou similar deve exercer o controle social da política 
urbana e auxiliar a decisão do gestor público; e por fim, o empreendedor, que é 
responsável pela elaboração do projeto e pela requisição de sua aprovação, além de 
elaborar (ou contratar quem elabore) o EIV, deve executar corretamente as medidas 
mitigadoras apontadas no estudo. Esses requisitos devem ser compatíveis com a 
escala local e podem representar um desafio à capacidade institucional do 
Município.  

 

Ou seja, para que o instrumento atenda o seu objetivo é necessária um 

operacionalização e para que esta seja bem sucessiva são necessários esforços conjunto na 

busca do bem comum. Estando estes compatíveis com a escala, condições, características e 

necessidade locais, sendo considerado um desafio à capacidade local do município.  

Segundo Martins Junior e Lima (2016) o EIV e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

são espécies de avaliação de impacto que auxiliam a Administração Pública na tomada de 

decisões no que concerne a instalação de empreendimentos. No caso do EIV, os princípios 

que englobam o assunto fazem parte do Direito Urbanístico. Uma vez que um instrumento 

como este, de fundamental importância para o planejamento dos municípios, é implantado, ele 

possui a capacidade de garantir o bem estar da população e atender a função social da 

propriedade, através dos direitos de propriedade legais, no entanto, a maior parte dos 

municípios não possuem leis especificas para regulamentar no âmbito local os 

empreendimentos sujeitos ao EIV, ou seja, identifica-se uma espécie de omissão legislativa 

que permite uma incidência em impactos negativos na vizinhança, sem contrapartida e ou 

mitigações.  

Relacionando a Lei Federal ao viés dos fundamentos institucionalistas, é possível 

interpretá-la como uma “instituição” enquanto “regras do jogo” e poder público municipal 

como a “governança” que munidos de uma “estrutura de governança”. Para Costa e Favarão 

(2016), de modo geral, através da breve análise da implantação do Estatuto da Cidade e da 

estruturação da política urbana brasileira, é possível, a partir das questões partidárias e das 

agendas de políticas setoriais urbanas que integraram esse processo de mudança. 



 

Primeiramente, ao tratar de política urbana brasileira é necessário entender que o 

mundo encontra-se cada vez urbanizado, ou seja, a maior parte da população mundial e os 

setores mais dinâmicos da economia estão fortemente ligados ao meio urbano. Neste 

contexto, os desafios da vida na cidade são múltiplos e quando se trata de promoção de 

desenvolvimento sustentável das cidades os desafios são maiores ainda, afinal a maior parte 

população encontra-se em condições de vulnerabilidade e os problemas são multifacetados 

(IPEA, 2016).  

A construção de uma política urbana no Brasil é atualmente embasada no conceito de 

direito à cidade, e com base neste conceito foram criadas práticas de planejamento de gestão 

das cidades brasileiras, importante salientar que, a criação dessas práticas em forma de Lei, 

não são o suficiente para alcançar o ideal, no entanto, diante de um antigo cenário de vácuo ou 

insuficiência de ações que tratavam do assunto, o Estatuto da Cidade e seus instrumentos 

configura-se um importante avanço rumo ao almejado desenvolvimento essas práticas devem 

ser pensadas e estrategicamente inseridas considerando fatores como os atores envolvidos, as 

condições históricas, políticas e culturais de comportamentos devem ser considerados.  

 

3. O PAPEL DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL. 

 

 O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) configura-se um importante instrumento de 

política urbana. Em Martins Junior e Lima (2016, p. 175) o instrumento é chamado e 

considerado de “[...] jus – urbanístico para a política urbana dos municípios, além de ser uma 

obrigação legal para regular o desenvolvimento urbano contido nas normas gerais, como o 

Estatuto da Cidade”.  

 Dentre os documentos públicos que versam sobre o EIV, produzidos em âmbito 

nacional e local – Constituição Federal de 1988, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Normas, 

Resoluções, Leis Complementares, Decretos e Portarias – que permitam a descrição, a análise 

e acompanhamento dos estudos de impacto de vizinhança, bem como avaliar sua adequação 

frente à institucionalidade pertinente. Neste ponto, consideram-se nesta pesquisa sobre o 

ponto de vista da literatura institucionalista, que estes documentos são as instituições formais, 

que normatizam e de certa forma limitam ou constrangem o desenvolvimento, no entanto, 

como já mencionado anteriormente, elas também promovem mudanças, uma vez que moldam 



 

o conhecimento e sua aplicação à resolução de problemas – tais como as externalidades ou 

impactos de vizinhança -.  

 Dentre os possíveis agentes envolvidos com as instituições e governança relacionada, 

incluindo técnicos da iniciativa privada tem-se no âmbito do governo as Secretarias 

Municipais, Diretorias de secretarias e agentes envolvidos com a Secretaria de Urbanismo, 

Planejamento ou Desenvolvimento urbano. No campo da iniciativa privada equipes técnicas, 

normalmente multidisciplinares – como arquitetos, engenheiros ambientais, geógrafos, 

advogados e outros profissionais - que compõem empresas de consultoria, no caso em que as 

prefeituras não possuem esse corpo técnico especializado, ou funcionários da prefeitura, 

responsáveis por elaborar o estudo. Além de membros dos conselhos, representantes de 

associações e outros agentes envolvidos com as secretarias mencionadas . Ainda sobre a 

perspectiva dos institucionalistas, esses agentes são as organizações, ou o grupo de indivíduos 

ligados a um conjunto de regras específicas - os jogadores – estão incorporados ao processo 

de execução do ciclo do EIV e, portanto, são fundamentais no processo de indução ou 

constrangimento das instituições.  

 No entanto, Martins Junior e Lima (2016) chamam atenção para o fato que, o 

município deve manifestar o interesse local, pois é clara a atribuição municipal para 

normatizar o assunto, conforme previsto no art. 30, incisos I e VII da CF/88, caso não o faça, 

a falta de regulamentação municipal especifica pode ser considerada um obstáculo para a 

aplicação pela Administração pública, considerando que os dispositivos do Estatuto da Cidade 

não são autoaplicáveis e necessitam desse aporte local, a ausência desse dispositivo – lei 

municipal especifica que regule o assunto ou definições no Plano Diretor do município – 

constituem possíveis fatores de constrangimento ao desenvolvimento urbano. 

 Através da ótica dos conceitos e importância das novas instituições para o 

desenvolvimento, o Estudo de Impacto de Vizinhança pode ser um aliado da gestão 

municipal, os esforços dedicados na implementação da referida instituição, dentre as 

possibilidades múltiplas devem promover a função social da cidade e da propriedade, e 

garantir ao poder público o cumprimento da sua função maior do desenvolvimento 

econômico. 

 A aplicação do EIV por si só não soluciona todos os problemas existentes nos 

processos de licenciamento urbanístico - tais problemas podem ser considerados como 

externalidades – quando se trata de garantir direitos da coletividade o Estado através de suas 



 

instituições, segundo nota técnica formulada no âmbito do Projeto Cidade em Debate 

(UFPR/UP/MPPR), o instrumento permite, juntamente com outros instrumentos de política 

urbana atualizar significativamente a gestão territorial e pode permitir para a Administração 

Pública Municipal, no que se refere à qualidade e legitimidade de suas deliberações e ações, 

no âmbito urbanístico. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo como ponto de partida as premissas institucionalistas, este trabalho buscou 

estudar a implementação do Estatuto de Impacto de Vizinhança e o seu papel como 

instrumento de política urbana.  

  Demonstrar induções e ou constrangimentos ao desenvolvimento de políticas públicas 

relacionadas ao estudo de impacto de vizinhança não é uma tarefa fácil, no entanto, a partir 

dos conceitos para analise da escola institucionalista é possível responder questionamentos e 

talvez se aproximar do que pode ser feitos na implementação dos instrumentos de forma a se 

aproximar de um desenvolvimento municipal, uma vez que, estes conceitos possibilitam 

analisar o contexto institucional e de governança no âmbito do poder público local através de 

um arcabouço teórico mais voltado para a realidade e considerando fatores não considerados 

anteriormente. 

 De acordo com Costa e Favarão (2016), o Estatuto da Cidade e seus instrumentos para 

a maioria dos municípios brasileiros seria um conjunto de regras de difícil compreensão e de 

aplicação nessas realidades, diante desta constatação. Percebe-se a importante do 

desenvolvimento de metodologias críticas para análise de instituições diversas, como é o caso 

do EIV, que levem em consideração fatores como: o arranjo local, o contexto histórico 

socioeconômico em que aquele espaço urbano foi articulado, a identidade das cidades e os 

conceitos urbanísticos sedimentados.  

 Conclui-se neste trabalho que as instituições são necessárias, sejam formais ou 

informais, e se complementam. Elas são ferramentas de atuação do Estado e desempenham o 

papel de ordenar o que o sistema econômico que por si só não garantiria de forma igualitária e 

considerando as condições de bem-estar a toda sociedade ou pelo menos a uma parte 

substancial dela. No entanto, quando considerado o contexto de mudanças e de modernização 

das sociedades as “instituições formais“ partindo de uma caracterização direcionada para cada 



 

realidade, e a fatores como contexto histórico socioeconômico e de dependência, elas se 

tornam complexas e difícil encaminhamento para o desenvolvimento local. 

 Com o intuito de resgatar as ideias fundamentais contidas nos conceitos que objetivam 

o estudo, conclui-se ainda que, dentre os motivos da importância do instrumento EIV como 

um instrumento que garanta a função social da propriedade e de indução do desenvolvimento 

municipal, este tem o potencial de reduzir ou até mesmo sanar as externalidades negativas no 

processo de implantação de empreendimentos nos espaços urbanos. 

 No entanto, trata-se de uma instituição pouco conhecida e divulgada e a sua 

implementação pode ser considerada uma tarefa que requer grande esforço e dedicação por 

parte dos municípios e da sociedade como um todo, havendo um longo trajeto para alcançar 

tal objetivo.  
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RESUMO 

 

 Este artigo tem por objetivo apresentar a pesquisa acerca dos programas de cooperação 

da UESC, assim como dados referentes às politicas públicas, internacionalização e mobilidade 

estudantil. O tema é dividido em subseções para o melhor desenvolvimento e entendimento 

do raciocínio, partindo do pressuposto do conceito de políticas públicas, fazendo a 

comparação entre teóricos, e dando continuidade nas afirmações acerca de mobilidade 

estudantil e internacionalização. Por fim, apresenta parte dos resultados obtidos durante a 

pesquisa. A problemática é fruto de uma análise iniciada com  o aumento da presença de 

estrangeiros presentes no campus Soane Nazaré de Andrade durante os períodos mencionados 

e, consequentemente, o aumento dos eventos internos sobre o tema — O que gerou uma 

preocupação acerca da forma como a universidade lida com esse público. O mesmo foi 

construído a partir de revisão de literatura por livros e artigos de autoria de grandes teóricos 

da área, além de uma pesquisa de campo na base da assessoria de relações internacionais da 
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universidade e, a partir desta análise, tornou-se possível a elaboração de respostas para 

perguntas que foram expostas em seu escopo.   

Palavras-chave: Políticas. Internacionalização. Cooperação. Universidade. Mobilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

   Este Artigo é fruto das pesquisas realizadas durante o projeto de iniciação cientifica 

institucional da Universidade Estadual de Santa Cruz(UESC) intitulado “Políticas Públicas de 

Integração Intercultural e os programas de cooperação internacional da UESC,2000-2018”, 

específico ao plano de trabalho Programas de cooperação internacional. O projeto é feito em 

cooperação com o Departamento de Economia(DCEC) e teve como principal base de dados 

internos da UESC, a Assessoria de Relações Internacionais (ARINT) — que possui um 

arsenal de informações acerca dos programas de cooperação internacional e mobilidade 

estudantil da universidade. A dissertação foi realizada com o intuito de suprir dúvidas 

relacionadas ao tema, entre elas: O que são políticas públicas? Qual a relação entre 

mobilidade internacional e a internacionalização das universidades, e o que seriam esses 

blocos? O que é cooperação internacional e como a UESC se encaixa nesse contexto? Quais 

são os programas de cooperação internacional mantidos pela UESC, suas áreas de atuação, 

países e instituições envolvidos? Além, é claro, de tentar sanar as inquietações acerca do 

papel institucional na sociedade do conhecimento.  

   O século XX, onde ocorreu a maior sequência de abalos sociais - entre eles as Iª e IIª 

guerras mundiais, a guerra fria e a criação e queda das superpotências – é porta aberta para 

uma mudança na nossa cultura material. Com o desenvolvimento substancial de novas 

tecnologias, como a internet e os computadores portáteis, a busca por conhecimento passa a 

ser vista pelas nações como uma corrida, sem linha de chegada, para criar ,a partir de 

pesquisas e experimentos, novas formas de melhorar a vida humana e promover também sua 

longitude. A sociedade passou a ver, então, o conhecimento como um item da mais alta 

importância para o desenvolvimento humano.  

 Logo, o papel da informação na sociedade contemporânea não é mais o mesmo. As alterações 

estruturais da economia mundial são desencadeadas pelas articulações em rede, no qual a 

informação e o conhecimento são pilares fundamentais nas dinâmicas laborais e empresariais. 



 

Para Castells (1999), o termo Sociedade da Informação está relacionado ao papel da 

informação na sociedade. Informação esta que, em seu sentido mais amplo como 

comunicação de conhecimentos é fundamental a todas as sociedades, logo se fala em uma 

sociedade contemporânea informacional.  

 

“Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal digital tanto está 

promovendo a integração global na produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa 

cultura como personalizando-os ao gosto das identidades e humores do indivíduos. As redes 

interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de 

comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (Castells, 1999) 

 

 Estes dois conceitos, na forma de meios concretos, materializam-se com o recurso à 

tecnologia, o que leva a que, à sua existência, esteja relacionada a polarização e a exclusão de 

países que não dispõem de tanta acessibilidade e, por isso, de tanta informação.  

 

“(…) as redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam indivíduos, grupos, 

regiões e até países, de acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados na 

rede, em um fluxo contínuo de decisões estratégicas.”(Castells, 1999) 

 

 Pode-se dizer que a sociedade em rede está diretamente relacionada com o processo histórico 

conhecido por “Globalização”, com a formação de uma rede de redes globais que ligam 

seletivamente, em todo o planeta, todas as dimensões funcionais da sociedade. A globalização 

acaba por não servir como solução a contingência da acessibilidade dos países a informação, 

não resolvendo questões associadas às distribuições desiguais de meios e fundos, levando a 

uma menor competitividade de quem sai prejudicado destas distribuições. 

 

2. O CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

  Partindo do contexto da sociedade em rede - globalizada, na qual o conhecimento nos é 

apresentado pela comunidade acadêmica (e não só por ela) como crucial para o avanço 

imaterial contínuo da sociedade e onde o sistema democrático é respeitado (tendo-se pautado 

a coletividade acima da individualidade) - o desafio de administrar as necessidades públicas é 

complexo: não é a vontade individual do Governo que conta, mas o bem-estar coletivo. Há 



 

então a elaboração de um acordo entre o governo e outros agentes políticos, levando-se em 

conta o problema existente e a realidade política, social e econômica que deve ser favorável 

para o bem maior. 

   Há então um padrão para resolução de assuntos de interesse público? Quais são os autores 

desse acordo político? Como se geraria esse acordo? Para a resolução dessas perguntas é 

necessário uma compreensão maior sobre o conceito de Política pública.  

 

“Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead 

(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas e Lynn(1980), como um conjunto de ações do governo que irão 

produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das 

atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a 

vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de 

Laswell, ou seja,decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.” (SOUZA, 2006, p. 5). 

 

   Souza(2006) faz uso de outros autores para chegar a sua definição do que é política          

pública.  Dessa forma, a autora pretende mostrar que dentro do campo de estudo da política há 

várias formas de ver o assunto, sem desvalorizar o mérito de nenhum analista. Já a definição 

de Secchi(2014) é considerada para muitos a mais coesa e precisa, no campo da ciência 

política. 

“Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público [e] 

possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema 

público” (SECCHI, 2014, p. 1). 

   Com uma leve comparação entre os teóricos Secchi(2014) e Souza(2006) pode-se concluir 

que ambos concordam que a política pública nada mais é do que um plano de ação ou diretriz 

elaborada para resolver um problema coletivo do estado, onde se deve colocar o bem-estar de 

todos acima do individual. Os autores chegam em um ponto comum quando falam que o 

problema para ser levado em consideração pelo estado deve atingir ao menos um grupo da 

sociedade e ter participação de agentes externos e internos.  



 

 A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos EUA, 

rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa 

área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na 

produção dos governos. 

   Secchi(2014) afirma que “o processo de elaboração de políticas públicas (policy-making 

process) também é conhecido como ciclo de políticas públicas (policy cycle).” Assim sendo, 

as sete fases do processo apontadas pelo autor são: Identificação do problema; Formação da 

agenda; Formulação de alternativas; Tomada de decisão; Implementação; Avaliação; 

Extinção. Vemos então que há um padrão de obrigatoriedade sobre o processo de tomada de 

decisões, não sendo algo feito ao acaso. Há a identificação do problema e só a partir disso 

pode-se chegar a um denominador comum.  

 Em suma, a política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, 

de fato, faz. Ela envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através 

dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais 

são também importantes, pois é abrangente e não se limita a leis e regras. Por ser uma ação 

intencional, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. 

3. INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE ESTUDANTIL 

3.1 Do que trata da internacionalização das Universidades 

   Segundo Stallivieri (2003), o ensino superior, seja no nível nacional ou no nível mundial, 

carrega fortes traços da internacionalização desde o seu surgimento. A internacionalização da 

ciência perpassa pela história do desenvolvimento da educação superior, estando presente 

desde a Idade Média com a criação das primeiras escolas europeias. 

   A internacionalização das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras tem sido tema 

recorrente no âmbito das discussões sobre educação superior. Essa discussão passa muitas 

vezes pela questão da  necessidade de construção de uma política pública para a 

internacionalização do sistema de Ensino Superior no Brasil, que precisa ser construída pelo 

diálogo entre os principais atores sociais envolvidos nesse processo, ou seja: as Instituições de 

Ensino Superior – seus docentes e discentes - o governo brasileiro e as empresas.   Durante 

muitos anos, esse tema tem sido conduzido por algumas universidades brasileiras e o governo, 



 

no esforço de buscar projetos de colaboração em pesquisa e intercâmbio de estudantes com 

outros países, porém de forma nem sempre articulada. 

   Através das conexões que tem com o desenvolvimento econômico e com a diplomacia 

pública, a educação internacional, no Brasil, precisa receber mais atenção, especialmente no 

que diz respeito à definição dos interesses nacionais frente ao seu processo de 

internacionalização. As decisões sobre formação de talentos para o futuro do país, uma 

agenda de cooperação internacional em matéria de transferência de conhecimento, a 

contribuição nacional aos desafios mundiais e a vinculação das atividades de 

internacionalização das agendas regionais são questões que o país precisa tratar 

propositivamente. 

   No novo século, a internacionalização constitui uma das forças que mais impacta e define a 

educação superior, pois é um dos mais importantes desafios. As trocas internacionais e 

interculturais entre as IES no mundo foram ampliadas e continuam em expansão. É mais que 

necessário repensar papel das universidades diante da sociedade, como instituições que 

abrigam diferentes valores e opiniões e que destacam o caráter universal do conhecimento. 

 A abertura das universidades brasileiras para o mundo precisa ser bilateral, no sentido de 

levá-las à modernização e à inovação, a partir da cooperação internacional entre diferentes 

países e buscar a promoção do desenvolvimento nacional. 

 

3.2.  O histórico da mobilidade internacional estudantil 

  As "Universitas", forma como eram denominadas as escolas da alta idade média no 

Continente Europeu, desde seus primórdios (séculos XI, XII e XIII), contavam com pessoas 

de diferentes regiões e países na constituição de seu corpo docente e discente. Essas pessoas 

se reuniam com o objetivo de obter conhecimentos sobre o mundo e sobre os povos, e para 

atingir tal objetivo, a mobilidade de professores e estudantes era constantemente estimulada; 

as pessoas se deslocavam de/para diferentes nações, a fim de adquirir novos conhecimentos e 

ampliar os já existentes. 

   Lima e Maranhão (2008) explicam que, inicialmente, as aulas nas universidades eram 

lecionadas em latim e os currículos e graus acadêmicos eram bem parecidos. Os estudantes e 

professores podiam se deslocar de uma instituição para outra; iniciavam um curso em uma 

universidade específica e continuavam o mesmo em outras. De acordo com os autores 



 

supracitados, os intelectuais das universidades medievais não se sentiam conectados a uma 

única instituição escolar ou a um currículo específico; eles podiam se deslocar entre os 

estabelecimentos de ensino existentes. Na Europa, a universidade se caracterizava como um 

espaço de discussão e diálogo de culturas e experiências; um local de constante troca de 

conhecimentos e de atividade intelectual. Neste cenário, a mobilidade dos indivíduos era de 

fundamental importância, pois era a principal estratégia utilizada na propagação das ideias, na 

realização das descobertas e das inovações.  

    Laus (2012) nos fala que a falta de barreiras, impostas e delimitadas pelo desenvolvimento 

das ideias de Estado-nação, de território e de país, como conhecemos hoje, foi durante muito 

tempo um fator crucial para a dimensão internacional da educação, especialmente a realizada 

no âmbito superior. Nenhuma fronteira era capaz de limitar a circulação das pessoas e a 

validade universal dos diplomas.  

    Nos voltando ao histórico brasileiro, o caráter internacional também se faz muito presente 

no ensino superior. Cunha (2000), cita que a chegada da família real encadeou o surgimento 

das primeiras instituições de ensino superior no país, pois viu-se a necessidade da existência 

de profissionais que atendessem às demandas da coroa portuguesa. O mesmo autor ainda 

ressalta que as primeiras instituições carregavam influencia do modelo francês de ensino 

superior proposto por Napoleão Bonaparte: um ensino de cunho profissionalizante e 

positivista, composto de colégios autônomos e isolados, voltados apenas para a preparação 

dos profissionais necessários ao serviço público. 

    Em julho de 2011, com o lançamento do programa Ciência sem Fronteiras (CsF) tornou-se 

possível a ampliação dos olhares de estudantes, professores, pesquisadores e da mídia para os 

programas de intercâmbio estudantil desenvolvidos nas universidades brasileiras. Este 

programa é um dos responsáveis pela maior visibilidade e ampliação das politicas 

governamentais voltadas para a mobilidade acadêmica de estudantes no nível da graduação.  

4. A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ E OS PROGRAMAS DE 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

A Universidade Estadual de Santa Cruz(UESC), localizada entre os pólos urbanos de 

Ilhéus e Itabuna— no pequeno distrito de Salobrinho — a mais de 400 quilômetros da capital 



 

Salvador é a principal instituição de ensino superior nesse vasto espaço do território baiano. 

Recebe estudantes de todas as partes do país, para promover a interação cultural desses alunos 

e, sobretudo, buscar o aprimoramento dos conhecimentos dos mesmos através do incentivo a 

pesquisa, acreditando que o ensino vai muito além da sala de aula.  

  Como muitas outras universidades, a UESC busca a participação ativa na sociedade 

internacional do conhecimento. Por isso, a Assessoria de Relações Internacionais existe: para 

buscar novos parceiros internacionais, estreitar laços e consolidar bases para a troca constante 

de conhecimento. Nesse contexto, surgem os programas de cooperação Internacional—

Políticas públicas institucionais a nível internacional, que buscam a resolução de um problema 

comum ou o incentivo do andamento da roda do conhecimento.  

  Por que é tão importante essa cooperação internacional? Porque é a melhor forma de 

alcançar objetivos comuns na sociedade do conhecimento em um mundo globalizado; a 

cooperação internacional abre portas para os países em desenvolvimento. Mas cooperação 

requer um alto nível de barganha para consolidação de um acordo e, neste árduo processo, 

todos os lados tentam proteger seus interesses ao máximo, tornando a tarefa mais difícil. São 

benefícios da cooperação: o  compartilhamento dos custos, tornando-os mais baratos para os 

baixos orçamentos das universidades; a facilitação do acesso às instalações, experiências e 

tecnologias. A cooperação serve também como reforço político para o programa, criando ou 

estreitando boas relações, exercendo influência sobre os parceiros e funcionando como 

demonstração de liderança.  

   Como toda política pública, os programas de cooperação internacional contam com uma 

agenda antes, durante e após o seu inicio. Primeiramente, há a identificação do problema ou 

da necessidade para que as duas partes entrem em um acordo de orçamento (quanto cada 

parte está disposta a gastar igualmente?), cronograma (qual o período de duração desse 

projeto? Quais as etapas internas do mesmo?), objetivos (O que pretende-se com isso?) e que 

tipo de recursos serão deslocados ( Mobilidade estudantil e\ou docente, Intercâmbio de 

materiais, facilitação mútua de acesso às instituições). Definido o projeto, a 

pesquisa\programa se inicia. 

No caso da UESC, a cooperação internacional ocorre através de convênios feitos entre a 

universidade e a instituição parceira. Estes convênios são consolidados em sua maioria a 

partir de contratos bilaterais, assinados por ambas as partes (representadas por um 



 

coordenador responsável pelo andamento do projeto), que possuem em seu escopo os dados 

do programa de cooperação, assim como sua data de vigência e termino. Há uma preocupação 

maior com os programas em que há a mobilidade internacional estudantil. A ARINT se 

preocupa tanto no envio dos estudantes da UESC, quanto com o bom recebimento dos 

estudantes intercambistas. Além de garantir a designação do professor\coordenador 

responsável pelo projeto, assegurando que o mesmo permaneça atuante. Precisam-se garantir, 

pois, o bem-estar desses estudantes para que consigam realizar o programa\pesquisa até o 

final e garantir a produção de resultados. 

  As tabelas e gráfico a seguir foram elaboradas a partir dos resultados da base de dados 

construída durante a pesquisa de campo de iniciação cientifica realizada entre os anos de 

2018-2019, no que se refere ao plano de projeto programas de cooperação internacional.  

As Variáveis consideradas foram Países e Blocos Econômicos conveniados,Tipo de 

Instituição  (Universidade, Instituto de pesquisa,Fundação, centro de cooperação, Associação, 

Grupos, etc), Área de conhecimento, Mobilidade Internacional (Número de professores, 

técnicos, estudantes, publicações e eventos). 

 

Tabela 1 

Número de convênios internacionais da UESC no período de 2014-2018 por países 

 Países Nº Total 
Alemanha 2 
Angola 1 
Argentina 1 
Bélgica 1 
Brasil 3 
Chile 1 
Colômbia 2 
Cuba 2 
Espanha 6 
EUA 6 
França 4 
Índia 1 
Itália 2 
México 2 
Peru 2 
Portugal 8 
Reino Unido 2 
Total geral 46 

 Fonte: Assessoria de Relações Internacionais (Arint)\ UESC 



 

   A tabela 1 é uma relação de todos os programas de cooperação internacional que a UESC 

faz parte, por meio de convênios entre instituições das mais diversas. Os países com  que a 

Universidade mais realiza convênios são: Portugal(8), Espanha(6), Estados Unidos(6) e 

França(4). 

   O convênio realizado entre a UESC e Portugal, mais especificamente, com a Universidade 

de Coimbra, possui vigência vitalicia. Isso ocorreu pela grande necessidade de cooperação 

que ambas universidades foram capazes de notar no decorrer da última década, culminando 

com o firmamento do acordo contratual bilateral firmado em 2013 após várias reuniões para 

decidir a melhor forma de continuação dessa troca de conhecimento, informação e pessoal. 

Hoje essa cooperação permite trocas entre os cursos de Direito e Química. 

   Porém esse caso não é estendido para todos os convênios, pois nem sempre há necessidade 

de manutenção dessa cooperação. Um dos convênios firmados entre a UESC e a França, por 

exemplo, que não possui essa permanência vitalicia contratual é o realizado entre os cursos de 

Línguas Estrangeiras Aplicadas às negociações internacionais(LEA-NI) da UESC e da 

Universidade de La Rochele. Esse convenio, apesar disso, deveria ser vitalicio justamente 

porque a criação do curso de LEA-NI  da UESC só foi possível por conta da primeira ajuda 

mutua contratual firmada entre ambas universidades nos anos de 1999-2000. Talvez pela  

falta de comunicação entre os coordenadores e\ou o grande custo dessa filiação— por ser um 

convênio de mobilidade estudantil e o fato da Universidade de La Rochele ser uma faculdade 

privada — não  tornou-se viável a permanência continua desse convenio, fazendo com que o 

mesmo tivesse sua existência recontratada e reformulada durante os anos. Até a realização 

dessa pesquisa, este convênio possuía vigência até o ano de 2019. 

 

Gráfico 1 

Convênios internacionais da UESC no período de 2010-2018 por Área de conhecimento(em %) 



 

 
Fonte: Assessoria de Relações Internacionais (Arint)\ UESC 

  O gráfico 1 é um resumo de todas as áreas de conhecimento que possuem ou possuíram 

convênios internacionais na UESC. As mais presentes são: Genética Vegetal(32,61%), 

Economia(10,87%), Física Nuclear(8,70%) e Administração(6,52%). Esses dados foram 

representados em gráfico pizza para maior entendimento da problemática.  

   As áreas de conhecimento apresentadas são reflexo do tipo de instituição com que a UESC 

celebra convênios bilaterais,  houve um grande número de estudantes mobilizados para buscar 

informações\conhecimento fora dos muros de sua instituição comum — O que desencadeou o 

gasto de recursos financeiros tanto da universidade, quanto da instituição e muitas vezes do 

próprio estudante.  

 

Tabela 2 

Número de convênios internacionais da UESC no período de 2010-2018 por natureza da instituição 

conveniada 

Tipo de Instituição  Nº Total 

Associação 6 

Centro de Pesquisa 2 

Fundação 1 

7%
2%

2%
2%

4%

4%

11%

4%

2%

9%

33%

4%

2%
2%

2%
2%2% 4%

Nº Total

Administração
Astrofísica
Astronomia
Direito
Botânica
Comunicação 
Economia
Educação
Ecologia
Física Nuclear
Genética Vegetal
História



 
Instituto 6 

Universidade 31 

Total geral 46 

Fonte: Assessoria de Relações Internacionais (Arint)\ UESC 

     A tabela 2 apresenta os convênios da Universidade Estadual de Santa Cruz(UESC) por tipo 

de instituição. Não existe uma regra que diga que ás universidades só se é permitido cooperar 

entre si. Durante o período citado, a UESC cooperou de diferentes formas a nível 

internacional com instituições de tipos diversos.  

   Dessa forma, foi permitido a UESC uma maior gama de possibilidades. O fato de não 

cooperar apenas com universidades, garante a instituição um leque de recursos. Ao cooperar 

com centro de pesquisa, por exemplo, ela ganha acesso ao acervo material do mesmo (e vice-

versa), assim como acesso as pesquisas já em desenvolvimento — o que possibilita uma 

maior troca informacional. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   A universidade deve ser reconhecida como uma instituição que desempenha importantes 

papéis para o desenvolvimento humano, regional e sustentável na sociedade contemporânea. 

Ela tem a missão não apenas de possibilitar aos alunos a obtenção de certificação de ensino 

superior, carreira profissional e remuneração satisfatória, mas principalmente deve ser peça 

fundamental na propagação da informação e   produção de conhecimento — para aplicá-los à 

realidade social (considerando a necessidade de ser acessível a toda a sociedade, em todos os 

níveis sociais para que haja inclusão social, exercendo tanto uma função social quanto 

política). Auxiliar o senso critico do estudante é outra função da universidade na sociedade do 

conhecimento: os discentes precisam ter uma opinião bem formulada acera do assunto para 

que não haja desgaste do avanço científico, tecnológico e cultural. A universidade deve ser 

também capaz de retribuir o investimento que recebe, desenvolvendo estudos, pesquisas e 

projetos de extensão compatíveis com as reais necessidades da população em benefício 

comum, ou seja, ela deve contribuir para solucionar os atuais problemas da sociedade.  

   Durante o período entre 2010-2018, ocorreu a consolidação de um grande número de 

programas de cooperativismo internacional entre a UESC e outras instituições. É importante 

celebrar programas de cooperação internacional para alavancar a reputação institucional da 



 

Universidade Estadual de Santa Cruz e para melhorar a qualidade das áreas de pesquisa —

Fazer com que a UESC continue referência em pesquisa —atualizar  o conhecimento 

cientifico (ao favorecer a pesquisa), gerar a capacitação dos recursos humanos(por meio do 

proporcionamento de novas experiencias) para, por fim, realmente qualificar os membros da 

universidade além da sala de aula.  
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O VAIVÉM DO GOVERNO DILMA: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA FISCAL NO 

PERÍODO 2011-2016 

 

GT 4. Políticas econômicas e inserção competitiva do Brasil 

 

Bruna Maria Dias dos Santos1 

RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo abordar a política fiscal adotada no Governo 

Dilma no período (2011-2016). Para se alcançar este objetivo, pode-se destacar dois 
elementos centrais: as políticas restritivas perfilhadas pelo governo (fiscal e monetária) e a 
implementação da “nova matriz econômica”. Nessa direção, foi realizada uma discussão com 
os adeptos da teoria neoclássica e os da Keynesiana/pós-keynesiana sobre a política fiscal. Em 
seguida, foram apresentadas as medidas adotadas no Governo Dilma e os seus possíveis 
efeitos para o crescimento econômico do país. Não obstante, verificou-se no que tange a 
política fiscal, que houve uma tentativa de estimular o emprego e os investimentos privados a 
partir de subsídios e desonerações tributárias, o que não gerou resultados tão eficazes. Para 
além, concluiu-se que a política fiscal utilizada no período não pode ser considerada 
keynesiana/pós-keynesiana, uma vez que a mesma não cumpre os requisitos suficientes e que 
não houve a “gastança” atribuída a mesma no que tange ao “excesso de gastos públicos”. O 
que se observou foi uma possível incoerência no manejo da política fiscal no Governo Dilma.  
 

Palavras-chave: Governo Dilma. Política Fiscal. Desenvolvimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O governo Dilma inicia-se sob a égide do seu antecessor (o Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva), inclusive no que tange a continuidade das políticas restritivas, sendo elas: a 

elevação da taxa Selic e redução dos gastos governamentais, o que viabilizou um aumento 

positivo do resultado primário do governo. 

No entanto, essas medidas não foram suficientes para combater os efeitos da 

deterioração da economia internacional em 2011, gerando, por sua vez, uma desaceleração na 

economia brasileira. A solução prevista para esse entrave veio através da “nova matriz 

econômica”, que seria em linhas gerais medidas de cunho desenvolvimentista, cujo objetivo 

era fazer a economia crescer via industrialização.  

 
1 Mestranda do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Economia na Universidade Federal de Sergipe 
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Essas mudanças ajudaram a fomentar boa parte dos debates relacionados a política 

fiscal no Brasil, onde, de um lado, tem-se os adeptos da teoria neoclássica, que defendem que 

um dos grandes motivos para se terem recessões/crises em economias capitalistas, são o 

excesso de gastos do governo e a grosso modo a forte intervenção do Estado na economia. 

Assim, o uso de políticas fiscais restritivas é visto como solução para esses cenários. 

De outro lado, temos os adeptos da teoria Keynesiana, e pós-keynesiana, que 

defendem que a presença do Estado não pode se restringir ao acesso a serviços púbicos 

(saúde, educação e segurança), como apontam os adeptos da teoria neoclássica. Para eles é 

importante que se tenha a presença do Estado nos demais segmentos da economia, pois essa 

seria uma maneira de contornar as falhas de mercado existentes nas economias capitalistas.  

Todavia, divergindo dos neoclássicos, as políticas fiscais expansionistas (via aumento 

dos gastos) auxiliariam no crescimento econômico, uma vez que haveria a partir desses gastos 

um estímulo tanto para os investimentos quanto para a demanda. 

Assim, envolto nesse debate, que se acentua no decorrer da implementação da “nova 

matriz”, esse trabalho buscou compreender, com o auxílio das referências teóricas 

keynesianas, como se expressou a política fiscal no Governo Dilma (2011-2016) e os seus 

impactos no crescimento da economia no período em questão.  

Para tanto, além desta introdução, o presente trabalho está estruturado em mais 3 

seções. Na primeira seção, foi feita uma breve discussão sobre a importância da política fiscal 

e seus desdobramentos. Posteriormente, na segunda seção, foi apresentado as medidas 

adotadas no Governo Dilma (2011-2016) e seus impactos na economia, e, por fim, as 

considerações finais deste trabalho. 

 

2. Breve debate sobre a política fiscal 

A política fiscal é um dos mecanismos que auxiliam no crescimento econômico, uma 

vez que se pode através dela, estimular a produção, promover o bem-estar social e corrigir 

falhas de mercado. Todavia, essas falhas de mercado aparecem na economia, uma vez que não 

se tem um perfeito funcionamento do mercado, o que acaba, por sua vez, trazendo 

dificuldades na alocação ótima dos recursos para a produção, via setor privado.  

Assim, seria nesse momento que o governo se apresentaria como o elemento capaz de 

intervir na economia, objetivando a alocação perfeita dos recursos visando a produção ótima, 

juntamente com o setor privado. Essa intervenção do governo ocorre principalmente através 



 

da manipulação dos gastos públicos e dos tributos, e seu debate se estende em duas vertentes 

antagônicas. Na ótica de Dweck e Teixeira (2017), teríamos de um lado: os adeptos da nova 

síntese neoclássica, 

[...] que defendem o papel restrito do Estado e o uso da política fiscal com o objetivo 
fundamental de garantir a sustentabilidade da dívida pública [...]. Esta posição é 
reforçada pela tese da “contração fiscal expansionista”, segundo a qual a 
credibilidade em uma política fiscal austera e no compromisso com a 
sustentabilidade da dívida pública produz efeitos benéficos sobre as expectativas dos 
agentes econômicos, elevando assim os investimentos e a taxa de crescimento. O 
aumento de gastos, ao contrário, tende a produzir expectativas de elevação de 
impostos no futuro e a levar os agentes privados a reduzir os investimentos, com 
consequente desaceleração da atividade (DWECK; TEIXEIRA, 2017, p.4).  

Nessa concepção, o papel do Estado é garantir a propriedade privada e investir em 

algumas áreas como: saúde, segurança e educação. A sua intervenção nas demais áreas 

econômicas se restringe ao mínimo possível. Esse controle “rígido”, no que se refere aos 

gastos, deriva do fato desses autores entenderem que a causa das crises estão nos desajustes 

fiscais.  

Assim, um aumento das despesas públicas só seria eficiente quando fossem 

financiadas por um aumento na receita pública (nas mesmas proporções). Com efeito, para 

essa vertente teórica, uma política fiscal expansionista (financiada via endividamento do 

governo) pode até ser usada no curto prazo, porém, não é recomendada como solução 

“permanente” no longo prazo, principalmente no que tange ao problema do desemprego. 

Em consonância com Dweck e Teixeira (2017), Mollo (2015) reforça que para 

doutrina neoclássica é necessário que se reduza os gastos do governo, porque os mesmos 

trariam uma elevação das taxas de juros, o que desestimularia o investimento privado. De 

fato, ainda de acordo com a perspectiva em tela, os governos são considerados ineficientes e 

os investimentos privados são, portanto, preferíveis.  

Com efeito, essa visão é defendida tanto por autores liberais quanto pelos novos 

desenvolvimentistas, como abordado por Dweck e Teixeira (2017, p.39), estes autores 

compreendem que deve ser feitos ajustes nos gastos públicos, culpando os gastos correntes 

pelo aumento da dívida. Propondo por sua vez que haja “[..] um novo pacto social em que os 

assalariados aceitem reduzir a participação dos salários na renda, para que o país pudesse 

acelerar sua taxa de crescimento”.  



 

O que em linhas gerais, Dweck e Teixeira (2017) associa a velha teoria do bolo de 

Delfim Neto segundo a qual é preciso deixar o bolo crescer para depois ser repartido. Em 

contrapartida aos adeptos da nova síntese neoclássica, os autores abordam que:  

[...] os pensadores de tradição keynesiana, para os quais os gastos públicos têm 
papel relevante para o crescimento econômico, inclusive na gestação de um 
ambiente favorável aos investimentos privados, capaz de sustentar as expectativas 
dos agentes econômicos. [...]. Isto se dá pelo mecanismo do multiplicador 
keynesiano ou até pelo supermultiplicador, devido ao efeito induzido do 
investimento privado, pelo qual os aumentos do gasto público trazem uma expansão 
da demanda agregada em magnitude maior que a dos gastos, o que num contexto de 
existência de fatores de produção ociosos, leva à expansão da atividade econômica e 
estimula os investimentos privados. (DWECK; TEIXEIRA, 2017, p.4). 

Diferentemente dos autores neoclássicos, os pensadores de tradição keynesiana 

acreditam que os gastos públicos não precisam ser direcionados apenas para alguns setores 

específicos, como: saúde, educação e segurança e nem que haja maior eficiência no controle 

tão rígido dos gastos do governo.  

Assim, em momentos de crises fica ainda mais evidente essa necessidade para que 

haja uma maior atuação do Estado via política fiscal, para atenuar os seus efeitos. Na 

perspectiva de Dweck e Teixeira (2017), quando se tem uma redução da demanda privada em 

um cenário recessivo, o impacto é um aumento do desemprego, uma vez que haverá uma 

redução na produção, nos investimentos, na renda e consequentemente no consumo. Com 

efeito, para sair desse quadro recessivo é necessário um impulso exógeno na demanda, que 

viria na visão dos autores com o gasto público. 

Esse importante papel da política fiscal é também destacado por Keynes (1982, p.111) 

ao relatar que esse impulso na demanda poderia vir até mesmo na forma de gastos inúteis 

(gastos que não atendem a maioria da população, como por exemplo: cavar buracos no chão, 

em prol de aumento do endividamento), essa elevação serviria para aumentar a renda e o 

emprego, auxiliando na queda do desemprego. Keynes destaca também que até mesmo em 

momentos de “paz econômica” deveria ser utilizado os tributos e consequentemente manter os 

investimentos públicos, o que em sua visão auxiliaria numa situação próxima de pleno 

emprego.  

O gasto público na visão desses autores, não é visto como o “vilão” para o crescimento 

da economia. No entanto, antes da crise econômica mundial de 2008, a ideia que predominava 

no debate sobre a política fiscal era a da contração fiscal, que compreendia que os efeitos 

expansionistas “[...] seriam menores que os efeitos contracionistas gerados pela piora nas 



 

expectativas dos agentes devido à deterioração do resultado fiscal e elevação da dívida 

pública” (DWECK; TEIXEIRA, 2017, p.4). 

Após a crise, essa tendência do “mainstream”2 sofreu algumas modificações, a política 

fiscal passou a ser usada com maior intensidade como forma de intensificar a demanda 

agregada. No Brasil, de acordo Barbosa (2013, p.81), após a quebra do banco Lehman 

Brothers, houve uma grande desaceleração na economia mundial, o que afetou fortemente a 

economia brasileira, causando uma “recessão técnica”, uma vez que o PIB decresceu dois 

trimestres seguidos (último de 2008 e o primeiro de 2009). Nesse sentido, as principais 

medidas de cunho expansionista nas áreas fiscal, monetária e creditícia tomadas na época pelo 

governo foram: 

(1) o aumento da liquidez e redução da taxa Selic; (2) a manutenção da rede de 
proteção social e dos programas de investimentos públicos mesmo em um contexto 
de queda da receita do governo; (3) as desonerações tributarias temporárias e 
permanentes; (4) o aumento da oferta de credito por parte dos bancos públicos; e (5) 
o aumento do investimento público em habitação (BARBOSA, 2013, p.81).  

A política fiscal adotada no Brasil estava em consonância com as diretrizes e 

orientações do FMI, vale ressaltar que mesmo no contexto de diminuição do crescimento da 

receita primária, o governo optou por não reduzir seu nível de despesas primárias. Assim, 

houve um aumento das despesas, que se deram principalmente em transferências de renda 

(elevação do número de famílias no Programa Bolsa Família), gastos com funcionalismo, 

aumentos no salário-mínimo (ocasionou uma elevação nos gastos com abono salarias, seguro-

desemprego e previdência social), e investimentos públicos. Adicionalmente, no que se refere 

ao investimento público em moradia, houve grande ampliação para o Programa “Minha casa, 

minha vida” (MCMV), que se configura como um programa destinado levar moradia para a 

população de baixa renda. Nas palavras de Barbosa (2013, p.82): 

[...] No lado do investimento, seguindo a programação do PAC, o governo ampliou 
seus gastos com infraestrutura, sobretudo na área de transportes e logística, e a 
Petrobras aumentou seu investimento na exploração e produção de petróleo. Por fim, 
no lado do funcionalismo, o governo manteve a programação de aumento dos 
concursos públicos e o reajuste gradual dos salários das principais carreiras de 
Estado ao longo do período 2009 a 2010. No intuito de promover uma retomada 
mais rápida do consumo e investimento [..] ocorreu no campo tributário, a adoção de 
uma série de desonerações para evitar uma queda maior do nível de atividade 
econômica, no final de 2008 e início de 2009 [..] As principais desonerações 

 
2 “Mainstream” é um conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante. Nesse contexto, 

quando utilizo o termo, me refiro aos economistas que estavam na frente da política econômica.   



 
começaram já no final de 2008, quando o governo reduziu as alíquotas do IPI sobre 
os automóveis. 

De fato, esse conjunto de medidas auxiliaram na retomada do crescimento da 

economia brasileira, alcançando em 2010 um PIB de 7,5% (crescimento médio de 3,3% ao 

ano), juntamente com o aumento dos investimentos que tinham caído 10,3% (2009) e 

passando a um aumentou de 21,8% (2010). “[...] uma média de 4,6% ao ano no período 2009 

a 2010, ou seja, acima do crescimento do PIB. O consumo das famílias também cresceu acima 

do PIB, registrando uma expansão média de 5,6% ao ano no mesmo período” (BARBOSA, 

2013, p.83-84). 

Nesse sentido, podemos concluir que as combinações de políticas expansionistas 

(fiscais, cambiais, monetárias e creditícias) ajudaram a amenizar os efeitos da crise e retomar 

o crescimento da economia. No entanto, ao final do Governo Lula, foram adotadas medidas 

de cunho contracionista, tais medidas tiveram continuidade no Primeiro Governo Dilma.  

No entendimento de Barbosa (2013, p.84), após uma moderada recuperação na 

economia brasileira, os preços das commodities internacionais começaram a subir, 

aumentando, por consequência, a inflação. Essa nova situação fez com que o Banco central do 

Brasil elevasse a Selic de 8,75% em abril, para 10,75% em julho de 2010. No final de 2010, 

“[..] esse movimento foi complementado por uma elevação dos depósitos compulsórios dos 

bancos e por uma redução do crescimento das despesas primarias do governo federal”. A 

justificativa para essa tomada de decisão, de viés restritivo, era a de que a pior parte da crise 

já havia passado, e que a economia brasileira se manteria crescendo sem necessidade de 

estímulos vindos do governo. 

Essa expectativa de impulso inflacionário, em 2010, fez com que o Governo Dilma 

continuasse com as medidas acima citadas. Com efeito, de imediato, abandou as políticas 

expansionistas e nos levam aos seguintes questionamentos: as políticas expansionistas não 

teriam mais eficácia? Políticas fiscais restritivas conduziriam o país ao caminho do 

crescimento? Buscando responder a esses questionamentos, a próxima seção será dedicada a 

analisar “como se configurou a política fiscal no Governo Dilma e quais foram os seus 

impactos para retomada do crescimento econômico”. 

 

3. Bem-vindos a uma nova matriz econômica? 



 

O governo Dilma inicia seu mandato dando continuidade às políticas contracionistas 

adotadas no fim do Governo Lula, tomando, por sua vez, as medidas necessárias para 

aumentar as taxas de juros, por meio da Selic, e reduzir os gastos públicos.  

Essas reduções nos gastos do governo fizeram com que as metas de superávit primário 

fossem alcançadas (3,1% do PIB, de acordo o Ministério da Fazenda). O aumento do 

superávit primário, via redução dos gastos públicos, impacta também nos investimentos 

públicos, de acordo Serrano e Summa (2015, p. 24): 

[..] tanto pelo governo central como por empresas estatais em 2011, diminuiu 17,9 
por cento e 7,8 por cento em termos reais, respectivamente. [..] Dada a natureza 
endógena das receitas fiscais e das transferências públicas, bem como a 
impossibilidade prática de fazer grandes cortes na folha de pagamento do setor 
público no curto prazo, tanto no plano internacional quanto a experiência brasileira 
mostram que, invariavelmente, é o investimento público que se torna a variável de 
ajuste fiscal durante grande contrações. 

Com efeito, no lado monetário da economia, houve elevações da taxa de juros nominal 

básica, dos depósitos compulsórios e do IOF (Imposto sobre operações financeiras), 

restringindo o acesso ao crédito do consumidor. Essas medidas tinham como objetivo 

desacelerar o crescimento do crédito no país, acabando em certa medida com o “boom” de 

consumo. Todavia, tais políticas contracionistas diferem bastante das adotadas no Governo 

Lula para o enfrentamento da crise de 2008, pois, à época, o mercado doméstico exerceu 

papel fundamental no crescimento da economia. 

Essas medidas, juntamente com a deterioração da economia internacional em 2011, 

fizeram com que houvesse uma desaceleração na economia brasileira. Sobre essa fase Gentil e 

Hermann (2017, p.794) acrescentam que a partir de 2011: 

[..] em meio à reversão do cenário externo, na esteira da crise internacional iniciada 
em 2008, a economia brasileira entra em rota de desaceleração: taxas de crescimento 
menores (2,1% a.a. entre 2011-14, ante 4,6% a.a. entre 2007-10), desaceleração do 
investimento privado e do consumo das famílias (especialmente o apoiado em 
endividamento), dificuldades de concorrência enfrentadas pela indústria, déficit 
externo crescente e a estabilização da inflação em nível próximo ao teto da meta do 
governo (em torno de 6% a.a.) foram alguns dos ingredientes que colocaram em 
xeque a capacidade de sustentação do padrão de crescimento de 2004-10. 

Todavia, para os adeptos da teoria neoclássica e demais conservadores, a culpa dessa 

mudança se concentra no fato da política fiscal ser expansionista, principalmente no que tange 

aos gastos públicos, o que gerou a estagnação do padrão de crescimento visto no país entre 

2004-2010.  



 

Assim, para reverter o cenário de estagnação econômica, o governo promoveu uma 

enorme reversão em suas políticas, que ficaram popularmente conhecidas como “a nova 

matriz econômica”. Em linhas gerais, seriam políticas com foco no crescimento via de um 

processo de retomada da industrialização, baseada nos modelos asiáticos.  

Na perspectiva de Singer (2015), essa nova política do governo Dilma pode ser 

considerada como um “ensaio desenvolvimentista”, ao se assemelhar com o viés 

desenvolvimentista abordado por Ricardo Bielchowsky que compreende o 

desenvolvimentismo como uma ideologia que auxiliaria na transformação da sociedade 

brasileira, definida a partir de um projeto econômico, composto pelo seguintes pontos:  

[...] a) a industrialização integral é a via de superação da pobreza e do 
subdesenvolvimento brasileiro; b) não há meios de alcançar uma industrialização 
eficiente e racional no Brasil através das forças espontâneas do mercado; por isso, é 
necessário que o Estado a planeje; c) o planejamento deve definir a expansão 
desejada dos setores econômicos e os instrumentos de promoção dessa expansão; e 
d) o Estado deve ordenar também a execução da expansão, captando e orientando 
recursos financeiros, e promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a 
iniciativa privada seja insuficiente (SINGER, 2015, p.41). 

No entanto, quando Singer (2015) compara essa definição desenvolvimentista com a 

nova matriz econômica percebe a presença de uma inflexão, uma vez que a mesma é 

composta pela redução dos juros, uso intensivo do BNDES, aposta na reindustrialização, 

através de desonerações, plano para infraestrutura, reforma do setor elétrico, desvalorização 

do real, controle de capitais e proteção ao produto nacional. 

Em consonância com Singer (2015), no que tange ao “viés industrializante”, Carvalho 

(2018) acrescenta que a nova matriz pode ser compreendida como a “agenda Fiesp”, uma vez 

que a mesma se origina de um pacto (acordo) entre representantes de trabalhadores e 

empresários com o objetivo “industrializante” para o país. Todavia, independente do nome 

dado a esse conjunto de ações, é importante destacar como ele se expressou e os seus 

impactos na economia. 

Inicialmente, como citado por Carvalho (2018), para colocar em curso esse plano de 

industrialização seria necessário depreciar a moeda nacional, o real, que estava valorizada e, 

consequentemente, controlar as altas taxas de juros. Ou seja, reduzir os juros e desvalorizar o 

real. Nas palavras de Carvalho (2018, p.56): 

[..] a defesa da redução de juros e da desvalorização do real veio associada à defesa 
de um ajuste fiscal que ajudasse a controlar a demanda doméstica e os preços. Em 
outras palavras, a mudança envolveria substituir uma política fiscal expansionista 



 
(crescimento de gastos e investimentos públicos) e uma política monetária 
contracionista (juros alto) por uma política fiscal contracionista (cortes de gastos e 
investimentos públicos) e uma política monetária mais frouxa (juros mais baixos), 
que facilitasse a desvalorização da moeda. 

Como observa Carvalho (2018), essa desvalorização do real não apresentou o 

desempenho esperado nas exportações e consequentemente no crescimento industrial. Um dos 

motivos reside no fato das exportações brasileiras serem pouco sensíveis a mudanças nas 

taxas de câmbio. Assim, para a desvalorização produzir maiores efeitos, deveria ser de maior 

potencial e maior durabilidade. Todavia, outro aspecto que dificultou o desempenho foi a 

crise dos países da periferia europeia, que afetou o comércio mundial, tornando essa escolha 

por políticas que se voltem para o mercado externo uma péssima opção. Em suas palavras: 

As exportações, que haviam crescido 11,7% em termos reais em 2010, cresceram 
apenas 4,8% em 2011 e 0,3% em 2012. Enquanto isso, no mercado interno, a alta do 
dólar combinada à inflação de serviços levou a inflação em 2011 para o teto da 
meta: a variação do IPCA fechou o ano em 6,5%, contribuindo para desacelerar o 
crescimento dos salários. Em parte devido a essa alta de preços, o consumo das 
famílias passou de 6,2% de crescimento em 2010 para 4,8% em 2011 e 3,5% em 
2012 (CARVALHO, 2018, p.30). 

Para Serrano e Summa (2015), apesar da taxa de câmbio ter certa relevância, essa 

queda das exportações está associada a desaceleração da demanda e do comércio na economia 

mundial, evidenciando por sua vez que a demanda é o principal determinante nos 

investimentos/produção industrial. 

 Entretanto, no que tange ao cenário internacional, temos que ao longo do ano de 2011 

houve uma forte deterioração da economia, o que implicou na ausência de políticas que 

estimulassem o crescimento de economias como as dos EUA e União Europeia. Economias 

como a China também se viram afetadas, uma vez que utilizavam no período políticas de viés 

contracionista, como o Brasil.  

Dessa forma, como o Brasil estava fazendo uso intensivo de medidas restritivas desde 

o início de 2011, o resultado foi uma brusca desaceleração do PIB. Como resposta a esse 

resultado negativo, o governo precisou mudar as medidas adotas até então, para isso, optou 

por uma política monetária e fiscal de caráter expansionista. Reduzindo, por sua vez, a taxa 

Selic, atingindo uma taxa de juros básica de 7,25%, no fim de 2012. Já no âmbito da política 

fiscal, houve reajustes no salário mínimo e aumentos nos investimentos públicos (via 

subsídios ao “Programa Bolsa Família”, e “Programa Minha casa, minha vida”). 



 

Essas novas medidas, foram importantes para que houvesse o crescimento das 

despesas do governo federal, o que vai de encontro com as primeiras discussões dos adeptos 

das teorias keynesianas contidas na seção 2, onde o governo pode auxiliar no crescimento da 

economia, estimulando os investimentos através de seus gastos.  

Porém, os gastos foram bem tímidos (se comparados aos executados nos governos 

Lula) e as receitas públicas apresentaram queda em 2011 (o que vai de encontro com a perda 

nas arrecadações e com a própria queda no crescimento).  

Vale ressaltar que essa desaceleração se relaciona com outro ponto da “nova matriz 

econômica”, que seriam as desonerações. Lembramos que o governo Lula também fez uso das 

desonerações, como a redução de IPI (Imposto sobre produtos industrializados) sobre 

automóveis, bens de consumo duráveis, visando potencializar o PAC (desonerações no setor 

de construção e de alta tecnologia).  

No entanto, essas desonerações obtiveram maior destaque no Governo Dilma, ao 

serem utilizadas não apenas como medida para reduzir os impactos da crise, mas como 

importante componente da política fiscal no Brasil. Sendo elas: 

As primeiras medidas tributárias de desoneração para incentivar setores econômicos 
foram criadas no Plano Brasil Maior, anunciado em agosto de 2011. O plano previa, 
entre outros pontos, a redução de IPI sobre máquinas e equipamentos, materiais de 
construção, caminhões e veículos, a concessão de créditos tributários para 
exportadores e a chamada desoneração da folha de pagamentos. [..] Outra medida de 
renúncia tributária envolveu a desoneração da cesta básica. A política, introduzida 
em março de 2013, buscou estimular o consumo das famílias de baixa renda pela 
redução de alíquotas do PIS/Pasep, Cofins e do IPI de alguns alimentos e produtos 
de higiene Pessoal. [...] a política de desoneração da folha salarial é ainda mais 
emblemática. A medida, introduzida em 2011, substituiu a base de cálculo da 
Contribuição Previdenciária Patronal de 20% sobre a folha de salários para entre 1% 
e 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica. (CARVALHO, 2018, p.34). 

A priori, a ideia por trás dessas desonerações tributárias era estimular a 

industrialização no país. No entanto, outros setores começaram a fazer parte também, como: 

serviços e construção. Dificultando identificar nessa política o seu caráter “industrialista”. 

Assim, mesmo com o custo total das desonerações para os setores da indústria de 

transformação sendo maiores, representando 44,8%, seguidos de 42,8% (setor de serviço) e 

11,8% (setor de construção), ela não consegue representar nem metade do valor total 

desonerado, Já que sua porcentagem se apresenta maior que os demais apenas pelo fato dos 

salários pagos nas indústrias tenderem a serem maiores, aumentando o valor desonerado 

(CARVALHO, 2018, p.34). 



 

Todavia, essas políticas de viés “industrialista” não surtiram o efeito esperado (mesmo 

com alguns setores industriais saindo lucrando). Em consonância com os adeptos da teoria 

neoclássica, Samuel Pessôa (2016), em entrevista à Folha de São Paulo, destacou que a 

intervenção do Estado por intermédio das desonerações nos diversos setores é a causadora do 

suposto aumento dos gastos públicos. Em sua visão, a “nova matriz” não passa de uma 

tentativa fracassada de aplicar o modelo de desenvolvimento asiático de industrialização. Isso 

porque foi construída por intermédio da ação do Estado, o que, para o referido autor, difere do 

modelo asiático que se expandiu por meio do alto nível de poupança doméstica e dos 

investimentos em educação. Assim, esses gastos geraram um rombo nas contas do governo, 

elevando a inflação e a dívida pública. 

Por outro lado, Serrano e Summa (2015) compreendem que essa política não obteve 

resultados melhores porque as desonerações não tiveram como contrapartida o aumento na 

demanda agregada, uma vez que o investimento privado foi insuficiente. Vale ressaltar que no 

período em questão muitos empresários ainda se encontravam endividados pelos 

investimentos feitos no ciclo passado e não havia expectativas para investir novamente.  

Como pontua Keynes (1982) e os pós keynesianos, os empresários buscam sempre 

prever a demanda efetiva (determinante do nível de investimento). Dessa forma, para 

retomada do crescimento de uma economia é necessário, na visão keynesiana, que se tenha 

maior investimento público, mesmo sabendo que poderá elevar a dívida pública. O importante 

aqui é que, com esse mecanismo, têm-se a possibilidade de obter uma maior arrecadação, e no 

longo prazo essa dívida tenderá a se equilibrar.  

Todavia, indo contra o entendimento keynesiano para superação de crises, o Governo 

Dilma investiu pouco3, mesmo após o fim do ajuste fiscal em que se propôs uma retomada de 

crescimento com políticas tidas como “expansionistas”. Além das desonerações, discutidas 

anteriormente, houve o uso das concessões no setor de infraestrutura, o que grosso modo 

significa trazer a responsabilidade pelos serviços ofertados ao público para a iniciativa 

privada (mesmo que por um determinado período), aumentando a participação dos 

investimentos privados nesse setor.  

 
3 De acordo Carvalho (2018, p.39): Ao final do primeiro mandato de Dilma, em 2014, os investimentos do 

governo central eram 1,4% menores, em termos reais, do que no fim de 2010. O mesmo item tinha crescido 
238,5% no acumulado entre o fim de 2005 e o fim de 2010. Esses números referem-se apenas aos 
investimentos feitos diretamente pelo governo federal e não incluem, por exemplo, os subsídios do BNDES às 
empresas privadas ou do programa de moradia popular Minha Casa Minha Vida para aquisição de imóveis 
residenciais pelas famílias, nem as transferências de capital que financiam investimentos dos entes 
subnacionais. 



 

 

Tabela 1 – Resultado, Despesa e Receita Primária (2011-2016) 

 Resultado Primário 

(%)* 

Despesa Primária 

Total (% do PIB) 

Receita Primária  

2011 2,1  16,8 18,8 

2012 1,8 17,0 18,7 

2013 1,4 17,4 18,65 

2014 -0,4 17,9 17,92 

2015 -2,0 18,1 17,73 

2016 -2,6  19,4 17,4 

Fonte: Elaboração Própria, baseada no Tesouro Nacional. 
*Exclui recursos relativos à capitalização da Petrobras. 

 

Assim, essa combinação de menos investimentos públicos, desonerações e concessões, 

juntamente com a redução do crescimento das receitas federais, causadas pela desaceleração 

econômica, dificultou o governo alcançar as metas de superávit primário no período. 

Reduzindo em 2013 e em 2014 apresentando taxas negativas. Essa combinação pode ser 

visualizada na tabela 1 acima.   

No que tange as despesas federais, de acordo Carvalho (2018, p.41):  

Descontada a inflação medida pelo IPCA, o total de despesas primárias federais 
cresceu, em média, 5,2% ao ano no primeiro governo Dilma, ou seja, menos do que 
os 5,6% no segundo governo FHC e os 7,2% anuais nos dois governos Lula. Os 
gastos com o funcionalismo (despesas com pessoal e encargos) cresceram a taxas 
muito inferiores e tiveram sua menor expansão (1%) justamente no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff. Nos dois mandatos de FHC, essa rubrica cresceu 5,9% 
ao ano. Os investimentos públicos federais cresceram apenas 0,3% ao ano no 
período 2011-4. Essa expansão havia sido de 10,7% anuais durante os dois governos 
Lula e 7,2% anuais no segundo governo FHC. 

Nesse sentido, se houve menos investimentos públicos e os gastos do governo não se 

elevaram comparando com os governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio 

Lula da Silva (Lula), fica cada vez mais complicado explicar, o famoso “mito da gastança” 

que os adeptos da teoria neoclássica defendem com tanto afinco.  

A possível explicação para esses adeptos se fortalece ao contabilizar as despesas com 

benefícios sociais, como: Bolsa família, Seguro-desemprego, aposentadorias e pensões do 

INSS como a “gastança sem freios”. No entanto, esse crescimento foi inferior ao segundo 



 

governo FHC, que obteve 7,5% frente aos 5,8% do governo Dilma. Sobre esse aspecto 

Carvalho (2018, p.41) acrescenta:  

[...] esses gastos vêm crescendo acima do PIB desde 1999, tanto por fatores 
demográficos – o envelhecimento da população, por exemplo, faz crescer o valor 
dos benefícios previdenciários – quanto pelo aumento da formalização e do salário 
mínimo, mas não cresceram mais no governo Dilma do que nos governos anteriores. 

Assim, o que houve na verdade foi um aumento com despesas com subsídios, sendo 

essa a rubrica que mais apresentou crescimento, em contrapartida houve uma redução das 

receitas, gerando por sua vez uma redução do resultado primário do Governo. Assim, a 

escolha feita foi contingenciar ainda mais os investimentos e recorrer as chamadas 

“contabilidade criativa”, que incluíam no PAC outras despesas como por exemplo: despesas 

com saúde, educação, segurança e subsídios do “minha casa, minha vida”. Essa medida 

duplicou as despesas do PAC, mas os investimentos permaneceram estagnados, não 

resolvendo o problema da desaceleração. 

Dessa maneira, podemos concluir que esse primeiro Governo Dilma, no que tange a 

política fiscal, houve uma tentativa de estimular o emprego e os investimentos privados a 

partir de subsídios e desonerações tributárias, o que não gerou resultados tão eficazes. Na 

verdade, esses estímulos não elevam a demanda agregada, uma vez que da forma como foi 

posto contraiu os investimentos públicos, esses sim, apresentam um efeito maior no 

multiplicador no que tange ao emprego e a renda.  

 

3.1 O interrupto segundo governo Dilma  

Com efeito, diante do exposto acima, o primeiro governo Dilma não gerou os 

estímulos esperados, o consumo das famílias foi fraco, as exportações tiveram retração e a 

inflação encerrou 2014 em alta. Além desses resultados, a economia do país foi impactada 

pela queda nos preços das commodities. Esse cenário serviu de base para boa parte dos 

debates eleitorais presentes em 2014, onde de um lado tínhamos Aécio Neves (Partido da 

Social Democracia Brasileira) e do outro Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores). 

[...] Enquanto Aécio Neves destacou a alta da inflação e a deterioração dos 
indicadores de atividade econômica e fiscais para defender uma política econômica 
mais austera, Dilma Rousseff responsabilizou a crise internacional pelo desempenho 
mais fraco da economia, chamou a atenção para o nível de emprego ainda elevado e 
defendeu a continuidade da política econômica. [...] Em seu programa econômico, 
Aécio Neves prometia levar a inflação para o centro da meta (de 4,5% ano) em um 
prazo de até três anos e acumular superávits primários suficientes para reduzir as 



 
dívidas públicas bruta e líquida como proporção do PIB. Para tanto, afirmou que 
limitaria os gastos públicos, no máximo, à taxa de crescimento do PIB. Difícil 
esquecer que, no plano político, também prometia que sua mera eleição representaria 
o fim da corrupção e da influência indevida dos interesses empresariais nas decisões 
de política econômica. [...] Ainda no primeiro turno, no debate da TV Bandeirantes, 
Dilma Rousseff, por sua vez, afirmou que, ao enfrentar uma das mais graves crises 
internacionais da história, tinha recusado “a velha receita”, ou seja, aquela que 
deixava “a conta para o trabalhador pagar, desempregava, arrochava salários, 
aumentava impostos e aumentava tarifas”. Dilma acrescentou que estavam dadas as 
condições para “um novo ciclo de crescimento”, em decorrência dos “pesados 
investimentos em infraestrutura e educação” (CARVALHO, 2018, p.45). 

Assim, no final desse embate, Dilma acabou vencendo as eleições e iniciando novos 

ajustes que evidenciavam seu caráter contracionista, dentre eles: Redução dos gastos com o 

PAC, novas regras para recebimento de abono salarial, auxílio doença e seguro-desemprego. 

Por outro lado, implantou receitas adicionais de PIS/COFINS e da CIDE sobre combustíveis e 

uma arrecadação extra de “[...] 5,3 bilhões pela redução da desoneração da folha (aumento da 

alíquota de 1-2% para 2,5-4,5%) e de 5 bilhões pela volta do IPI para veículos, entre outras 

iniciativas de menor impacto arrecadatório” (CARVALHO, 2018, p.46). 

Mais uma vez essa combinação desastrosa de cortes de gastos, só ajudaram a piorar o 

resultado fiscal (ilustrado na tabela 1 acima), o que elevou a desconfiança dos agentes no 

governo e a “falácia” que a presidenta Dilma teria resistência em fazer um ajuste fiscal 

adequado. No entanto, o grande problema reside no fato desses ajustes não conterem um freio 

nas desonerações tributárias.  

Todavia, essas medidas recessivas afetaram em cheio o orçamento das famílias que 

passaram a reduzir seu consumo, e por outro lado elevou o desemprego impactando no salário 

real médio que se reduziu. Importante destacar aqui, que o aumento do desemprego faz com 

que o poder de barganha do trabalhador também encolha, impactando no salário real médio. 

Diante de tantos resultados negativos e da extensão da crise, que perpassava de uma 

“crise econômica” passando a ser então uma “crise política”, houve mudanças no Ministério 

da Fazenda, com a troca de Joaquim Levy por Nelson Barbosa, a intenção era obter uma 

melhora do resultado fiscal. Para isso, foi enviada ao Congresso em 2016 uma proposta de 

redução da meta do resultado primário. Sobre essa proposta Carvalho (2018, p.48) aborda: 

[...] Na primeira etapa prevista pela proposta, além de não serem concedidas novas 
desonerações, seriam interrompidos os aumentos reais de despesas de diversos tipos, 
incluindo salários de servidores, novos concursos e outros itens. Caso esses cortes 
não fossem suficientes, uma segunda etapa congelaria as despesas em termos 
nominais. E finalmente, seria suspenso o aumento real do salário mínimo, entre 
outras medidas impopulares. 



 

Essa nova tomada de decisões, mais uma vez não surtiu o efeito esperado, o que 

aumentou a tensão da oposição contra o governo Dilma, que já clamava pela sua saída. Nesse 

sentido, foi feito mais um acordo com empresários e demais representantes com o intuito de 

retomar as políticas de estímulo ao crédito para consumo, e consequentemente ao 

investimento via bancos públicos, já que o setor privado em períodos de incertezas e 

expectativas desfavoráveis não optam por investir.  

No entanto, pelo que vimos até aqui, estímulo ao crédito como única opção para 

retomada ao crescimento não se sustenta. O que ajudaria na retomada (visão Keynesiana) 

seria o Estado exercendo o seu papel fundamental: investindo e impulsionando o emprego e a 

renda. 

Dessa maneira, o governo acabou não tendo tempo para buscar novas soluções, porque 

as tensões no Congresso e nas ruas estavam cada vez mais acaloradas. O que levou em 2016 

ao impeachment da presidente Dilma, acusada pelo crime de responsabilidade. No entanto, ao 

que eles chamaram de crime pelas “pedaladas fiscais/contabilidade criativa”, Irwin (2012), 

acrescenta que estes não passam de mecanismos para contornar regras fiscais restritivas, os 

mesmos foram usados em grande escala pelos países desenvolvidos após a crise de 2008. 

Aqui no Brasil, podemos destacar a manobra dos adiamentos de pagamentos, fato que não 

prejudicou os beneficiários. No entanto, o governo adiou o pagamento aos bancos públicos.  

Todavia, fica cada vez mais contraditório esse processo de afastamento da presidente 

Dilma, uma vez que esses mecanismos podem ser considerados como formas de “contornar 

regras fiscais”, ainda que houve outras denúncias no processo como por exemplo: a abertura 

de créditos suplementares. O que fica evidente é que a proposta do impeachment não se trata 

apenas da criminalização pelos decretos, mas sim, uma força tarefa em culpar a mesma pela 

crise econômica.  

Não obstante, pelo visto em todo esse debate, não faz sentido relacionar as medidas 

adotadas pelo governo em seus dois mandatos a tese da “gastança”, ou mesmo atribuir as 

políticas fiscais de viés restritivo como solução para recuperar a economia, pois, da maneira 

que foram colocadas, ao invés de solucionar o problema, o resultado foi seu agravamento. 

Dessa forma, é oportuno colocar a seguinte questão: “não seria a hora de buscarmos o retorno 

de políticas fiscais keynesianas/pós-keynesianas?” 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

Como vimos neste trabalho, a política fiscal foi um dos mecanismos utilizados para 

auxiliar no desenvolvimento econômico. Para os Keynesianos e pós-keynesianos os gastos 

públicos e os tributos auxiliam na redução do desemprego e na redistribuição de renda. 

Seguindo a lógica dos pós keynesianos, as economias capitalistas dependem também 

da disponibilidade dos empresários em investir. No entanto, estes são guiados pelas 

expectativas que eles mesmos criam com relação ao cenário econômico. Assim, quando os 

empresários vislumbram que suas expectativas (sobre o crescimento da demanda agregada, 

por exemplo) serão frustradas ou eivadas de incertezas, se torna preferível acumular dinheiro, 

o que implica em uma redução do emprego e das atividades econômicas. 

Neste sentido, se formos analisarmos o Governo Dilma, a partir dessa lógica, 

constatamos que não houve, de fato, nem políticas fiscais keynesianas e nem pós keynesianas. 

Ao optarem por desacelerar a economia (conter o “boom de consumo”), juntamente com a 

nova matriz econômica, a ideia central passa a ser a condução da inflação para o centro da 

meta, ao invés de ser o aumento da demanda agregada, o que acabou gerando uma queda das 

expectativas dos empresários.  

Todavia, apesar do desequilíbrio fiscal ser associado com políticas típicas de 

“heterodoxos ou keynesianos”, como apontam os adeptos da teoria neoclássica, o governo 

Dilma só interveio na economia em momentos de crises, quando percebia que as políticas 

restritivas não estavam surtindo os efeitos almejados. No entanto, para os pós-keynesianos, é 

necessário que haja intervenção mesmo quando a economia não está em crise. Esse cenário 

pode ser exemplificado pela adoção de políticas tributárias progressistas, ou seja, onde os 

“ricos paguem mais tributos que os pobres” (por exemplo, a tributação sobre a riqueza). 

Outra possível conclusão, que podemos tirar com a ajuda do debate feito até aqui, é a 

de que associar a política fiscal a uma suposta “gastança sem freios”, provocada pela 

desaceleração da economia, não condiz as discussões e resultados apresentados neste trabalho, 

já que não houve um excesso de gastos públicos quando comparados aos governos anteriores 

(Lula e FHC).  

O que se observou foi uma possível incoerência no manejo da política fiscal no 

Governo Dilma, que poderia ter optado por políticas expansionistas, assim como nos demais 

mecanismos de política econômica. Tais políticas poderiam auxiliar na recuperação das 

expectativas dos empresários, nos investimentos e no consumo das famílias. 

Consequentemente, esses possíveis resultados impactariam de maneira positiva sobre o 



 

emprego, uma vez que o Governo Dilma manteve as políticas de manutenção do aumento do 

salário mínimo, o que fez com que o desemprego não se elevasse durante todo o seu mandato, 

com ressalva aos anos de 2011 e 2015.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo central avaliar a importância dos programas de crédito 
rural para o desempenho da economia do Território Litoral Sul (TLS) entre 1999-2014. 
Considerando a agricultura familiar e não-familiar, especificamente, procurou-se descrever os 
princípios dos programas de crédito rural, identificar a repartição dos recursos dos programas 
públicos de crédito rural nos municípios do TLS e avaliar sua importância para o setor 
primário e para a economia do território. Para tanto, realizou-se a pesquisa bibliográfica e 
documental. Os dados são oriundos do Banco Central do Brasil (Bacen), Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 
indicaram o número de contratos e valores (em R$) do Crédito Rural e do Pronaf, número de 
estabelecimentos agropecuários familiar e não familiar, além do Valor Adicionando Bruto 
(VAB) total e do setor agropecuário, analisados por meio da estatística-descrita. Através 
destas informações foi possível verificar que a distribuição dos recursos do Crédito Rural e do 
Pronaf apresentou certa coerência em relação ao percentual de agricultores não familiares e 
familiares nos municípios. O desempenho do Valor Adicionado Bruto (VAB) total e 
agropecuário apresentou crescimento acompanhando o desenvolvimento dos programas de 
crédito rural. Esse crescimento é mais significativo nos anos iniciais da implementação do 
programa TR’s que visa o desenvolvimento dos territórios rurais. A participação do VAB 
agropecuário mostra-se mais intenso nos municípios com menor proporção de 
estabelecimentos familiares o que indica a concentração das políticas públicas de crédito para 
agricultores não familiar disponibilizado por meio do Crédito Rural. 
 
Palavras-Chave: Políticas públicas. Territórios. Agricultura familiar. Agricultura não 

familiar. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O enfoque de políticas públicas territoriais e rurais no Brasil tem se tornado predominante por 

parte do governo federal, tendo em vista que, não somente a condição de crescimento da 
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produção, mas também aspectos da melhoria na qualidade de vida, de acesso à saúde, 

educação, geração de renda é um passo importante para o desenvolvimento de territórios e 

espaços rurais. A trajetória das ações do governo com foco na agricultura familiar com 

medidas da política de desenvolvimento territorial rural teve início em meados da década de 

1990 com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf).   

A princípio tais políticas envolviam uma unidade menor de articulação da política, a 

nível municipal. A partir de 2003 a construção das políticas públicas tem seu foco em unidade 

maior com o intuito de promover o desenvolvimento a nível intermunicipal, com formação de 

territórios rurais em condições de maior vulnerabilidade. Assim, as ações da política pública 

de desenvolvimento territorial visa reunir municípios com identidades semelhantes, prezando 

por uma participação de atores sociais nas variadas esferas públicas e privadas, da sociedade 

civil, em uma gestão compartilhada com medidas de política públicas de descentralização 

(ORTEGA, 2008). 

O avanço da referida política prosseguiu com a criação, em 1999, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA); em 2003 prosseguiu com a criação da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) juntamente com o Programa Território Rural, avançando 

posteriormente, em 2008, com a instituição do Programa Territórios da Cidadania. O método 

para a formação dos territórios procedeu com a reunião de municípios que apresentasse certa 

identidade para delineamento do território, com base nas características socioeconômicos, 

geográficas e culturais de modo a criar maior coesão social para o território e promoção do 

desenvolvimento (BRASIL, 2008). 

Como resultado desta política, em 2017 a Bahia apresentava um total de 17 Territórios 

Rurais (TRs) e 9 Territórios da Cidadania (TCs). Dentre estes territórios, o estado tem 

instituído o Território da Cidadania do Litoral Sul (TLS), que por muito tempo apresentou o 

setor primário e a atividade cacaueira em evidência. O TLS está localizado na região sudeste 

da Bahia, apresentando uma vasta área litorânea que se estende entre os municípios de Maraú, 

Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e Canavieiras. O TLS possui uma área de 14.664,54 km2, com 

uma população total de 772.683 e população rural de 139.896. O conjunto dos 26 municípios 

que forma o TLS é: Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, 

Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, 



 

 

Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da 

Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca (BRASIL, 2017). 

A produção cacaueira no TLS foi iniciada em 1746 no atual município de Canavieiras. 

Sua expansão tornou o município de Ilhéus conhecido como “a Rainha do Sul”. No território 

a expansão da monocultura do cacau trouxe consigo a expansão demográfica com a vinda de 

imigrantes nordestinos em busca de terras devolutas e de trabalho nas fazendas de cacau. O 

cacau tornou-se um dos principais produtos de exportação, onde a maior parte da produção 

era formada por grandes produtores (BRASIL, 2010). 

Em 1989, ocorreu a grande crise do cacau gerada pela doença causada pelo fungo 

popularmente chamada de “Vassoura de Bruxa” concomitantemente com a queda dos preços 

no mercado internacional. A doença causou grande redução da produção ao longo dos anos. 

Mesmo assim, em 2014 a base da produção primária no TLS tinha como principal atividade a 

cacauicultura, correspondendo a 40,7% da produção agrícola; além disso, destacam-se no 

setor a produção de palmito, borracha, coco, banana, café, pimenta do reino, abacaxi, guaraná, 

mandioca e dendê. Na pecuária destacam-se as criações de bubalinos, codorna, bovinos, 

suínos e aquicultura. No entanto, dentre os setores da economia a maior parcela no Valor 

Adicionado Bruto (VAB) advém do terceiro setor em especial nos municípios de Itabuna, 

Ilhéus e Buerarema (BRASIL, 2010; BRASIL, 2016). 

Assim, considerando as políticas públicas territoriais rurais implementadas por parte 

do governo federal e o histórico do TLS com a produção da monocultura do cacau, este 

trabalho pretende responder a seguinte indagação: qual a importância dos programas públicos 

de crédito rural para o desempenho da economia dos municípios do TLS? Esta discussão é 

relevante visto que crédito rural é um dos instrumentos mais utilizados pelo governo para 

promoção da produção e produtividade no campo, e consequentemente para a sustentabilidade 

de crescimento econômico que é parte integrante do desenvolvimento territorial rural.  

Assim, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a importância dos programas de crédito 

rural para o desempenho da economia do TLS, entre os anos 1999 e 2014. Considerando a 

agricultura familiar e a agricultura não familiar, a pesquisa teve como objetivos específicos: i) 

Descrever os princípios dos programas de crédito rural; ii) Identificar a repartição dos 

recursos dos programas públicos de crédito rural nos municípios; e iii) Avaliar a importância 

do crédito na geração de renda para o setor primário e para a economia territorial. 



 

 

Para tanto, a metodologia utilizada foi de uma pesquisa bibliográfica, tendo por base 

trabalhos já publicados sobre o tema estudado, como livros, artigos, revistas, trabalhos 

acadêmicos (monografias, dissertações e teses) (MARCONI; LAKATOS, 2003). Esta 

pesquisa foi necessária para obter informações sobre os princípios dos programas públicos de 

crédito rural.  

Logo após, realizou-se uma pesquisa documental para coleta dos dados dos referidos 

programas. Para Gil (2000) a pesquisa documental consiste em uma pesquisa em fontes que 

não recebeu tratamento analítico.  Utilizou-se dados secundários coletados no site dos órgãos 

oficiais do governo como: Banco Central do Brasil (Bacen), o extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Foram utilizados dados agregados do Crédito Rural e do Pronaf, especificamente o 

número de contratos assinados e os valores repassados (em R$). Os dados foram agregados 

porque se considerou todas as modalidades de crédito (custeio, investimento, comercialização 

e industrialização), se reportou a todas as linhas do programa e a todas as faixas de produtores 

(grandes, médios, pequenos). Também foram utilizados os dados do total de estabelecimentos 

agropecuários e dos estabelecimentos agropecuários familiares, bem como o percentual de 

estabelecimentos agropecuários familiares. Os dados do VAB total e do VAB do setor 

agropecuário foram dispostos como indicadores do desempenho do setor primário e da 

economia territorial.  

Todos os dados foram agregados em diferentes períodos, a partir dos governos 

instituídos: 1999 a 2002; 2003 a 2006; 2007 a 2010 e 2011 a 2014. Ou seja, para facilitar as 

análises foram formados 4 períodos distintos (1999-2002; 2003-2006; 2007-2010; 2011-

2014), ao utilizar o somatório de 4 anos (referente aos períodos de diferentes governos).   

Realizou-se uma análise comparativa entre os municípios e entre os 4 períodos 

distintos. O método de análise comparativa foi utilizado por ser útil na investigação de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades, 

separados pelo espaço e pelo tempo (GIL, 2008). 

Os dados ainda foram analisados através da estatística descritiva, que segundo Fávero 

et al (2009, p. 52), “[...] tem por objetivo principal o estudo aprofundado do comportamento 

de determinada variável de cada vez, em relação a valores centrais, dispersões ou às formas de 

distribuição de seus valores em torno da média”. De acordo com Lima (2004), o método 

estatístico-descritivo envolve a organização dos dados, bem como sua síntese e descrição, 



 

 

para isso utiliza-se, por exemplo, o cálculo de média, proporção, moda, desvio-padrão, 

valores mínimos e máximos etc., informações úteis em pesquisas de caráter descritivo ou 

analítico.  

 Assim, além dessa introdução o trabalho está dividido em mais 4 seções. A primeira 

seção apresenta as considerações acerca das especificidades do setor agropecuário e da 

importância das políticas públicas crédito rural. A segunda seção apresenta os princípios dos 

programas de crédito rural no Brasil. A terceira seção apresenta a análise dos dados referente 

à distribuição do Crédito Rural e do Pronaf, além do desempenho do setor agropecuário e da 

economia do TLS. A quarta seção traz as considerações finais. 

2. IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE CRÉDITO NO ESPAÇO RURAL 

 

Para Accarini (1987) a produção rural subdivide em produção animal e produção 

vegetal. Dentro da produção animal temos uma diversidade de criações de animais como: 

apicultura, avicultura, pecuária, piscicultura dentre tantos outros. Já a produção vegetal 

compreende 3 segmentos de produção: a agricultura, o extrativismo vegetal e a silvicultura.  

O meio rural apresenta uma diversidade de atividades que na sua maioria é essencial 

para a sobrevivência da sociedade, em especial a produção de alimentos. Cabe salientar que a 

base da produção rural não se restringe a apenas o seu setor, este produz insumo para a 

indústria, além de gerar produção também ao setor de serviços e industrial, a exemplo da 

atividade turística no meio rural e a agroindústria (ACCARINI, 1987). De acordo com Ortega 

et al (2018, p.145) “[...] Os estudos atuais sugerem alterações no enfoque rural, de uma 

associação setorial (restrito à agropecuária) para outra, espacial”. 

 

2.1 As características da produção agropecuária 

 

A produção agropecuária comporta-se diferente em relação a outros setores da 

economia, onde as suas características intrínsecas definem os problemas e riscos que os 

agricultores enfrentam tanto em relação ao ingresso no setor, na escolha da atividade dentro 

do setor, no processo de produção e comercialização da produção.  

A produção agrícola se apresenta dependente de outros fatores, primeiramente 

atrelamento a processos biológicos. A produção é realizada por organismos vivos (plantas e 

animais), de maneira que estas representem incertezas da efetivação da produção, já que estão 



 

 

suscetíveis no decorrer do processo produtivo de morrerem devido a algum tipo de doença ou 

por inadequação de solo, do clima, dentre outros fatores (ARBAGE, 2012). 

Outro fator importante é a sazonalidade do produto, em que o fluxo de produção não é 

constante ao longo do tempo, visto que existe uma duração do ciclo produtivo que não 

apresenta a mesma produtividade ao longo do ano. A sazonalidade ocorre porque as estações 

do ano tornam o clima mais frio no inverno ou mais quente no verão, o que tem 

consequências diretas na efetividade do plantio, visto que as culturas dependem de certas 

condições para que as mesmas se desenvolvam (ACCARINI, 1987).  

A sazonalidade provoca uma descontinuidade do fluxo de produção, implicando em 

ociosidade temporária de terras, ou em custos na construção de armazéns e equipamentos, 

exigindo grandes somas de recursos próprios ou de créditos que sejam aplicados por longos 

períodos. Isto pode inviabilizar a realização dos correspondentes investimentos, pois torna 

lenta sua recuperação econômica (ACCARINI, 1987).  

Além disso, alguns produtos agrícolas apresentam uma perecibilidade grande, sua 

deterioração se processa a pouco tempo da colheita, o que acarreta na diminuição do controle 

dos preços por parte do produtor. Segundo Accarini (1987) apesar da existência de técnicas de 

armazenamento de produtos o custo de mantê-los é elevado, pois a produção é concentrada 

em certos períodos enquanto o consumo é contínuo ao longo do ano. Estas singularidades do 

produto rural incorrem em custos e incertezas na produção, que atinge diretamente o produtor 

rural.  

 

2.2 Políticas públicas de crédito rural 

 

Como apresentado na seção anterior às características inerentes ao setor agropecuário, 

em certa medida abrem espaço para problemas que integram o ciclo produção até introdução 

do produto ao mercado. Nesse sentido, as políticas públicas surgem de modo a corrigir 

determinadas falhas do setor que o produtor muitas vezes não está apto a corrigi-las. 

Logo o papel do Estado visa solucionar certos problemas que são implícitos a 

produção (econômico) do meio rural como também acerca da qualidade de vida (social) 

diminuindo as disparidades que são mais evidentes no meio rural, como acesso à educação, 

saúde, habitação, renda, dentre outros. 

Considerando o conceito de políticas públicas direcionado ao setor produtivo do meio 

rural, Arbage (2012) argumenta que existem duas versões de políticas direcionadas ao setor 



 

 

rural: as políticas agrárias e as políticas agrícolas. A política agrária visa corrigir a estrutura 

do sistema produtivo, enquanto a política agrícola visa orientar o comportamento dos 

agricultores quanto às questões ligadas ao processo produtivo.  

Para Acarrini, (1987) o governo faz uso de seus instrumentos de política de modo a 

coordenar as ações dos produtores no sentido de trazer maior eficiência seja por meio de 

melhor uso da terra ou de implantação de novas tecnologias. Assim, alguns dos instrumentos 

utilizados são: crédito rural, assistência técnica e extensão rural, preços mínimos, 

infraestrutura de produção, comercialização e informação, seguro rural, dentre outros. 

A política creditícia é um dos instrumentos mais utilizado pelo governo, dado que seu 

processamento se efetiva rapidamente, através de viabilidade de recursos a agricultores 

promovendo aumento da produtividade, o que faz dessa medida um instrumento de curto 

prazo. Para Accarini (1987, p.152), crédito é importante para o produtor, pois “[...] o crédito 

propicia maior flexibilidade para que o produtor coloque em prática decisões que lhe 

possibilitem explorar seu empreendimento rural de forma mais eficiente”.  

Para Acarrini, (1987) são 3 as finalidades do crédito rural: custeio, investimento e 

comercialização. A finalidade custeio visa atender os custos da produção, financiando 

insumos utilizados no processo de produção como exemplo tem-se: mudas, fertilizantes e 

defensivos. A finalidade investimento visa cobrir custos com insumos fixos, como exemplo 

tem-se: máquinas, animais, tratores, colheitadeiras e construção de armazéns. A finalidade 

comercialização visa cobrir custos referentes às características do setor de descontinuidades 

da produção, preservando os preços dos produtos, em períodos que oferta é concentrada e 

como forma de liquidação do crédito de custeio. 

Visto as peculiaridades do setor agropecuário, as taxas de juros do crédito rural são 

destaque dentre os demais setores, já que o governo subsidia o crédito através de taxas de 

juros diferenciadas, com valores abaixo do mercado. Dentro do próprio setor também existe 

diferenciação nas taxas de juros com base na classificação desses produtores em pequenos, 

médios e grandes produtores (ACCARINI, 1987). 

 Convém ressaltar que apesar do crédito ser o instrumento mais utilizado pelo 

governo, com impactos no maior rendimento da produção este somente não tem a capacidade 

de suprir todas as necessidades ou problemas que decorrer da ação produtiva do setor rural. 

Nem políticas direcionadas a maior produtividade garante o desenvolvimento, assim, é 

necessário um conjunto de ações de políticas públicas para atender as carências do meio rural.  

 



 

 

3. PRINCÍPIOS DOS PROGRAMAS DE CRÉDITO RURAL VOLTADOS À 

AGRICULTURA FAMILIAR E NÃO FAMILIAR, ENTRE OS ANOS 1999 E 2014 

 

O instrumento de crédito rural é parte integrante das políticas públicas de apoio ao 

agricultor, seja ele de grande, médio e pequeno porte, ou agricultor familiar. No processo de 

constituição do desenvolvimento o crédito apresenta notoriedade dado que viabiliza o custeio 

do plantio, o investimento em bens serviços que garante maior produtividade ao setor, a 

comercialização que cobre proventos até que a produção esteja pronta para chegar ao 

mercado. Convém ressaltar que o crédito está vinculado ao processo de crescimento 

econômico, o que de certa forma constitui-se em uma das etapas para o desenvolvimento; 

porém, somente o crédito não é condição suficiente ao desenvolvimento socioeconômico do 

território.      

 

3.1 Crédito rural 

O Crédito Rural no Brasil teve seu início em 1935 sob a gerência do Banco do Brasil 

através da Carteira de Crédito Agrícola. Em 1965, o Crédito Rural foi instituído pela lei 

4.829. A partir de 1965 com a criação do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), ocorreram várias mudanças sobre as responsabilidades 

dos órgãos que comandavam o Crédito Rural, até que as normas  da política creditícia ficaram 

à cargo do Conselho Monetário Nacional (CMN), e a sua execução pelo Bacen  e pelo SNCR. 

  O SNCR conduz o financiamento com base na política creditícia realizada pelo CMN. 

O SNCR é formado pelos os órgãos básicos, vinculados e articulados. Assim, tem-se: i) 

órgãos básicos: o Bacen, o Banco do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do 

Nordeste do Brasil S.A.; ii) órgãos vinculados: Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES); auxiliares: como agências de fomento, bancos estaduais, 

Caixa Econômica Federal (CEF), cooperativas autorizadas a operar em crédito rural, dentre 

outros; incorporados: instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE);  iii) órgãos articulados: órgãos oficiais de valorização regional e 

entidades de prestação de assistência técnica, em conjugação com o crédito, mediante 

convênio (BRASIL, 2013).  

De acordo com Manual de Crédito Rural (MCR) as operações de financiamento do 

Crédito Rural esta subdivididas nas finalidades: i) Custeio: tem a finalidade de concessão de 

crédito para o financiamento do ciclo produtivo; ii) Investimento: tem como finalidade o 



 

 

financiamento de crédito direcionado a bens e serviços que compreenda vários ciclos 

produtivos; iii) Comercialização: tem como finalidade financiamento das despesas posteriores 

à produção, como armazenagem;  iv) Industrialização: tem como finalidade o financiamento 

da industrialização de produtos agropecuários por cooperativas ou em sua propriedade rural. 

Consideram-se beneficiários do Crédito Rural o produtor rural (pessoas físicas ou 

jurídicas), cooperativas de produtores rurais, além dos beneficiários anteriores citados, pessoa 

física ou jurídica que não se enquadre como produtor rural, porém que se dedique a atividades 

vinculadas ao setor, a exemplo da pesquisa ou produção de mudas ou sementes, e atividades 

florestais, dentre outras (BRASIL, 2013). 

Nas regras para acesso ao Crédito Rural a classificação do produtor rural está atrelada 

aos valores da receita agropecuária anual, que podem ser: pequeno produtor, com renda de até 

R$ 360.000,00; médio produtor, com renda de até R$1.760.000,00; e, grande produtor, com 

renda acima de R$ $ 1.760.000,00. São variadas as linhas de Crédito Rural voltadas para as 

características dos produtores, o que leva a diferenciações de taxas de juros, prazos, limites e 

garantias de pagamento.  

Dentre as principais linhas de Crédito Rural destacam-se: i) o Programa Nacional de 

Apoio ao Médio Produtor (PRONAMP) – para médios e pequenos produtores com objetivo 

de promover o desenvolvimento das atividades rurais na forma de custeio e investimento; ii) o 

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (INOVAGRO) – 

para agricultores rurais e cooperativas rurais com objetivo de incorporação de inovação 

tecnológica nas propriedades rurais; iii) o Programa de Modernização da Agricultura e 

Conservação dos Recursos Naturais (MODERAGRO) - destinado a produtores rurais e 

cooperativas de produtores com o objetivo de apoiar e fomentar os setores nas várias etapas 

de  produção, a exemplo da apicultura e avinicultura, fomentar ações relacionadas à defesa 

animal, e apoiar a recuperação dos solos; iv) o Pronaf - voltado para agricultores familiares, 

este último será descrito abaixo (BRASIL, 2017/2018). 

 

3.2 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

 

O Pronaf foi instituído pela Resolução Bacen nº 2.191 de 24 de agosto de 1995, que 

adveio do Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE). O Pronaf 

consiste em um programa de financiamento de crédito para o desenvolvimento das atividades 



 

 

agropecuárias e não agropecuárias seguindo um projeto, destinados a agricultores familiares, 

com o intuito de promover melhoria na produtividade da produção com aumento da geração 

da renda desses agricultores (BIANCHINI, 2015). 

A forma de concessão do crédito pode ser feita de maneira individual ou coletiva. 

Quanto às operações de financiamento do Pronaf, estão divididas nas finalidades: i) Custeio: 

tem a finalidade de concessão de crédito para o financiamento do ciclo produtivo; ii) 

Investimento: para implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, 

beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural; iii) Integralização de 

cotas-partes pelos beneficiários nas cooperativas de produção e capitalização de cooperativas 

de produção agropecuárias formadas por beneficiários do Pronaf (BRASIL, 2018). 

Para ter acesso ao crédito do Pronaf, é necessário que se obtenha a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP).  A DAP retifica se este agricultor se encaixa nos pré-requisitos de 

agricultor familiar. Assim, este tem que estar de acordo com a lei nº 11.326/2006, em seu art. 

3º, a qual considera agricultores familiares aqueles que estão vinculado as atividades rurais, 

que residem na propriedade ou próximo, possuem propriedade de até 4 módulos fiscais, 

empregam mão-de-obra familiar, cuja renda em sua maioria deve ser advinda das atividades 

da propriedade rural. São também beneficiários dessa lei, assentados da reforma agrária, 

silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, quilombolas e indígenas. 

Assim, como o Crédito Rural, o Pronaf classifica os agricultores familiares para a 

concessão de crédito, formando determinados grupos de agricultores, como: i) Grupo A: 

destinado a agricultores assentados da Reforma Agrária e do Crédito Fundiário; ii) Grupo B: 

destinado a agricultores com renda bruta familiar que não ultrapasse nos últimos 12 meses  

R$20 mil reais; iii) Grupo A/C: destinado aos mesmos agricultores do Grupo A, porém  com 

algumas ressalvas, para aqueles que já  tenham contratado crédito no Grupo A e não tenham  

contratado financiamento de custeio, com exceção  do próprio Grupo A/C; iv) Destinado a 

agricultores familiares que explorem a terra na condição de proprietário, posseiro, 

arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário do PNRA ou permissionário de áreas 

públicas, e que atendam as pré-requisitos de agricultores familiares da  lei  nº 11.326/2006; e 

v) Demais agricultores familiares, que sejam pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, 

extrativistas que exerçam artesanalmente a profissão (a exceção de garimpeiros e faiscadores), 

quilombolas, indígenas e demais povos e comunidades tradicionais (BRASIL, 2018). 



 

 

Além dos grupos tradicionais descritos acima, tem-se também as linhas especiais do 

Pronaf: Pronaf Agroindústria, Pronaf Floresta, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf 

Semiárido, Pronaf Industrialização de agroindústria familiar, Pronaf Cota-Parte, Pronaf 

Investimento para a Reforma Agrária, Pronaf Custeio de Reforma Agrária, Pronaf 

Microcrédito da Reforma Agrária, Pronaf Produtivo e orientado para investimento, Pronaf 

Agroecologia, Pronaf Eco, dentre outros. 

 

4.   REPARTIÇÕES DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE CRÉDITO 

RURAL, VOLTADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E NÃO FAMILIAR, NOS 

MUNICÍPIOS DO TLS (BAHIA), ENTRE 1999 E 2014 

 

Na seção anterior foram discutidas as duas principais formas de crédito específico para  

o setor rural, direcionado às várias classes de produtores enquadrados em familiares e não 

familiares (grandes, médios e pequenos agricultores). Ficou claro que os programas de crédito 

constituem um dos eixos que compõe medidas de políticas públicas com o intuito de 

promover o crescimento e ou o desenvolvimento do território. 

A partir deste entendimento será analisada a distribuição do número de contratos e dos 

repasses dos valores do Crédito Rural e do Pronaf, bem como o comportamento do VAB do 

setor agropecuário e do VAB total nos municípios do TLS, nos períodos 1999-2002, 2003-

2006; 2007-2010 e 2011-2014.  

A Tabela 1 reúne as informações do Crédito Rural, crédito que pode ser acessado por 

agricultores não familiares (grandes, médios e pequenos agricultores) e familiares (que 

também tem à disposição o Crédito Pronaf a ser discutido mais à frente, e que apresenta 

condições mais favoráveis). Os dados indicam que, no período 1999-2002, 17.128 contratos 

foram assinados do Crédito Rural no TLS, sendo Ilhéus (1.275), Camacan (1.082) e Itacaré 

(793) os municípios que mais firmaram este tipo de contrato. Neste período, R$83.820.248 

foram repassados do Crédito Rural para o TLS, porém os municípios mais beneficiados foram 

Ilhéus (R$13.515.155), Itabuna (R$10.371.594) e Uruçuca (R$8.850.741).  

Destes, Ilhéus é o município que possui o maior número de estabelecimentos 

agropecuários, 3.346 (15,82% do total), sendo que registra 42,62% de estabelecimentos não 

familiares. Então, considerando o número total de estabelecimentos e o percentual de 

agricultores não familiares, verifica-se uma distribuição coerente do Crédito Rural em Ilhéus. 

Esta mesma coerência não é verificada nos outros municípios que foram destacados, pois 



 

 

Itacaré possui o segundo maior número de estabelecimentos agropecuários, 2.390 (11,3%), 

dos quais apenas 12,34% são do tipo não familiar; Uruçuca (709), Itabuna (863) e Camacan 

(854) apresentam números inferiores do total de estabelecimentos agropecuários, porém 

assinaram ou receberam recursos elevados do Crédito Rural. Cabe salientar que cada um 

destes três municípios possui apenas cerca de um terço de agricultores não familiares 

(TABELA 1). 

No período 2003-2006, mais que dobrou o número de contratos assinados do Crédito 

Rural no TLS, porque alcançou 35.523 acordos firmados. Os municípios que se destacaram 

neste tipo de contrato foram Maraú (3.903), Ilhéus (3.305) e Ubaitaba (1.953). Em relação aos 

recursos repassados, o aumento também foi muito significativo, pois chegou à R$114.850.705 

para todo o TLS. Contudo, foram os municípios de Canavieiras (R$18.800.713), Ilhéus 

(R$13.140.647) e Itapitanga (R$7.406.953) que se sobressaíram pelo volume de repasses 

recebidos (TABELA 1).  

Novamente, é compreensivo que Ilhéus tenha tido elevado número de contratos 

assinados e de valores recebidos, já que apresentava o maior número de estabelecimentos 

agropecuários (3.346), que em sua grande parte eram da modalidade não familiar (42,62%). O 

mesmo não ocorria em Maraú e Canavieiras, que com 1.850 e 1.492 estabelecimentos 

agropecuários, respectivamente, destes somente cerca de 25% são do tipo não familiar. 

Pequena participação de agricultores não familiares (em torno de 20% ou 30%) e reduzido 

número de estabelecimentos agropecuários existia em Ubaitaba (350) e Itapitanga (426) para 

estarem na lista dos mais contemplados pelo Crédito Rural (TABELA 1). 

Comparado ao período anterior, entre 2007-2010, praticamente foram mantidos o 

número total de contratos assinados do Crédito Rural no TLS, 34.736. Maraú e Ilhéus se 

mantêm como os mais beneficiados, e Itacaré volta a ser um dos mais contemplados, com 

2.551, 2.400 e 1.925 acordos firmados, respectivamente. Como aconteceu em períodos 

anteriores, quando é considerado o total de estabelecimentos e o percentual de agricultores 

não familiares, há coerência na distribuição de tal recurso para Ilhéus. Todavia, no caso de 

Maraú e Itacaré, mesmo que tenham significativo número de estabelecimentos agropecuários 

(1.850 e 2.390), o público alvo do Crédito Rural, os percentuais de agricultores não 

familiares, é bastante reduzido (em torno de 25% e 13%, respectivamente) (TABELA 1). 

Entre 2007-2010 os valores do Crédito Rural repassados para o TLS triplicaram e 

chegaram a R$382.995.439. Ilhéus permaneceu como o município mais contemplado, já que 



 

 

recebeu R$51.288.309. Como explicado anteriormente, há coerência em relação à Ilhéus. 

Ilhéus foi seguido por Itajú do Colônia (R$35.799.934) e Itapitanga (R$34.588.019). É 

compreensivo a participação de Itajú do Colônia porque embora tivesse poucos 

estabelecimentos agropecuários (243), sua grande maioria (cerca de 75%) eram da categoria 

não familiares. Mas, Itapitanga além de ter poucos estabelecimentos agropecuários (426), 

aproximadamente apenas 30% eram do tipo não familiar, o que dificulta uma explicação 

sobre sua participação como um dos mais apreciados pelo Crédito Rural (TABELA 1).  

Entre 2011-2014 houve redução do número total de contratos assinados do Crédito 

Rural no TLS, que ficou em 27.940. Mesmo tendo reduzido o número de contratos nos 

principais municípios já beneficiados em períodos anteriores, praticamente permaneceram se 

destacando os mesmos municípios, como Ilhéus (1.953), Maraú (1.718) e Canavieiras (1.672), 

sendo que os dois últimos apresentavam reduzido percentual de estabelecimentos pertencentes 

a agricultores não familiares.  Nos anos 2011-2014 os valores repassados do Crédito Rural no 

TLS aumentaram para R$406.735.702. Todavia, neste período Floresta Azul se destaca ao 

receber R$59.139.455; um município com poucos estabelecimentos agropecuários (387), em 

que apenas cerca de 30% eram de propriedade não familiar. O segundo lugar é ocupado por 

Ilhéus, que auferiu R$37.709.294; e o terceiro lugar foi ocupado por Canavieiras, beneficiado 

com R$36.230.806 (TABELA 1).   



 

 

 
 
Tabela 1 – Contratos assinados e valores repassados do Crédito Rural (em R$ de 2015) aos municípios do Território Litoral Sul entre 1999-2014 

 
Municípios 

Crédito Rural: contratos assinados (No) Crédito Rural: recursos repassados (R$1,00) 

Total 
Estab. 
Agrop. 

(No) 

Estab. 
Agrop. 

Não 
Familiar 

(No) 

Estab. 
Agrop. 

Não 
Familiar 

(%) 
1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 1999-2002 2003 -2006 2007 - 2010 2011 - 2014 2006 

Almadina 35 505 419 201 411.396 2.450.633 8.414.320 8.565.528 223 111 49,78 
Arataca 266 263 738 400 4.276.072 4.714.938 8.625.021 9.948.722 722 338 46,81 
Aurelino Leal 146 1.819 1.797 612 1.393.163 3.675.744 14.264.756 10.134.585 454 230 50,66 
Barro Preto 54 561 749 339 1.232.420 1.055.651 4.726.526 2.552.745 210 122 58,10 
Buerarema 397 930 1.640 1.446 1.906.110 2.049.558 8.396.690 8.095.751 609 133 21,84 
Camacan 1.082 802 622 523 5.819.849 5.086.832 11.523.863 12.319.011 854 352 41,22 
Canavieiras 432 1.191 896 1.672 1.984.943 18.800.713 29.050.610 36.230.806 1.492 410 27,48 
Coaraci 283 709 705 651 2.963.395 2.868.223 12.415.717 14.238.481 434 231 53,23 
Floresta Azul 71 975 975 629 898.041 2.443.906 7.587.507 59.139.455 387 115 29,72 
Ibicaraí 591 1.222 906 495 1.188.754 4.022.072 8.448.550 7.000.874 296 153 51,69 
Ilhéus 1.275 3.305 2.400 1.953 13.515.155 13.140.647 51.288.309 37.709.294 3.346 1.426 42,62 
Itabuna 257 1.429 963 434 10.371.594 6.903.596 13.169.226 8.901.851 863 321 37,20 
Itacaré 793 1.567 1.925 1.202 4.149.994 2.668.332 8.137.465 5.994.921 2.390 295 12,34 
Itaju Colônia 58 186 303 381 1.136.286 4.259.298 35.799.934 32.986.941 243 180 74,07 
Itajuípe 247 739 853 639 4.211.169 4.251.724 14.983.132 12.788.722 479 256 53,44 
Itapé 122 273 298 281 787.251 2.711.190 8.525.738 11.936.700 416 236 56,73 
Itapitanga 80 499 801 663 471.933 7.406.953 34.588.019 20.525.596 426 135 31,69 
Jussari 80 593 529 268 845.802 1.833.188 3.844.868 8.396.562 371 139 37,47 
Maraú 590 3.903 2.551 1.718 2.783.472 5.725.755 7.947.800 8.622.933 1.850 476 25,73 
Mascote 179 535 1.251 1.004 1.720.832 2.873.711 18.259.610 19.631.187 544 238 43,75 
Pau Brasil 84 1.560 545 971 968.430 3.469.666 9.229.601 10.735.422 538 197 36,62 
Santa Luzia 558 909 1.127 1.444 2.931.000 3.903.492 13.987.725 13.666.429 1.171 275 23,48 
São J. Vitória 21 66 216 293 92.860 168.228 1.313.535 877.817 199 65 32,66 
Ubaitaba 233 1.953 1.870 423 2.270.167 3.350.505 5.460.183 3.142.564 350 71 20,29 



 

 

Una 765 719 1.256 835 6.639.422 2.859.418 24.903.954 19.206.869 1.576 476 30,20 
Uruçuca 427 292 367 413 8.850.741 2.156.733 18.082.312 23.377.519 709 242 34,13 
Total (TLS) 17.128 35.523 34.736 27.940 83.820.248 114.850.705 382.995.439 406.735.702 21.152 7.223 34,15 
Fonte: Banco Central do Brasil, (2019). 



 

 

Avaliando o período de 1999 a 2014, considerando o número de contratos e ou os 

valores repassados, Ilhéus, Canavieiras e Maraú sempre se destacaram como os municípios 

mais beneficiados do Crédito Rural. Destes, a partir da elevada representatividade da 

agricultura não familiar, há mais coerência no resultado encontrado para Ilhéus (TABELA 1). 

Comparando a Tabela 1 com a Tabela 2, é perceptível que, em todos os períodos 

(entre 1999 e 2014), no TLS, o número de contratos assinados e os valores repassados aos 

agricultores familiares, via Pronaf, são muito inferiores aos distribuídos entre os agricultores 

não familiares por meio do Crédito Rural. 

A Tabela 2 descreve que, no período 1999-2002, 1.225 contratos Pronaf foram 

assinados no TLS, sendo Ibicaraí (441), Ilhéus (205) e Uruçuca (112) os municípios mais 

contemplados. Ibicaraí possuía 296 estabelecimentos agropecuários, dos quais 48,31% eram 

familiares. Como anteriormente explicado, Ilhéus é o município com maior número de 

propriedades rurais (3.346), das quais 57,38% são do tipo familiar. Uruçuca possuía 709 

propriedades, dos quais 65,87% eram pertencentes à agricultura familiar. Em relação aos 

valores repassados do Pronaf, entre 1999-2002 o TLS recebeu R$3.019.215. A partir deste 

critério, os mesmo municípios foram os mais contemplados, embora em ordem diferente de 

prioridades: Ilhéus (R$896.795), Ibicaraí (R$402.654) e Uruçuca (R$375.364). 

O período 2003-2006, apresentou um aumento de mais de 2000% de contratantes e de 

recursos repassados em relação ao período de 1999-2002 no TLS, com o número de 26.241 

contratos firmados. Destacaram -se Maraú com (3.987), Ilhéus (3.334) e Aurelino Leal 

(1.967). Neste período, o total de recursos repassados foram de R$ 60.432.045 para o TLS. Os 

municípios que receberam maior volume de recursos foram Ilhéus (R$ 6.602.042), Maraú (R$ 

4.437.516) e Itabuna (R$ 4.188.956) (TABELA 2).    

Destes municípios, Maraú e Ilhéus tinha o total de (1.850) e (3.346) estabelecimento 

agropecuários e o percentual de 74,27% e 57,38% do total de estabelecimento agropecuário 

familiares, apesar do percentual reduzido para Ilhéus, os dois municípios apresentou maiores 

números de estabelecimento agropecuários estando coerente com a distribuição dos recursos 

do Pronaf. Porém, Aurelino Leal e Itabuna apresentaram 454 e 863 e percentual 49,34% e 

62,80% estabelecimento agropecuário familiares não apresentando coerência na distribuição 

dos recursos ou de contratantes do crédito Pronaf (TABELA 2).  

No período de 2007-2010 os contratos e valores dos recursos repassados decaíram no 

TLS, o número de contratos firmados foram de 20.248. Maraú e Ilhéus mantiveram-se com os 



 

 

maiores números de contratantes do crédito Pronaf juntamente com Buerarema com os 

valores respectivos de contratos firmados de (2.192), (1.758) e (1.678). Quanto aos recursos 

repassados no TLS foi de R$38.263.085. Contudo os municípios de receberam maiores 

volumes de recursos foram Santa Luzia, Mascote e Maraú com respectivamente os valores de 

(R$2.728.180), (R$ 2.513.318) e (R$ 2.484.432) Novamente existe uma coerência em relação 

a Ilhéus e Maraú, como também para os municípios Santa Luzia e Buerarema estes com 1.171 

e 609 números de estabelecimento agropecuários e percentual, apesar do número reduzido de 

Buerarema seu percentual de 78,16% são pertencentes a estabelecimentos familiares. Já 

Mascote apresenta 544 estabelecimentos agropecuários e percentual de 56,25 % de 

estabelecimento o que denota certa incoerência na distribuição dos recursos para este 

município (TABELA 2).  

No período de 2011-2014 os números de contratos seguiram com queda chegando a 

18.425 o número de contratos firmados no TLS. Os municípios com maiores números de 

contratos firmados foram Ilhéus (1.815), Canavieiras (1.798) e Maraú (1.631). Diferente do 

comportamento dos contratos o os recursos repassados ao território seguiram com aumento de 

quase o dobro do valor do período de 2007-2010, com o valor de R$ 62.865.657 para o TLS. 

No entanto Pau Brasil apresentou o maior volume de recurso de (R$ 11.107.579) seguido dos 

municípios de Canavieiras (7.271.445) e Ilhéus (R$ 5.589.060). (TABELA 2). 

Nesse período, observa-se coerência nos municípios de Maraú, Ilhéus novamente e 

Canavieiras onde o número de estabelecimento agropecuário é de 1.492 com percentual de 

estabelecimento familiar é de 72,52. A não coerência da distribuição dos recursos estão para o 

município de Itacaré e Pau Brasil mostrou-se intrigante, visto que esse Itacaré apresenta 2.390 

estabelecimento agropecuário e maior percentual de 87,66% de estabelecimento agropecuário 

familiar, em nenhum período este município se destacou, enquanto que Pau Brasil apresentou 

o maior recurso recebido dentre todos os períodos com 538 número de estabelecimento 

agropecuário e percentual de 63,38% (TABELA 2).  

Como pode-se observar durante os anos de 1999 a 2014 os municípios que mais se 

destacaram em relação ao número de contratos firmados foram Maraú e Ilhéus. Isso porque 

Ilhéus apresentou maior número de estabelecimentos agropecuários e Maraú tanto em relação 

ao número de estabelecimento como do percentual de estabelecimentos agropecuários 

familiares. Com relação aos recursos repassados essa coerência não é mantida visto que houve 



 

 

variação muito intensa em relação aos municípios que mais receberam recursos. Somente 

Ilhéus manteve-se com uma predominância de maior volume de recursos (TABELA 2). 

 



 

 

 
 

Tabela 2 – Número de contratos assinados e valores do Pronaf (R$ de 2014) para os municípios do Território Litoral Sul entre 1999-2014 

 
Municípios 

Pronaf: contratos assinados (No) Pronaf: recursos repassados (R$) 
Total Estab. 
Agrop. (No) 

Estab. Agrop. 
Familiar (No) 

Estab. 
Agrop. 

Familiar (%) 
1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 1999-2002 2003-2006 2007- 2010 2011 - 2014 2006 

Almadina 2 344 320 165 1.334 1.123.751 1.218.157 437.072 223 112 50,22 
Arataca 0 386 387 442 0 2.955.531 939.890 1.402.914 722 384 53,19 
Aurelino Leal 32 1.967 1.287 537 209.003 2.839.960 2.233.633 1.123.595 454 224 49,34 
Barro Preto 0 477 559 343 0 589.591 903.264 638.578 210 88 41,90 
Buerarema 48 862 1.678 1.235 118.348 1.427.041 2.087.556 1.700.352 609 476 78,16 
Camacan 1 832 288 533 7.151 2.271.808 1.187.649 2.993.083 854 502 58,78 
Canavieiras 26 939 707 1.798 95.149 3.781.291 1.792.316 7.271.445 1.492 1.082 72,52 
Coaraci 58 516 554 506 80.204 2.285.625 1.553.143 1.198.482 434 203 46,77 
Floresta Azul 40 714 663 558 13.215 2.512.810 1.532.296 1.089.894 387 272 70,28 
Ibicaraí 441 859 664 509 402.654 2.993.770 2.191.306 1.274.341 296 143 48,31 
Ilhéus 205 3.334 1.758 1.815 896.795 6.602.042 2.375.443 5.589.060 3.346 1.920 57,38 
Itabuna 1 1.359 565 342 5.387 4.188.956 962.672 481.712 863 542 62,80 
Itacaré 0 1.545 1.731 1.112 0 2.153.606 1.919.544 2.504.253 2.390 2.095 87,66 
Itaju Colônia 0 136 156 264 0 684.613 310.990 2.802.457 243 63 25,93 
Itajuípe 2 646 701 495 15.019 1.704.670 1.086.370 1.027.397 479 223 46,56 
Itapé 2 264 147 227 2.951 988.169 353.848 705.003 416 180 43,27 
Itapitanga 0 359 635 568 0 738.402 1.328.881 1.417.911 426 291 68,31 
Jussari 3 586 385 257 5.627 1.976.510 812.951 626.934 371 232 62,53 
Maraú 77 3.987 2.192 1.631 292.882 4.437.516 2.484.432 4.038.661 1.850 1.374 74,27 
Mascote 0 470 878 894 0 1.398.973 2.513.318 3.875.760 544 306 56,25 
Pau Brasil 1 1.614 294 1.076 3.906 3.439.364 1.836.539 11.107.579 538 341 63,38 
Santa Luzia 1 1023 845 1.552 675 3.567.493 2.728.180 5.094.761 1.171 896 76,52 
São J. Vitória 6 64 193 232 10.755 131.411 277.261 304.691 199 134 67,34 



 

 

Ubaitaba 80 1.947 1.288 356 273.653 2.998.830 2.004.240 502.026 350 279 79,71 
Una 87 723 1.072 647 209.143 1.924.778 1.254.202 2.734.050 1.576 1.100 69,80 
Uruçuca 112 288 301 331 375.364 715.533 375.004 923.647 709 467 65,87 
Total (TLS) 1.225 26.241 20.248 18.425 3.019.215 60.432.045 38.263.085 62.865.657 21.152 13.929 65,85 

  Fonte: MDA, (2019). 



 

 

A Tabela 3 apresenta o desempenho do Valor Adicionado Bruto (VAB) total e 

agropecuário, além da proporção do Valor Adicionado Bruto agropecuário no TLS. 

Considerando o VAB  total,  os valores foram crescente em todos os períodos, destacaram-se 

no períodos de 1999-2002 e 2003-2006  Ilhéus  com ( R$ 2.430.416; R$ 7.681.409), Itabuna 

com (R$ 2.207.450; R$ 6.609.594) e Una com (R$ 190.102 R$ 648.310).Nos períodos de 

2007-2010 e 2011-2014 temos a ordem de Itabuna (R$ 8.950.637; R$ 11.918.604), Ilhéus (R$ 

8.712.424; R$10.722.952) e Una (R$752.707; R$912.041). O desempenho do VAB total foi 

expressivo em Itabuna e Ilhéus devido aos participação dos setores industriais e 

principalmente de serviços. 

Em relação ao VAB agropecuário, temos uma constância em todos os períodos dos 3 

municípios que mais se destacaram, foram em primeiro lugar Ilhéus com valores de 

(R$104.348; R$ 279.380; R$358.889; R$ 431.193), segundo Una (R$ 62.805; R$ 168.252; 

R$ 178.787; R$237.988) e terceiro Canavieiras (R$31.; R$ 90.153; R$ 147.084; R$ 214.151). 

Como destacado nas tabelas anteriores o número de estabelecimento agropecuários nesses 

municípios contribuiu para uma maior expressividade do setor agropecuário, quanto mais 

estabelecimentos maior o volume produção é gerado pelo setor (TABELA 3). 

No período de 2003-2007 o VAB total e agropecuário mais que triplicaram em relação 

ao período de 1999-2002 com respectivamente os valores de R$ 20.664.490 e R$ 1.678.164 

para o TLS.  Ao longo dos períodos o VAB total e VAB agropecuário apresentou um 

aumento crescente ao longo do tempo. Entretanto, esse aumento foi mais significativo no 

período de 2003-2007, nos primeiros anos da implantação do    programa TR’s (TABELA 3) 

Quanto a participação do VAB agropecuário destaca-se no período de 1999-2002, Una 

(33,04%), Arataca (32,51%) e Almadina (28,10). No período 2003-2006, destacam-se os 

municípios de Itaju do Colônia (40,80%), Arataca (39,79%) e Almadina (36,84). No período 

de 2007-2010 e 2011-2014 temos Arataca com percentual de (42,52%; 37,20%), em Itaju do 

Colônia com (34,79%; 36,66%) e Almadina com (33,99%;36,08%). Os municípios que 

apresentaram maior participação do VAB agropecuário são municípios que apresentam 

menores percentual de estabelecimento familiares, assim temos Itaju do Colônia com 25,93%, 

Almadina com 50,22% e Arataca com 53,19% (TABELA 3). 

O maior desempenho do VAB agropecuário nos municípios com menores percentuais 

de estabelecimentos familiares, pode estar atrelado ao fato de ainda haver um maior 

direcionamento do crédito para produtores não familiares acessado por meio do Crédito Rural.  



 

 

 



 

 

 

 

Tabela 3 – Valor Adicionado Bruto (VAB) Total e VAB da Agropecuária dos municípios do Território Litoral Sul entre os anos 1999 e 2014 

 
Municípios 

VAB Total (R$) VAB da Agropecuária (R$) 
Participação do VAB da 

Agropecuária (%) 
Estab. Agrop. 
Familiar (%) 

1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 1999-2002 2003 -2006 2007- 2010 2011- 2014 
1999-
2002 

2003-
2006 

2007- 
2010 

2011- 
2014 2006 

Almadina 36.012 110.671 137.112 188.816 10.118 40.767    6.603 68.129 28,10 36,84 33,99 36,08 50,22 
Arataca 52.994 172.626 258.389 311.756 17.228 68.684 109.863 115.958 32,51 39,79 42,52 37,20 53,19 
Aurelino Leal 70.676 231.279 272.944 331.251 15.914 71.202 84.482 94.480 22,52 30,79 30,95 28,52 49,34 
Barro Preto 30.072 109.743 147.333 193.186 6.035 28.814 43.821 55.196 20,07 26,26 29,74 28,57 41,90 
Buerarema 118.062 407.978 527.877 769.730 11.466 34.072 42.230 50.848 9,71 8,35 8,00 6,61 78,16 
Camacan 156.119 500.666 701.483 901.337 9.812 55.819 75.539 91.922 6,28 11,15 10,77 10,20 58,78 
Canavieiras 155.913 515.134 668.448 874.738 31.876 90.153 147.084 214.151 20,44 17,50 22,00 24,48 72,52 
Coaraci 117.471 369.957 410.882 477.993 15.318 77.065 67.940 67.781 13,04 20,83 16,54 14,18 46,77 
Floresta Azul 53.292 169.404 206.130 257.266 13.574 45.822 51.550 60.556 25,47 27,05 25,01 23,54 70,28 
Ibicaraí 114.818 358.390 463.595 559.176 12.746 38.424 43.177 51.428 11,10 10,72 9,31 9,20 48,31 
Ilhéus 2.430.416 7.681.409 8.712.424 10.722.952 104.348 279.380 358.889 431.193 4,29 3,64 4,12 4,02 57,38 
Itabuna 2.207.450 6.609.594 8.950.637 11.918.604 18.860 52.069 74.454 86.456 0,85 0,79 0,83 0,73 62,80 
Itacaré 79.102 382.620 615.678 770.162 14.218 65.665 97.009 111.733 17,97 17,16 15,76 14,51 87,66 
Itaju Colônia 50.805 136.491 187.646 217.037 13.919 55.689 65.277 79.565 27,40 40,80 34,79 36,66 25,93 
Itajuípe 140.739 433.343 632.280 857.716 25.227   69.284 81.058 121.771 17,92 15,99 12,82 14,20 46,56 
Itapé 51.374 145.372 190.198 257.451 11.072 37.068 44.614 63.277 21,55 25,50 23,46 24,58 43,27 
Itapitanga 45.892 140.053 184.434 235.238 12.322 46.768 53.072 57.201 26,85 33,39 28,78 24,32 68,31 
Jussari 39.780 116.110 157.576 181.254 8.626 35.024 45.251 51.902 21,68 30,16 28,72 28,63 62,53 
Maraú  111.588 253.842 404.386 617.134 24.285 80.756 118.882 167.879 21,76 31,81 29,40 27,20 74,27 
Mascote 61.001 189.253 290.185 387.277 12.884 47.395 69.735 91.552 21,12 25,04 24,03 23,64 56,25 
Pau Brasil 52.628 139.098 204.537 259.539 12.557 44.635 56.341 71.195 23,86 32,09 27,55 27,43 63,38 
Santa Luzia 56.833 180.012 259.058 310.063 12.451 51.071 71.148 82.434 21,91 28,37 27,46 26,59 76,52 
São J. Vitória 24.445 63.093 97.113 138.053 6.054 13.501 14.889 15.860 24,77 21,40 15,33 11,49 67,34 



 

 

Ubaitaba 127.151 358.334 519.715 644.948 6.207 30.208 41.786 62.411 4,88 8,43 8,04 9,68 79,71 
Una 190.102 648.310 752.707 912.041 62.805 168.252 178.787 237.988 33,04 25,95 23,75 26,09 69,80 
Uruçuca 78.158 241.705 401.047 569.760 11.979 50.580 70.376 116.684 15,33 20,93 17,55 20,48 65,87 
Total (TLS) 6.652.892 20.664.490 26.353.816 33.864.477 501.901 1.678.164 2.153.856 2.719.551 7,54 8,12 8,17 8,03 65,85 
Fonte: IBGE, (2019). 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas de crédito rural se apresentam como importante meio de indução 

do crescimento e desenvolvimento do território, através da disponibilidade de recursos aos 

agricultores de forma a promover o aumento da produtividade. Assim temos, dois 

instrumentos de política pública voltados para públicos específicos o Crédito Rural 

direcionados a pequenos, médios e grandes produtores e Pronaf direcionado especificamente 

para agricultores familiares. 

A distribução dos contratos e recursos no TLS do Crédito Rural demostrou-se coerente 

para municípios que apresentaram maior número ou percentual de estabelecimento 

agropecuários não familiar como Ilhéus e Itaju do Colônia. Como também se demostrou 

incoerente em municípios que tinham reduzido número ou percentual de estabelecimento 

agropecuários não familiar, como Canaveiras, Itapitanga e Ubaitaba.Além disso,  

A distribuição dos contratos e recursos no TLS do Pronaf também apresentou 

coerência para municípios como Ilhéus e Maraú que tinham grande número e/ou percentual de 

estabelecimento agropecuários familiares. E incoerências em municípios como Itacaré que 

apresentava o maior percentual de estabelecimentos familiares e não se destacou em nenhum 

dos períodos enquanto Pau Brasil apresentou um dos maiores recursos no último período e 

apresentava tanto pequeno número de estabelecimento quanto percentual de estabelecimento 

menor que Itacaré. O número de contratos assinados e os valores repassados aos agricultores 

familiares, via Pronaf, foram inferiores aos distribuídos entre os agricultores não familiares 

por meio do Crédito Rural.  

 O desempenho do setor agropecuário apresentou crescimento acompanhando o 

desenvolvimento dos programas de crédito rural, mesmo com menor número de contratantes 

os valores repassados cresceram. O aumento foi mais significativo nos anos iniciais da 

implantação do programa TR’s com intuito de promoção de desenvolvimento rural e 

territorial. O maior desempenho do VAB agropecuário foi para municípios com menores 

percentuais de estabelecimentos familiares, que pode ser indicativo do maior direcionamento 

de acesso ao crédito para agricultores não familiares acessado por meio do Crédito Rural.   
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo central analisar a eficiência dos programas públicos de crédito 

rural no TLS, entre os anos 2011 a 2015. Especificamente, discutiu-se a repartição dos recursos 

do programa de Crédito Rural, e avaliou-se a distribuição dos recursos do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Para tanto, realizou-se a pesquisa 

documental. As informações foram obtidas junto ao Banco Central (Bacen) e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os dados foram analisados por meio da 

estatística descritiva. Os resultados apontam que há uma distribuição heterogênea dos recursos 

nos municípios do TLS. Os municípios mais contemplados foram aqueles com maiores 

quantidades de estabelecimentos agropecuários. Seguindo esta lógica, o Crédito Rural foi mais 

presente nos municípios com maiores percentuais de proprietários de estabelecimentos 

agropecuários não familiares; já o Pronaf esteve mais presente nos municípios com maior 

participação de agricultores familiares. Na repartição entre 26 municípios do TLS, Ilhéus, 

Canavieiras, Una e Pau Brasil foram os mais contemplados com créditos. Cabe destacar que 

Itacaré era o município com maior percentual de agricultores familiares, contudo 

contrariamente, teve menos acesso ao Pronaf. Diferente do que aconteceu com o Crédito Rural, 

com o Pronaf a modalidade Investimento abarcou o maior volume de contratos como de 

recursos. Ou seja, para a agricultura familiar o programa de crédito veio mais para apoiar as 

mudanças estruturais das propriedades. Assim, estas informações serão úteis para subsidiar as 

futuras políticas públicas que visam o apoio aos diferentes tipos de produtores do TLS. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Território da Cidadania. Agricultura familiar. Agricultura 

não familiar. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 As políticas de desenvolvimento territorial e rural foram instituídas com o objetivo de 

suprir carências existentes. Estas políticas foram organizadas a partir de indicadores 
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econômicos e sociais, como renda, percentual de analfabetos, de pobres/extremamente pobres, 

expectativa de vida, mortalidade infantil, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), etc. Por 

outro lado, é necessária a mensuração da contribuição dos recursos e das ações referentes a 

estas políticas para avaliar se geraram melhoria das condições de vida da população.  

 Como parte da política de desenvolvimento territorial e ou rural, o programa Crédito 

Rural foi instituído em 1937 com a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI), e 

atualmente atua em três classificações: custeio, investimento ou comercialização. O crédito de 

custeio é disponibilizado para suprir despesas com os ciclos produtivos, desde a aquisição de 

insumos até o momento da colheita. O crédito de investimento é disponibilizado para aquisição 

de bens ou serviços duráveis. Esta linha de crédito conta com recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Norte (FNO) e Nordeste (FNE). O crédito de 

comercialização envolve recursos relacionados ao abastecimento e ao armazenamento da 

colheita nos períodos de redução de preços (BRASIL, 2018). 

 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é um 

programa de crédito que atende somente o produtor familiar, criado em 1996. Para ter acesso 

ao Pronaf é necessário que o agricultor familiar apresente detalhadamente a viabilidade do seu 

projeto. O Pronaf é executado por instituições governamentais e não-governamentais, tais como 

Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e cooperativas de crédito rural (BIANCHINI, 

2015). 

 O estado da Bahia esteve inserido nas políticas públicas de desenvolvimento territorial 

e ou rural desde o início de sua instituição, e por isto alguns grupos de municípios foram 

organizados em Territórios Rurais (TRs), em 2003, e em Territórios da Cidadania (TCs), em 

2007. Dentre outros territórios baianos, o Território Litoral Sul (TLS) foi constituído como um 

TR e um TC.   

  Em 2010, a população total do TLS era de 772.683 residentes, dos quais 632.787 

(81,9%) viviam no meio urbano, enquanto 139.896 (18,1%) viviam no meio rural 

(CERQUEIRA, 2015). O TLS pôde ser classificado como rural porque a densidade demográfica 

era de 52,69 hab./km2. No referido território, viviam 14.610 agricultores familiares, 2.564 

famílias assentadas, 2.743 pescadores e marisqueiras, quatorze comunidades quilombolas e 

duas etnias indígenas (Tupinambá e Pataxó-Hã-Hã-Hãe), além da presença da agricultura 

tradicional (BRASIL, 2010). Neste território os produtos agrícolas mais importantes são: cacau, 



 

seringueira, pimenta-do-reino, coco, dendê, banana, café, cana-de-açúcar e mandioca. O 

turismo é uma das principais atividades econômicas (BRASIL, 2016).  

 Todavia, historicamente o TLS dependeu da monocultura cacaueira, cultivada em 

grandes propriedades de terra, gerando desigualdades de renda e elevada pobreza para 

significativa parcela da população. Além disto, o TLS vive décadas de crises em uma das suas 

principais atividades econômicas, a lavoura cacaueira (CERQUEIRA, 2015). Diante disto 

questiona-se: qual é a eficiência dos programas públicos de crédito rural no Território Litoral 

Sul no Estado da Bahia?  

 Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar a eficiência dos programas 

públicos de crédito rural no TLS, entre os anos 2011 a 2015. Como objetivos específicos, 

pretende-se: i) Discutir a repartição dos recursos do programa de Crédito Rural (para custeio e 

para investimento) nos municípios; ii) Avaliar a distribuição dos recursos dos Pronaf (para 

custeio e para investimento) nos municípios. 

 Esta pesquisa é relevante, por que irá apresentar a aplicabilidade dos conceitos e 

definições sobre políticas e programas públicos de desenvolvimento (territorial e rural). 

Designadamente, o trabalho visa oferecer informações necessárias sobre a distribuição dos 

recursos dos programas de crédito rural dentro do TLS. Portanto, os resultados ajudaram as 

atuais discussões e tomadas de decisões de órgãos normativos, colegiados territoriais, 

formuladores e gestores das políticas que tem a intenção de melhorar a realidade da sociedade 

local, através do crescimento e ou desenvolvimento no TLS.  

 Para execução dos objetivos específicos realizou a pesquisa documental. A pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam tratamento analítico (GIL, 2008). Os 

documentos utilizados foram os relatórios do Bacen e do MAPA. Os dados empregados foram 

do programa Crédito Rural e do Pronaf, dos anos 2011 a 2015, período em que foram 

encontradas informações desagregadas (do custeio e do investimento) para os dois programas 

citados. Ou seja, para os anos anteriores à 2011 não foram encontrados dados desagregados. 

Ademais, entre 2011 e 2015 não foram encontrados número de contratos e valores repassados 

do Crédito Rural e do Pronaf para a modalidade Comercialização no TLS.  

Esses dados foram analisados por meio dos métodos estatístico-descritivo e 

comparativo. Segundo Lima (2004), o método estatístico-descritivo envolve a organização dos 

dados, bem como sua síntese e descrição, para isso utiliza-se, por exemplo, o cálculo de média, 

proporção, moda, desvio-padrão, valores mínimos e máximos etc., informações úteis em 

pesquisas de caráter descritivo ou analítico. O método de análise comparativo também foi 



 

utilizado por ser útil na investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a 

ressaltar as diferenças e similaridades, separados pelo espaço e pelo tempo (GIL, 2008). 

 Assim, logo após esta introdução, a segunda sessão traz uma discussão sobre as politicas 

publicas no espaço rural e ou territorial. A terceira sessão expõe os resultados obtidos referentes 

à distribuição dos recursos do Crédito Rural e do Pronaf nos municípios do TLS. A quarta 

sessão traz as considerações finais.  

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESPAÇO RURAL E OU TERRITORIAL 

 

  Para melhor aplicação dos recursos públicos, as políticas, programas e projetos públicos 

necessitam ser continuamente monitorados e avaliados seus processos e produtos, através de 

informações específicas. Assim, a avaliação possui três modalidades de objetivos: i) eficiência 

(que indica a otimização dos recursos empregados); ii) eficácia (que representa o grau em que 

o programa alcança seus objetivos e metas); iii) efetividade (que avalia se o projeto tem efeitos 

positivos). Porém, são incipientes as iniciativas de avaliação, muitas vezes pela dificuldade de 

obtenção e sistematização das informações da gestão pública do Brasil (SALGADO et al, 

2017). 

Existe diferença entre o termo política agrícola e política agrária. Para Arbage (2012, 

p.225), política agrícola é:  

[...] ramo da Política Econômica aplicada ao setor primário, formado por um conjunto 

de medidas que visam à ampliação da produção de alimentos [...] um conjunto de 

instrumentos de que o governo lança mão para regular o comportamento dos agentes 

privados e para orientar os organismos públicos, com vistas a atingir os objetivos 

definidos para o setor primário. 

 

Segundo Arbage (2012), as modalidades de políticas agrícolas são: a) Operativas: 

garantem o melhor funcionamento do mercado; b) Intervencionistas: procuram garantir o 

benefício coletivo através do monitoramento do investimento privado e de tributos 

diferenciados. De acordo com o prazo de vigência as políticas agrícolas são classificadas como: 

a) Curto prazo: através do crédito, preços mínimos, seguro agrícola, etc., procuram estimular a 

produção; b) Médio e longo prazos: que objetivam alterar o sistema de produção, como as obras 

de irrigação, por exemplo. Diferente da política agrícola, segundo Arbage (2012, p.226) a 

política agrária possui características mais ampla porque “[...] se compõem de um universo de 

medidas que têm por objetivo principal a modificação estrutural do sistema produtivo ou a 

adequação deste às necessidades da sociedade”.  



 

Como uma política de Curto Prazo, segundo Accarini (1987, p.152), “[...] o crédito 

propicia maior flexibilidade para que o produtor coloque em prática decisões que lhe 

possibilitem explorar seu empreendimento rural de forma mais eficiente”. O crédito pode 

atender três objetivos: i) investimento; ii) custeio; iii) comercialização. Por meio do crédito de 

investimento é possível adquirir terras, animais, tratores, equipamentos, fundação de lavouras 

permanentes e formação de pastagens, correção do solo, drenagem, irrigação, armazéns, e 

demais itens de capital permanente.  

Com o crédito de custeio (de capital de giro) é possível adquirir fertilizantes, defensivos, 

sementes, mudas, tratos culturais, mão-de-obra, vacinas, remédios, combustíveis, alimentação 

animal, etc.; os custos de produção variáveis. O crédito de comercialização pode ser aplicado 

para cobrir o financiamento de custeio, amortizar parcelas do crédito de investimento, e 

programar o armazenamento e a venda dos excedentes (ACCARINI,1987).  

Independente do eixo de desenvolvimento do programa público, se crédito rural ou 

outros eixos, em si tratando do território, a descentralização das políticas públicas pode ocorrer 

com a combinação de estratégias button-up com as top-down. As estratégias button-up (desde 

baixo) incluem uma rede ampla de atores pertencentes aos espaços territoriais. Já as estratégias 

top-down (desde cima) são organizadas por uma forte intervenção do governo central, capaz de 

financiar a infraestrutura básica e induzir a participação de todos os segmentos sociais locais 

(ORTEGA, 2008).  

Embora a combinação das estratégias top-down e button-up seja um desafio complexo 

e difícil, ela é necessária, pois, mesmo que as decisões externas tenham um papel decisivo na 

reestruturação socioeconômica do município ou localidade, o desenvolvimento local requer 

sempre alguma forma de mobilização e iniciativas dos atores locais em torno de um projeto 

coletivo. Do contrário, o mais provável é que as mudanças geradas desde o exterior não criem 

raízes no local e não se traduzam em efeito desenvolvimento e não se internalizem na estrutura 

social, econômica e cultural local ou municipal, reduzindo as possibilidades de irradiação e 

transbordamento das oportunidades no dinamismo econômico e no aumento da qualidade de 

vida de forma sustentável (BUARQUE, 2002, citado por ORTEGA, 2008, p.32).  

Entretanto, é necessário atenção para que a flexibilidade (button-up) não represente a 

dispersão dos objetivos e que a centralização (top-down) não gere grande burocracia ou sufoque 

as iniciativas locais. Eis o grande desafio: combinar as duas formas de planejamento visando o 

desenvolvimento desde cima, com políticas estruturantes, e desde baixo, num pacto territorial; 

um processo técnico de construção do futuro (ORTEGA, 2008). 



 

   

3. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DE CRÉDITO RURAL 

NO TERRITÓRIO LITORAL SUL (TLS) 

 

Conforme discutido na seção anterior, o desenvolvimento rural e ou territorial depende 

dos recursos e das ações dos programas públicos. Dentre os distintos eixos de programas 

públicos, o crédito rural tem sua importância para o bom desempenho dos negócios e da 

economia do meio rural, principalmente quando diferentes tipos e maior proporção de 

produtores tem acesso. Por isto, o objetivo desta seção é avaliar a distribuição dos recursos dos 

programas públicos de crédito rural (para custeio e para investimento) voltados à agricultura 

não familiar e à agricultura familiar nos municípios do TLS, entre 2011 e 2015. Aqui serão 

destacados os três municípios que mais assinaram contratos e ou receberam recursos (em R$); 

assim como serão ressaltados os municípios nos quais proprietários foram menos contemplados 

em contratos e recursos. Este ranking será relacionado ao perfil do município, se ele possui 

representação da agricultura não familiar ou da agricultura familiar. 

A Tabela 1 apresenta o número de contratos assinados do programa Crédito Rural no 

TLS, entre 2011 e 2015, considerando as linhas de crédito de custeio e investimento. Os dados 

mostram que o acesso ao crédito entre os municípios é heterogênea. Considerado o número de 

contratos assinados do Crédito Rural Custeio, Ilhéus (189), Canavieiras (145) e Una (134) 

foram os municípios que mais tiveram acesso. Existe certa coerência na distribuição destes 

recursos porque Ilhéus também registra o maior número de estabelecimentos agropecuários 

(3.346); Canavieiras e Una igualmente possuem significativo número de estabelecimentos 

agropecuários, 1.492 e 1.576.  

Em si tratando do Crédito Rural Investimento, aquele que tem a capacidade de mudar a 

estrutura do empreendimento, cabe destacar que em todos os municípios do TLS, o número de 

contratos firmados em muito supera o número de contratos realizados do Crédito Rural Custeio. 

Do Crédito Rural Investimento, novamente Ilhéus, o município com o maior número de 

estabelecimentos agropecuários, assinou o maior volume de contratos, 2.308. Em seguida 

destacam-se o número de contratos firmados em Canavieiras (2.299) e Maraú (1.955), ambos 

com elevado número de estabelecimentos agropecuários: 1.492 e 1.850 (TABELA 1). 

 Cabe salientar que Ilhéus, Canavieiras, Una e Maraú possuíam reduzidos percentuais de 

agricultores não familiares: 42,62%, 27,48%, 31,2% e 25,73%, respectivamente. Itajú do 

Colônia, Barro Preto e Itapé eram os municípios com os maiores percentuais de 



 

estabelecimentos não familiares, 74,07%, 58,1% e 56,73%, sucessivamente; mas que tiveram 

reduzido número de contratos assinados (TABELA 1). 



 

Tabela 1 – Número de contratos do Crédito Rural (custeio e investimento) assinados e percentual de estabelecimentos da agricultura familiar nos 

municípios do Território Litoral Sul entre os anos 2011 e 2015 

Municípios / Anos / 

Crédito 

Custeio Investimento 

Total 

Estab. 

Agrop. 

(No)  

Estab. 

Agrop. 

Não 

Familiar 

(No) 

Estab. 

Agrop. 

Não 

Familiar 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2006 

Almadina  8  6  6 7 7 34 74  74  18 23 34 223 223 111 49,78 

Arataca  9  15  20 20 11 75 113  58  94 98 242 605 722 338 46,81 

Aurelino Leal  3  9  7 6 7 32 215  172  112 103 145 747 454 230 50,66 

Barro Preto  1  2  0 0 0 3 100  125  57 59 50 391 210 122 58,10 

Buerarema  4  4  6 6 7 27 654  341  278 172 240 1.685 609 133 21,84 

Camacan  27  17  19 20 21 104 115  93  143 115 214 680 854 352 41,22 

Canavieiras  16  31  34 30 34 145 299  328  554 440 678 2.299 1.492 410 27,48 

Coaraci  2  4  6 15 10 37 210  192  133 101 114 750 434 231 53,23 

Floresta Azul  6  16  19 19 11 71 138  245  113 112 146 754 387 115 29,72 

Ibicaraí  5  9  6 7 2 29 136  148  129 72 144 629 296 153 51,69 

Ilhéus  34  40  38 41 36 189 422  290  666 483 447 2.308 3.346 1.426 42,62 

Itabuna  4  9  7 4 6 30 137  176  78 22 126 539 863 321 37,20 

Itacaré  10  8  9 7 7 41 341  330  272 229 106 1.278 2.390 295 12,34 

Itaju Colônia  23  18  19 24 25 109 76  69  61 148 133 487 243 180 74,07 

Itajuípe  1  16  11 15 13 56 192  249  80 106 50 677 479 256 53,44 

Itapé  16  18  13 15 8 70 43  67  67 69 81 327 416 236 56,73 

Itapitanga  11  11  12 11 8 53 184  195  134 125 130 768 426 135 31,69 

Jussari  1  5  4 9 1 20 58  45  48 104 103 358 371 139 37,47 

Maraú  12  9  11 14 6 52 441  361  539 337 277 1.955 1.850 476 25,73 

Mascote  6  10  8 28 21 73 288  173  245 264 302 1.272 544 238 43,75 

Pau Brasil  11  5  5 5 34 60 282  130  216 325 313 1.266 538 197 36,62 

Santa Luzia  8  18  11 20 24 81 250  261  443 482 528 1.964 1.171 275 23,48 

São J. Vitória  2  1  1 1 1 6 97  117  44 37 199 494 199 65 32,66 

Ubaitaba  2  3  3 1 3 12 215  95  45 63 80 498 350 71 20,29 

Una  29  19  32 54 0 134 214  225  208 87 595 1.329 1.576 476 30,20 

Uruçuca  8  8  19 11 11 57 94  101  61 117 17 390 709 242 34,13 

TLS 259 311 326 390 314 1.600 5.388 4.660 4.838 4.293 5.494 24.673 21.152 7.223 34,15 

Fonte: BACEN (2019) e IBGE (2019) 

Nota: Os dados referentes ao percentual de estabelecimentos da agricultura familiar são do ano de 2006, data do último Censo Agropecuário realizado e publicado pelo IBGE.  



 

A Tabela 2 apresenta os valores do Crédito Rural (custeio e investimento) repassados 

aos municípios do TLS, entre 2011 a 2015. Em relação aos valores disponibilizados para o 

Crédito Rural Custeio, o município de Floresta Azul se destaca pelos R$160.931.793, seguido 

por Canavieiras (R$31.142.984) e Ilhéus (R$31.142.984).  A Tabela 1 revela que em Floresta 

Azul, que tem apenas 377 estabelecimentos agropecuários (dos quais 29,72%% são de 

propriedade não familiar) e que somente apenas 71 contratos foram assinados; dessa forma 

podemos entender que poucos proprietários receberam significativos montantes de recursos 

para custeio.  

Como o investimento é dedicado à grandes aquisições, contrariando o que se esperava, 

em grande parte dos municípios os valores repassados do Crédito Rural Investimento não foram 

maiores que do Crédito Rural Custeio. Itajú do Colônia (R$31.797.182), Canavieiras 

(R$29.569.529) e Ilhéus (21.745.866) foram os três municípios em que os produtores mais 

acessaram o Crédito Rural Investimento, embora estes valores não foram tão superiores aos 

valores que os produtores destes municípios conseguiram para o custeio da produção. Itajú do 

Colônia possuía apenas 243 estabelecimentos agropecuários, muito aquém do que existia em 

Ilhéus e Canavieiras; porém, em Itajú do Colônia 74,07% são estabelecimentos não familiares, 

o que pode explicar o acesso que tiveram ao Crédito Rural na modalidade Investimento 

(TABELA 1 e 2 ).    

Ao observar a Figura 1, verifica-se que considerando o TLS como um todo o número 

de contratos assinados do Crédito Rural Custeio é menor que o número de contratos assinados 

do Crédito Rural Investimento. Todavia, os valores repassados do Crédito Rural Custeio são 

bem mais elevados, superando os valores repassados Crédito Rural Investimento. Assim, os 

poucos produtores que firmam contratos de Crédito Custeio recebem recursos elevados em 

relação ao volume maior de produtores que firmam contratos de Crédito Investimento, cujos 

montantes são mais inferiores. Ou seja, no TLS, entre 2011 e 2015 os (grandes, médios e 

pequenos) produtores obtiveram mais recursos para capital de giro do que para capital 

permanente (capaz de gerar mudanças produtivas estruturais). Isto leva ao entendimento que no 

TLS os investimentos além de ser mais disseminados, deveriam ocorrer com maior envergadura 

para os agricultores não familiares (FIGURA 1 e FIGURA 2).  

 

 

 



 

Tabela 2 – Valores do Crédito Rural (custeio e investimento), em R$ de 2015, repassados aos municípios do Território Litoral Sul (BA), entre 2011 

a 2015  

Municípios 
Custeio Investimento 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Almadina 934.057 1.449.966 995.252 3.526.254 1.681.875 8.587.404 1.200.232 972.036 1.070.990 1.148.490 621.801 5.013.549 

Arataca 2.625.748 3.100.674 2.957.844 4.006.636 1.143.534 13.834.436 2.613.305 1.101.899 664.962 1.447.760 777.449 6.605.375 

Aurelino Leal 107.674 2.470.706 1.244.798 1.510.239 931.260 6.264.677 944.395 516.042 1.168.370 1.303.001 1.319.007 5.250.815 

Barro Preto 57.554 176.475 0 0 0 234.029 1.072.232 249.975 295.352 216.300 263.590 2.097.449 

Buerarema 135.152 278.954 1.648.115 1.595.741 414.457 4.072.419 2.123.441 541.418 953.857 1.339.410 1.270.759 6.228.885 

Camacan 1.292.122 2.351.748 2.078.420 1.802.617 1.306.111 8.831.018 3.326.631 1.023.166 2.353.310 2.312.573 2.409.571 11.425.251 

Canavieiras 2.704.128 7.820.563 6.490.836 9.986.650 4.140.807 31.142.984 5.827.303 4.491.272 8.360.968 4.760.950 6.129.036 29.569.529 

Coaraci 452.756 3.230.666 1.204.811 8.360.250 4.248.824 17.497.307 1.930.214 783.892 1.508.077 1.826.882 2.194.276 8.243.341 

Floresta Azul 17.257.918 45.136.035 50.444.931 37.933.313 10.159.596 160.931.793 1.094.260 3.308.666 1.412.325 1.144.778 4.600.827 11.560.856 

Ibicaraí 360.598 891.194 1.572.970 1.390.271 313.394 4.528.427 2.388.977 504.184 914.969 764.142 459.192 5.031.464 

Ilhéus 2.506.392 8.736.610 5.023.899 8.029.772 4.506.110 28.802.783 8.896.699 2.590.075 4.304.570 3.928.349 2.026.173 21.745.866 

Itabuna 355.103 757.159 1.661.765 583.926 1.013.053 4.371.006 2.482.825 446.278 1.492.211 862.006 2.289.577 7.572.897 

Itacaré 200.422 493.511 478.332 396.958 203.689 1.772.912 2.878.872 508.675 998.653 829.498 298.433 5.514.131 

Itaju Colônia 3.822.740 4.490.782 5.081.913 6.462.125 4.020.178 23.877.738 4.519.378 4.270.160 5.996.203 6.010.125 11.001.316 31.797.182 

Itajuípe 45.357 2.650.696 1.808.864 1.497.925 743.346 6.746.188 2.548.681 576.548 883.116 3.674.516 246.901 7.929.762 

Itapé 1.735.355 3.726.973 2.084.064 3.118.113 715.842 11.380.347 828.991 965.470 3.041.371 2.117.651 423.800 7.377.283 

Itapitanga 1.910.224 2.540.214 2.633.069 2.815.105 988.358 10.886.970 1.300.859 1.239.054 1.966.061 1.491.621 1.084.242 7.081.837 

Jussari 292.073 1.685.171 1.257.505 3.255.751 149.421 6.639.921 431.404 433.580 1.494.981 2.444.511 305.974 5.110.450 

Maraú 333.870 1.407.148 1.559.210 2.226.099 592.496 6.118.823 1.760.672 952.233 1.040.568 1.536.032 1.192.300 6.481.805 

Mascote 761.261 1.348.784 738.712 2.884.383 1.464.340 7.197.480 1.813.545 994.508 3.271.997 6.110.081 4.294.784 16.484.915 

Pau Brasil 535.794 319.456 287.671 329.228 611.038 2.083.187 4.874.536 1.303.614 2.069.202 3.429.268 3.499.766 15.176.386 

Santa Luzia 576.419 2.940.673 1.351.546 1.833.371 1.207.738 7.909.747 5.156.692 2.376.713 2.536.038 3.046.295 2.710.418 15.826.156 

São J. Vitória 520.428 76.803 91.743 51.602 42.215 782.791 540.431 392.601 53.421 99.140 563.558 1.649.151 

Ubaitaba 323.076 709.736 714.399 472.957 125.108 2.345.276 1.485.891 118.242 134.500 142.696 224.441 2.105.770 

Una 6.916.296 7.076.335 4.543.383 5.459.303 0 23.995.317 3.900.080 1.757.023 1.993.632 909.257 3.728.813 12.288.805 

Uruçuca 2.500.360 855.159 7.875.570 1.371.278 1.173.277 13.775.644 3.090.408 128.300 185.067 484.402 3.481.524 7.369.701 

TLS 49.262.876 106.722.191 105.829.621 110.899.868 41.896.067 414.610.623 69.030.955 32.545.623 50.164.771 53.379.734 57.417.528 262.538.611 

Fonte: BACEN (2019) 



 

Figura 1 – Número de contratos do Crédito Rural (custeio e investimento) assinados no 

Território Litoral Sul entre os anos 2011 e 2015 

 

Fonte: BACEN (2019) 

 

 

Figura 2 – Valores do Crédito Rural (custeio e investimento), em R$ de 2015, repassados ao 

Território Litoral Sul (BA), entre 2011 a 2015  

 

Fonte: BACEN (2019) 
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A Tabela 3 apresenta o número de contratos assinados nos municípios do TLS que 

acessaram os recursos Pronaf Custeio e Pronaf Investimento, informações disponíveis apenas 

entre os anos 2013 a 2015. Neste período, os três municípios que mais firmaram contratos de 

crédito de custeio específicos para o agricultor familiar, foram Una (48), Pau Brasil (31) e 

Canavieiras (20). Este resultado pode ser explicado pelo fato de que Una e Canavieiras 

possuíam muitos estabelecimentos agropecuários, a saber, 1.576 e 1.492; apenas Pau Brasil 

apresentava número pequeno de estabelecimentos, 538; destaca-se que cada um dos três 

municípios registraram entre 60% e 70% das propriedades pertencentes à agricultores 

familiares. Itacaré, município com 87,66% de estabelecimentos do tipo familiar, ficou muito 

aquém com somente 6 contratos assinados na modalidade Pronaf Custeio.  

 

Tabela 3 – Número de contratos do Pronaf (custeio e investimento) assinados e percentual de 

estabelecimentos da agricultura familiar nos municípios do Território Litoral Sul 

entre os anos 2013 e 2015 

Municípios 
Pronaf – Custeio Pronaf - Investimento 

Total 

Estab. 

Agrop. 

(No) 

Estab. 

Agrop. 

Familiar 

(No) 

Estab. 

Agrop. 

Familiar 

(%) 

2013 2014 2015 Total 2013 2014 2015 Total 2006 

Almadina 0 0 0 0 9 18 26 53 223 112 50,22 

Arataca 2 1 0 3 82 90 238 410 722 384 53,19 

Aurelino 

Leal 
0 0 0 0 103 96 137 336 454 224 49,34 

Barro Preto 0 0 0 0 48 58 48 154 210 88 41,90 

Buerarema 0 0 0 0 273 164 233 670 609 476 78,16 

Camacan 4 4 6 14 125 101 203 429 854 502 58,78 

Canavieiras 8 3 9 20 501 416 666 1.583 1.492 1.082 72,52 

Coaraci 1 0 0 1 114 85 103 302 434 203 46,77 

Floresta 

Azul 
0 0 1 1 101 103 130 334 387 272 70,28 

Ibicaraí 0 3 0 3 121 65 139 325 296 143 48,31 

Ilhéus 8 1 3 12 643 415 445 1.503 3.346 1.920 57,38 

Itabuna 0 0 0 0 58 26 92 176 863 542 62,80 

Itacaré 4 1 1 6 262 228 106 596 2.390 2.095 87,66 

Itaju 

Colônia 
0 0 0 0 32 115 86 233 243 63 25,93 

Itajuípe 0 0 0 0 68 77 48 193 479 223 46,56 

Itapé 2 0 0 2 44 52 80 176 416 180 43,27 

Itapitanga 0 0 0 0 115 117 124 356 426 291 68,31 

Jussari 0 0 0 0 40 93 101 234 371 232 62,53 

Maraú 3 4 1 8 537 333 277 1.147 1.850 1.374 74,27 

Mascote 2 7 9 18 211 222 287 720 544 306 56,25 

Pau Brasil 0 0 31 31 215 318 311 844 538 341 63,38 

Santa 

Luzia 
2 5 7 14 424 468 516 1.408 1.171 896 76,52 

São J. 

Vitória 
0 0 0 0 44 36 194 274 199 134 67,34 

Ubaitaba 0 0 0 0 40 63 80 183 350 279 79,71 



 

Una 8 27 13 48 192 85 39 316 1.576 1.100 69,80 

Uruçuca 2 1 0 3 61 113 14 188 709 467 65,87 

TLS 46 57 81 184 4.463 3.957 4.723 13.143 21.152 13.929 65,85 
Fonte: MAPA (2019); IBGE (2019) 

 

Da modalidade Pronaf Investimento, apenas Canavieiras continuou se destacando pelo 

maior número de contratos assinados, 1.583; em segundo lugar aparece Ilhéus com 1.503 

contratos firmados e em terceiro lugar Santa Luzia, com 1.408 contratos. Cada um destes três 

municípios registrava quantidade importante de estabelecimentos agropecuários Afora Ilhéus 

com 57,38% de agricultores familiares, Canavieiras e Santa Luzia apresentavam mais que 70% 

deste tipo de produtores, justificando o acesso destes municípios ao Pronaf Investimento. Na 

modalidade Pronaf Investimento foram firmados muito mais contratos em Itacaré, 596, todavia, 

novamente, este número é considerado pequeno se levar em consideração que o município tinha 

o maior percentual de estabelecimentos familiares do TLS (87,66%) (TABELA 3). 

A Tabela 4 apresenta os valores do Pronaf Custeio e do Pronaf Investimento distribuídos 

para os municípios do TLS, entre 2013 e 2015. Os valores disponibilizados para a modalidade 

Pronaf Custeio foram muito inferiores aos valores disponibilizados para a modalidade Pronaf 

Investimento. Na modalidade Pronaf Custeio, Una, Santa Luzia e Pau Brasil se destacaram 

porque receberam R$929.075, R$541.619 e R$477.402, respectivamente. Canavieiras também 

se sobressaiu pelos R$419.062 recebidos.  

Na modalidade Pronaf Investimento, Pau Brasil (R$11.957.368), Canavieiras 

(R$9.172.233) e Ilhéus (R$7.225.374) são os três municípios mais contemplados. Como já 

descrito, estes municípios possuem considerado número de estabelecimentos agropecuários, 

embora não sejam exatamente os que possuem maiores percentuais de agricultores familiares, 

como é o caso de Ilhéus. Os 87,66% dos produtores familiares de Itacaré continuaram com 

reduzido acesso a estes recursos (TABELA 4). 

A Figura 3 explicita que, para o período 2013 e 2015, no TLS o número de contratos 

Pronaf Custeio é muito inferior ao número de contratos Pronaf Investimento. A Figura 4 revela 

que o mesmo ocorre em relação aos valores repassados, os recursos disponibilizados do Pronaf 

Custeio são inferiores aos recursos distribuídos para o Pronaf Investimento. Mas, diferente do 

que aconteceu com o Crédito Rural, com o Pronaf a modalidade Investimento abarcou o maior 

volume de contratos como de recursos. Ou seja, para a agricultura familiar o programa de 

crédito veio mais para apoiar as mudanças estruturais das propriedades. 

 

 



 

 

 

 

Tabela 4 – Valores do Pronaf (custeio e investimento), em R$ de 2015, repassados aos 

municípios do Território Litoral Sul (BA), entre 2013 a 2015  

Município 
Pronaf - Custeio Pronaf - Investimento 

2013 2014 2015 Total 2013 2014 2015 Total 

Almadina 0 0 0 0 24.373 78.236 118.755 221.364 

Arataca 230.747 132.377 0 363.124 394.497 373.314 415.960 1.183.771 

Aurelino Leal 0 0 0 0 344.961 430.292 526.356 1.301.609 

Barro Preto 0 0 0 0 116.904 180.608 113.590 411.101 

Buerarema 0 0 0 0 642.506 480.607 466.820 1.589.932 

Camacan 95.589 92.636 94.683 282.908 1.367.122 797.675 454.145 2.618.942 

Canavieiras 164.804 85.806 168.451 419.062 2.879.730 2.967.044 3.325.459 9.172.233 

Coaraci 17.789 0 0 17.789 538.336 347.894 369.746 1.255.976 

Floresta Azul 0 0 5.872 5.872 407.992 411.334 468.331 1.287.657 

Ibicaraí 0 11.050 0 11.050 607.497 249.492 319.823 1.176.812 

Ilhéus 85.096 19.406 25.703 130.205 2.721.447 2.656.251 1.847.676 7.225.374 

Itabuna 0 0 0 0 171.167 62.247 153.243 386.657 

Itacaré 43.533 6.634 6.427 56.594 970.465 1.315.653 298.433 2.584.551 

Itaju Colônia 0 0 0 0 156.832 2.866.137 1.153.203 4.176.172 

Itajuípe 0 0 0 0 274.373 618.080 147.998 1.040.451 

Itapé 13.893 0 0 13.893 188.879 395.506 273.800 858.185 

Itapitanga 0 0 0 0 617.496 586.768 456.492 1.660.755 

Jussari 0 0 0 0 193.034 377.011 192.000 762.045 

Maraú 36.858 33.291 6.528 76.678 1.616.943 2.296.744 1.192.300 5.105.986 

Mascote 33.464 109.410 150.385 293.259 1.019.509 3.244.269 1.002.857 5.266.635 

Pau Brasil 0 0 477.802 477.802 3.555.226 5.007.493 3.394.649 11.957.368 

Santa Luzia 69.012 276.377 196.230 541.619 1.637.204 3.390.711 1.630.498 6.658.412 

São J. Vitória 0 0 0 0 96.447 103.213 413.699 613.359 

Ubaitaba 0 0 0 0 98.395 237.530 224.441 560.366 

Una 195.445 482.997 250.633 929.075 1.036.838 1.287.961 620.608 2.945.407 

Uruçuca 13.148 7.344 0 20.492 334.123 639.871 56.000 1.029.994 

TLS 999.379 1.257.327 1.382.715 3.639.422 22.012.294 31.401.939 19.636.881 73.051.114 

Fonte: MAPA (2019) 

 

Figura 3 – Número de contratos do Pronaf (custeio e investimento) assinados no Território 

Litoral Sul entre os anos 2013 e 2015 



 

 

Fonte: MAPA (2019) 

Figura 4 - Valores do Pronaf (custeio e investimento), em R$ de 2015, repassados ao Território 

Litoral Sul (BA), entre 2013 a 2015 

 

Fonte: MAPA (2019) 

 

 Pelo número de contratos e pelos valores repassados do Crédito Rural e do Pronaf, seja 

para Custeio ou para o Investimento, foi possível verificar que há uma distribuição heterogênea 

dos recursos nos municípios do TLS, entre 2011 e 2015. Os municípios mais contemplados 

foram aqueles com maiores quantidades de estabelecimentos agropecuários. Seguindo esta 

lógica, o Crédito Rural foi mais presente nos municípios com maiores percentuais de 

proprietários de estabelecimentos agropecuários não familiares; já o Pronaf esteve mais 

presente nos municípios com maior participação de agricultores familiares. Na repartição entre 

26 municípios do TLS, Ilhéus, Canavieiras, Una e Pau Brasil foram os mais contemplados com 

créditos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os programas de crédito rural são necessários, mas não são suficientes para a promoção 

do crescimento e do desenvolvimento territorial e ou rural. O crédito rural, seja para custeio ou 

para investimento, é fundamental para que haja melhor desempenho dos negócios rurais. A 

partir deste entendimento, este trabalho procurou analisar a eficiência dos programas públicos 

de crédito rural no TLS, entre os anos 2011 a 2015. Par tanto discutiu-se a repartição dos 

recursos do programa de Crédito Rural, entendo que seu público alvo são os agricultores não 

familiares. Também avaliou-se a distribuição dos recursos do Pronaf, como um programa 

voltado aos agricultores familiares. 

 Foi possível comprovar que o TLS é formado por número elevado de municípios (26) 

heterogêneos quando se leva em conta o percentual de agricultores não familiares e o percentual 

de agricultores familiares. Verificou uma coerência na distribuição dos recursos, pois o maior 

número de contratos e de valores repassados de crédito rural ocorreu para aqueles municípios 

com elevada quantidade de estabelecimentos agropecuários. Neste sentido, o Crédito Rural 

esteve mais presente nos municípios que registraram muitos estabelecimentos agropecuários e 

do tipo não familiar; o Pronaf esteve mais presente nos municípios que registraram muitos 

estabelecimentos agropecuários e do tipo familiar.  

 Ilhéus, Canavieiras, Una e Pau Brasil foram os municípios mais beneficiados. Porém, 

Itacaré, com grande maioria de propriedades familiares carece de maior inclusão ao Pronaf. 

Considerando o território como um todo, os valores repassados do Crédito Rural Custeio foram 

inferiores aos valores repassados do Pronaf Investimento. Ou seja, formalmente os grandes, 

médios e pequenos produtores estão tendo mais apoio em termos de capital de giro, e os 

agricultores familiares mais acesso aos recursos que podem modificar a sua estrutura produtiva. 

 Assim, acredita-se que estas informações serão úteis para subsidiar as futuras políticas 

públicas que visam apoiar os diferentes tipos de produtores. Por certo mais pesquisas precisam 

ser realizadas para descrever com mais detalhes o que está acontecendo e as consequências da 

referida repartição de créditos no TLS. 
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RESUMO 

É consenso na literatura a importância da agricultura familiar para a geração de emprego e 
renda além de responsável pela produção de grande parte dos alimentos consumidos pelo 
homem. O presente estudo busca evidenciar o panorama da agricultura familiar na região 
imediata Ilhéus-Itabuna localizada no Sul da Bahia. Parte-se de pesquisa bibliográfica e coleta 
de dados secundários para os anos de 2006 e 2016 com informações de área e produtividade 
das culturas mais presentes na agricultura familiar dessa região imediata. Conclui-se que 
dentre as culturas estudadas a banana e o coco-da-baía apresentaram aumentos de produção, 
área e produtividade no período analisado. Registra-se que o cacau, apesar de possuir a maior 
área plantada, apresentou queda de produtividade, área e produção no período analisado. Esse 
resultado evidencia que a produção dos agricultores familiares da Região Imediata Ilhéus-
Itabuna é diversificada e outros cultivos, além do cacau, desempenham papel relevante na 
composição da renda desses agricultores.    

Palavras-Chave: diversificação produtiva, Produção de alimentos, Agricultura, 
Subsistência.  

 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Bezerra e Schlindwein (2016) a agricultura familiar assume notória 

importância na geração de emprego, renda e na diversificação das atividades produtivas. 

Sabe-se que a produção da agricultura familiar é um dos pilares da alimentação da população 

brasileira.  Apesar da produção em menor escala em comparação aos grandes latifúndios, boa 

parte das frutas, verduras e hortaliças que abastecem os municípios assim o fazem por conta 

dos pequenos produtores familiares. Segundo o INCRA/FAO (2000), a produção agrícola 

familiar apresenta grande capacidade de abastecimento para o país, apesar de suas 

dificuldades como pouco acesso à terra, ao crédito e aplicação de novas tecnologias. 

 
1 ¹Graduando em Agronomia, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Ilhéus, Bahia. E-mail: 
christianbouix18@gmail.com, ²Graduando em Agronomia, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Ilhéus, 
Bahia. E-mail: fryluan@hotmail.com, ³Graduanda em Agronomia, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, 
Ilhéus, Bahia. E-mail: sarahmacedo150@gmail.com 

 



 
 

 
 

 

A agricultura familiar, no seu entendimento como grupo social não é considerado 

recente, entretanto o seu significado atual atribuído é algo moderno (WANDERLEY, 1996). 

Assim, o desenvolvimento da categoria agricultura familiar é recente no contexto 

socioeconômico brasileiro.  

De acordo com a Lei 11.326/2006, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural; aquele que pratica atividades no meio rural, não detenha, a qualquer título, área 

maior do que 4 (quatro) módulos fiscais, utilize predominantemente mão de obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento, dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família. 

Abramovay (1992) defende que a racionalidade da organização familiar não depende 

unicamente da família em si, mas sim da sua capacidade de adaptação nos meios sociais e 

econômicos no qual se desenvolve. De todo modo, os conceitos de agricultura familiar são 

bastante variáveis.  

De acordo com Altafin (2007), a agricultura familiar apresenta funções na dinâmica 

econômico-social dos territórios, como consequência da diversidade de situações e conceitos 

que o termo abrange. Esse autor aborda a geração de empregos e segurança ambiental como 

alguns dos papéis exercidos pela agricultura familiar.  

Apesar da agricultura familiar contar com mão de obra majoritariamente familiar, não 

é excluído o uso de força de trabalho externa de forma adicional (Cardoso 1987:56). Os 

estabelecimentos familiares, em geral, têm como uma de suas dificuldades já citadas a 

aplicação de novas tecnologias. Portanto, a ausência ou pouco número de maquinários, por 

exemplo, requer um maior número de trabalhadores para o desenvolvimento das tarefas. 

Devido a esses motivos, ocorre geração de empregos e consequente melhoria social. Outro 

ponto positivo da produção familiar é a inclusão de um nicho de mercado consumidor que 

opta por alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos, ou mesmo orgânico, reafirmando a 

importância do papel da segurança alimentar atribuído à agricultura familiar. 

No Brasil a Agricultura familiar tem grande importância em relação a economia, pois 

diversos produtos são provenientes desse modelo de produção. Em comparação entre dados 

do Banco Mundial e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, observou-se que 

ao somar a produção da agricultura familiar com as demais formas de agricultura, o Brasil 



 
 

 
 

 

passa de oitavo maior para a quinta posição em nível mundial, ficando atrás da China, Índia, 

Indonésia e Nigéria, com faturamento de US$ 84,6 bi por ano (MAPA, 2018). Assim, 

apreende-se que o crescimento do Brasil passa pela agricultura familiar.  

Em termos de Bahia, a participação da agricultura familiar na economia vem 

diminuindo, decorrente, entre outros fatores do aumento dos custos de produção, o que acaba 

elevando o preço do produto final e, consequente, redução nas vendas. Além disso, citam-se 

os fatores ambientais associados a sucessivas secas que acabaram por diminuir a 

produtividade de cultivos dos agricultores familiares, com menos impacto para a agricultura 

de grande escala, já que esses produtores possuem recursos para contornar esses eventos 

adversos (SEI, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a agricultura familiar na Região 

Imediata Ilhéus-Itabuna, enfatizando os principais cultivos praticados pelos agricultores 

familiares além da produtividade, preço e área plantada com esses cultivos nos anos de 2006 e 

2016. Essas informações auxiliam na compreensão de fatores que impactam na rentabilidade 

do pequeno produtor familiar na região imediata Ilhéus-Itabuna. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

METODOLOGIA 

1. Área de estudo 

O presente estudo centra-se no Território Litoral Sul, mais especificamente a região 

imediata Ilhéus-Itabuna. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2017), as regiões imediatas são aquelas que procuram centros urbanos próximos para atender 

as suas necessidades imediatas, como emprego, saúde, educação e prestação de serviços. 

A Região Imediata Ilhéus-Itabuna (Figura 1) encontra-se na região Sul da Bahia e 

possui extensão territorial de aproximadamente 10.755,84 km², distribuído em 22 municípios: 

Almadina,  Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, 

Ibicaraí, Ibicui, Ibirapitanga, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, 

Itapitanga, Maraú, Santa Cruz da Vitoria, São José da Vitória, Ubaitaba,  Uruçuca.  

 



 
 

 
 

 

 
 
 

Figura 1 – Região de Influência Imediata de Ilhéus-Itabuna, Bahia, Brasil, 2019  

 
Fonte: IBGE (2017), elaborada pelos autores. 

 

O estado da Bahia apresenta uma área total de 9.946.156 hectares voltados para a 
agricultura familiar, sendo que a Região Imediata Ilhéus-Itabuna contém 139.670 ha 
representando apenas 1,40% de toda área familiar baiana IBGE (2006).  

2. Fonte dos dados 

Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
especificamente do Censo Agropecuário de 2006 e Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 
referente aos anos de 2006 e 2016. 

3. Deflacionamento de preços 

Os preços dos principais cultivos da agricultura familiar da Região Imediata Ilhéus-
Itabuna foram encontrados dividindo o valor da produção (em mil reais) pela quantidade (em 
toneladas) obtidos na Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE. Posteriormente, os 
preços foram deflacionados, à preços de 2016, de forma a obter os valores em termos reais. 
Utilizou-se, o Índice Geral de Preços (IGP-DI), obtido no IPEADATA.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A região imediata Ilhéus-Itabuna abriga 11.157 estabelecimentos de agricultura 
familiar, ou seja, 1,68% dos 665.767 estabelecimentos da Bahia. Os municípios de Ilhéus e 



 
 

 
 

 

Itacaré são as que possuem maiores áreas e maior número de estabelecimentos familiares 
nessa região imediata (IBGE, 2006).  

A Tabela 1 apresenta os dados de área e número de estabelecimentos de agricultura 
familiar da Bahia, e as subdivisões dos municípios componentes da Região Imediata Ilhéus-
Itabuna. 

Tabela 1. Número e área dos estabelecimentos agropecuários, por condição do produtor em 
relação às terras e agricultura familiar (2006). 

Unidade da 
Federação e 
Município 

Área 
(hectares) 

Número de 
estabelecimentos 

% Área em 
relação a  

Região 
Imediata 

% Número 
estabelecimentos 

em relação a 
Região Imediata 

Almadina 1623 112 1,20% 1,00% 
Aurelino 
Leal 

3956 224 2,80% 2,00% 

Barro Preto  1375 88 1,00% 0,80% 

Buerarema  7980 476 5,70% 4,30% 

Coaraci 3496 203 2,50% 1,80% 
Firmino 
Alves  2428 124 1,70% 1,10% 

Floresta Azul  4896 272 3,50% 2,40% 

Ibicaraí  2811 143 2,00% 1,30% 

Ibicuí  9684 775 6,90% 6,90% 

Ibirapitanga 13975 1228 10,00% 11,00% 

Ilhéus  22347 1920 16,00% 17,20% 

Itabuna 4710 542 3,40% 4,90% 

Itacaré  19422 2095 13,90% 18,80% 
Itaju do 
Colônia  

1696 63 1,20% 0,60% 

Itajuípe  3856 223 2,80% 2,00% 

Itapé  3193 - 2,30% - 

Itapitanga  3169 291 2,30% 2,60% 

Maraú  14981 1374 10,70% 12,30% 
Santa Cruz 
da Vitória  2589 124 1,90% 1,10% 

São José da 
Vitória  

1328 134 1,00% 1,20% 

Ubaitaba 3775 279 2,70% 2,50% 

Uruçuca  6380 467 4,60% 4,20% 
Total da 
Região 
Imediata 
Ilhéus-
Itabuna 

139670 11157 100,00% 100% 



 
 

 
 

 

Bahia 9946156 665767   

     Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2006). 

A área destinada à agricultura e o número de estabelecimentos agropecuários são 

baixos em relação à Bahia, porém, existem culturas que possuem grande valor econômico e 

são produzidos através da agricultura familiar. Na região imediata de Ilhéus-Itabuna os 

principais produtos provenientes da agricultura familiar são cacau, cana-de-açúcar, 

ma0ndioca, banana e coco (IBGE, 2006). 

A figura 2 evidencia a evolução da produção dessas principais culturas que estão 

relacionadas a agricultura familiar. Nota-se certa estabilidade dessa produção, se analisado os 

anos de 2006 e 2016, à exceção da banana (Todas as variedades regionais) que apresentou um 

crescimento no período. 

Figura 2: Produção em toneladas das principais culturas da agricultura familiar da Região Imediata Ilhéus-

Itabuna nos anos de 2006 e 2016 

 

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal, 2016.  

 

Tendo em vista a relevância dessas culturas para a agricultura familiar, a seção 

seguinte pretende analisar o comportamento de área e produção dos mesmos, sendo possível 

avaliar qual a evolução ou decréscimo das culturas com o decorrer dos anos. 
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O cacau é a cultura com maior área plantada quando comparado às outras culturas 

discutidas neste estudo. Em relação ao cacau produzido na região imediata entre os anos de 

2006 e 2016, pode-se observar uma pequena diminuição na área plantada em hectares, e uma 

grande queda na quantidade produzida em toneladas de amêndoas (Figura 3 e Figura 4). Em 

2006 a área plantada de cacau na região imediata era de 36% e a quantidade produzida em 

toneladas de 30%, em relação à Bahia. No ano de 2016, esses valores decresceram para 35% e 

28% respectivamente. Os municípios de Ilhéus e Ibirapitanga destacam-se em relação a área e 

produção, se comparado aos demais da Região Imediata. Embora Ilhéus tenha aumentado a 

área plantada, observa-se ligeira queda na produção, o que significa que a produtividade da 

planta diminuiu. 

Figura 3. Evolução da área plantada de cacau nos municípios da Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 2006 a 2016. 

 

 

Figura 4. Evolução da produção de cacau (em toneladas) da Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 2006 a 2016. 

 

Calculando a produtividade de cacau (em amêndoas) da região Imediata Ilhéus-

Itabuna (Tabela 2), nota-se uma redução de 0,229 para 0,172 ton/ha, resultando em uma 
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diminuição de 0,057 ton/ha. Corroboraram para esse resultado tanto a área quanto à produção 

que obtiveram queda no período. 

Tabela 2. Produção, área e produtividade de cacau (em amêndoas) da Região Imediata Ilhéus-Itabuna. 

Ano Produção (t) Área (ha) Produtividade (t/ha) 

2006 44 510 194 107 0,229 

2016 33 138 192 509 0,172 
 

Cana-de-açúcar 

Em relação a produção de cana de açúcar em 2006 e 2016 também houve uma 

pequena queda tanto em área plantada (hectares) quanto na quantidade produzida (toneladas). 

A média de produção dessa Região Imediata em relação ao total produzido na Bahia é pouco 

significativo. Em 2006 a área e a produção representaram 0,60%, 0,47% e em 2016 0,57% e 

0,39 % respectivamente. Observa-se aumento da área plantada e produção em alguns 

municípios com destaque para Itajuípe e Coaraci.  

Figura 5. Evolução da área plantada com cana-de-açúcar nos municípios da Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 
2006 e 2016. 
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Figura 6. Evolução da produção (em toneladas) da cana-de-açúcar na Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 2006 e 
2016. 

 

 

Calculando a produtividade de cana-de-açúcar da região Imediata Ilhéus-Itabuna 

(Tabela 3), nota-se uma redução de 44,99 para 40,90 ton/ha, resultando em diminuição de 

4,09 ton/ha do ano de 2006 para 2016. Assim como para o cacau, a diminuição da área 

plantada e da produção colaboraram para a redução da produtividade da planta.  

Tabela 3. Produção, área plantada e produtividade de Cana-de-açúcar da Região Imediata Ilhéus-Itabuna. 

Ano Produçao (t) Área (ha) Produtividade (t/ha) 

2006 28 889 642 44,998 

2016 25 077 613 40,908 
 

Mandioca 

Em relação à produção de mandioca na região imediata, houve um aumento no 

número de municípios produtores e na área plantada em relação aos anos de 2006 e 2016. 

Entretanto, a quantidade produzida reduziu. Em relação ao total produzido nessa região 

comparado com a Bahia a porcentagem é muito baixa. No ano de 2006 a área e produção 

representaram 1,21% e 1,09%, aumentando em 2016 para 2,41% e 2,44% respectivamente, 

em relação a Bahia. Mesmo com esse aumento, o acréscimo não é significativo. Destacam-se 
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os municípios de Ilhéus, Aurelino Leal e Ubaitaba com aumento da área plantada e da 

produção no período. 

Figura 7. Evolução da área plantada com mandioca nos municípios da Região Imediata Ilhéus–Itabuna, 2006 e 
2016. 

 

 

Figura 8. Evolução da produção (em toneladas) de mandioca na Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 2006 e 2016. 

 

Calculando a produtividade de mandioca na região Imediata Ilhéus-Itabuna (Tabela 4), nota-

se uma redução de 11,51 para 11,37 ton/ha, resultando em um decréscimo de 0,14 ton/ha do 

ano de 2006 para 2016. Essa queda da produtividade é decorrente da diminuição da produção, 

já que houve um ligeiro aumento na área plantada. 
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Tabela 4. Produção, área e produtividade de Mandioca da Região Imediata Ilhéus-Itabuna. 

Ano Produçao (t) Área (ha) Produtividade (t/ha) 

2006 48 092 4 178 11,510 

2016 47 717 4 196 11,372 
  

Banana 

A banana é a segunda cultura com maior área e produção proveniente da agricultura 

familiar na região imediata. Houve um aumento na produção em toneladas e uma pequena 

queda na área plantada, significando que houve aumento na produtividade do ano de 2006 

para 2016. Em termos percentuais, na região imediata, comparando com a Bahia, os valores 

foram 11,91% e 7,68% no ano de 2006 e 11,58% e 10,60% no ano de 2016, para o tamanho 

de área plantada em hectares e quantidade produzida em toneladas respectivamente. 

Figura 9. Evolução da área plantada com banana nos municípios da Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 
2006 e 2016. 
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Figura 10. Evolução da produção (em toneladas) da banana na Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 2006 e 
2016. 

 

 

Calculando a produtividade de Banana da região Imediata Ilhéus-Itabuna (Tabela 5), 

nota-se um aumento de 9,44 para 13,66 ton/ha, resultando em um acréscimo de 4,22 ton/ha do 

ano de 2006 para 2016. Esse resultado decorre da produção que teve um incremento no 

período, passando de aproximadamente 90 mil para 115 mil toneladas. 

Tabela 5. Produção, área e produtividade de Banana da Região Imediata Ilhéus-Itabuna. 

Ano Produçao (t) Área (ha) Produtividade (t/ha) 

2006 90 860 9 620 9,444 

2016 115 023 8 420 13,660 
 

Coco 

O coco foi a cultura que teve o maior aumento tanto em área como em produção, em 

termos percentuais, em relação aos anos de 2006 e 2016. Entretanto, a produção em relação a 

Bahia apresenta porcentagens ainda muito pequenas. É notório que o coco apresenta potencial 

de crescimento, visto que foi a cultura que teve um maior aumento da porcentagem. Em 2006 

apresentou 1,81% e 1,39%, já em 2016, houve acréscimo para 3,37% e 4,35% de área e 

produção respectivamente. Chama a atenção o aumento de produção e área de Ilhéus no 
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período analisado. Em Itacaré, por sua vez, houve um aumento  da produção superior ao 

aumento da área plantada.  

 

Figura 11. Evolução da área plantada com coco nos municípios da Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 
2006 a 2016. 

 

 

Figura 12. Evolução da produção de banana na Região Imediata Ilhéus-Itabuna, 2006 e 2016. 
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Calculando a produtividade de coco-da-baía da região Imediata Ilhéus-Itabuna (Tabela 

6), nota-se um aumento de 5,90 para 10,11 ton/ha, resultando em acréscimo de 4,21 ton/ha do 

ano de 2006 para 2016. Esse resultado decorre tanto pelo aumento da produção quanto pelo 

aumento da área plantada.  

Tabela 6. Produção, área e produtividade de Coco-da-baía da Região Imediata Ilhéus-Itabuna. 

Ano Produção (t) Área (ha) Produtividade (t/ha) 

2006 8 722 1 477 5,905 

2016 23 608 2 333 10,119 
 

Deflacionamento de preços  

 Os produtos agrícolas estudados nesse presente trabalho apresentaram pouca variação 

em seu preço real, à exceção do cacau. A cacauicultura obteve seu maior preço no ano de 

2015, correspondendo a, aproximadamente, R$ 10,00 por kg de amêndoa seca. Os demais 

produtos tiveram aumento em seu preço de 2015 a 2016, exceto a cana de açúcar. 

Figura 13: Variação do preço real da cultura da banana, cacau, cana-de-açucar, coco e 

mandioca no período de 2006 a 2016 na região imediata de Ilhéus-Itabuna. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do número de estabelecimentos destinado à agricultura familiar na Região 

Imediata de Ilhéus-Itabuna apresentar pouca representatividade em nível estadual, parte 

significativa da produção de subsistência provêm desses agricultores. Dos cultivos 

identificados como mais relevantes, destaca-se a banana e o coco que tiveram, no período 

analisado, aumento de produtividade, área e produção. No caso da banana, destaca-se o 

município de ibirapitanga. Para o coco, o destaque são os municípios litorâneos de Ilhéus e 

Itacaré. Chama a atenção a queda da produtividade, área e produção relativo ao cacau no 

período analisado. Isso sinaliza a importância de outros cultivos na composição da renda do 

agricultor dessa região.  
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PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA GRAVIOLA E AÇAÍ NO SUL DA BAHIA 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar a produção e comercialização da graviola e do açaí na 
região sul da Bahia no período de 2017 a 2019, com base nos dados da produção agrícola 
municipal (PAM) fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
também foram utilizados dados da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e da 
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI). A graviola 
(Annona muricata L.) é uma frutífera de clima tropical e o estado da Bahia é o maior 
produtor, com uma área plantada em cerca de 1300 hectares localizados nos municípios de 
Una, Valença, Gandu, Ilhéus, Wenceslau Guimarães e Tancredo Neves, sendo que a produção 
anual está em torno de 8 mil toneladas. Originário da Amazônia, o açaí (Euterpe oleracea 
Mart.) é uma palmeira importante para o mercado com diversas formas de exploração, tendo 
como principais focos a extração do palmito e produção de polpa. A expansão da produção de 
açaí na Bahia está se tornando expressiva, o que já faz da Bahia o quarto maior produtor 
brasileiro do açaí, ganhando importância no mercado brasileiro desse produto. As duas 
frutíferas têm ganhado destaque na indústria de polpas da região baiana e outras regiões do 
Brasil, o que tem sido um incentivo aos produtores quanto ao aumento da produção. 

Palavras-chave: Graviola, Açaí, Frutífera, Produção. 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to analyze the production and commercialization of soursop 
and acai berry in the southern region of Bahia in the 2017 a 2019 period, based on the 
municipal agricultural production (PAM) provided by the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE) data. Soursop is a fruit of tropical climate originating from Central 
America and North of South America. In addition to natural consumption, this fruit has its 
importance distributed in various uses such as pulp, nectars, dairy drinks, ice cream, natural 
remedies and also consumption. in natura. According to the Bahia State Agricultural Defense 
Agency - ADAB, the state of Bahia is the world's largest producer of soursop. Soursop 
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(Annona muricata L.) is a tropical fruit tree and the state of Bahia is the largest producer, with 
an area planted on about 1300 hectares located in the municipalities of Una, Valença, Gandu, 
Ilhéus, Wenceslau Guimarães and Tancredo Neves, and annual production is around 8 
thousand tons. Originally from the Amazon, açaí (Euterpe oleracea Mart.) Is an important 
palm for the market with various forms of exploitation, having as main focus palm heart 
extraction and pulp production. The expansion of acai berry production in Bahia is becoming 
expressive, which already makes Bahia the fourth largest Brazilian acai berry producer, 
gaining importance in the Brazilian acai berry market. Both fruit have gained prominence in 
the pulp industry of Bahia and other regions of Brazil. 

Keywords: Soursop, Acai, Fruit, Production. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A gravioleira (Annona muricata L.) é uma frutífera de clima tropical originária da 

América Central e ao Norte da America do Sul. Além do consumo in natura, essa frutífera 

tem sua importância distribuída em diversos usos como polpas, néctares, bebidas lácteas, 

sorvetes, remédios naturais e também consumo in natura (SACRAMENTO; MOURA; 

COELHO JÚNIOR, 2009). 

De acordo com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB, o 

estado da Bahia é o maior produtor mundial de graviola, com uma área plantada, em 2010, em 

cerca de 1300 hectares localizados nos municípios de Una, Valença, Gandu, Ilhéus, 

Wenceslau Guimarães e Tancredo Neves, sendo que a produção anual está em torno de 8 mil 

toneladas (ADAB, 2010). O cultivo da graviola vem se expandindo entre os agricultores 

familiares e se tornou uma boa alternativa para diversificar a renda do produtor. 

A gravioleira por ser uma planta de clima tropical, encontrou no estado da Bahia 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Segundo Pinto & Silva (1995), a frutífera se 

desenvolve bem em temperaturas na faixa de 21 ºC a 30 ºC e precipitação anual superior a 

1.000 mm, sendo necessário um período sem chuvas para que ocorra o seu florescimento e a 

formação dos frutos, além disso, a cultura não suporta geada e nem grandes oscilações de 

temperatura. Com sistema radicular abundante, a gravioleira se adapta bem em diversos tipos 

de solo, mas que sejam ricos em matéria orgânica, bem drenados e com pH em torno de 6,0 a 

6,5 (Pinto & Silva, 1995). 



 
 

 Originário da Amazônia, o açaí (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira importante 

para o mercado com diversas formas de exploração, tendo como principais focos a extração 

do palmito e produção de polpa. Datada desde a época pré-Colombiana sua exploração tem 

um cenário histórico de consumo pela população amazônica e hoje vem crescendo e 

conquistando amplo mercado nacional (OLIVEIRA, 1998). O cultivo do açaizeiro está se 

expandindo e já ganhou importância econômica na região sul da Bahia, sendo a região de 

clima tropical úmido com temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos, a cultura do 

açaí encontrou na Bahia as condições ideais para o seu bom desenvolvimento. 

Diante da importância da cultura da graviola e do açaí para a região Sul da Bahia, o 

objetivo desse trabalho foi caracterizar, a partir de revisão de literatura e dados secundários, a 

produção e mercado das duas culturas no sul Baiano.   Esse estudo auxilia na divulgação de 

informações de duas culturas que vem ganhando destaque na região Sul da Bahia, gerando 

renda para produtores regionais. 

2. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA GRAVIOLA 

Descoberta pelos exploradores espanhóis, a graviola foi disseminada chegando ao 

Brasil no século XVI, podendo ser encontrada hoje tanto como silvestre ou cultivada. 

Principalmente pelas condições climáticas, o Brasil hoje é o maior produtor de graviola do 

mundo, consequência tanto da aceitação dos consumidores quanto da busca das indústrias 

para produção de polpas (LIMA, 2004). As variedades mais produtivas são Morada, FAO I e 

Comum.  

O interesse comercial pela graviola vem crescendo gradativamente, tanto no mercado 

interno quanto no mercado europeu, principalmente pelo interesse na polpa, porém o mercado 

de frutas frescas também vem crescendo, além das possibilidades do uso pelas indústrias 

farmacêuticas e de cosméticos. (SOBRINHO, 2010). Para atender à crescente demanda os 

produtores buscam melhorias nas produções visando aumentar a oferta, por meio do 

incremento de tecnologias e práticas de manejo. De modo geral, o nível tecnológico adotado 

pela maioria dos produtores de graviola é muito diferenciado. Muitos produtores não utilizam 

tecnologia moderna, como irrigação, nutrição adequada, poda, polinização artificial, proteção 

dos frutos e manejo de pragas, limitando o potencial do cultivo e comprometendo a 

produtividade e a qualidade dos frutos produzidos. (LIMA, 2004). 



 
 

 A expansão do cultivo de graviola enfrenta muitas limitações relacionadas ao manejo 

técnico das plantas dentro dos pomares, em função da escassez de informações técnicas, 

especialmente sobre o manejo integrado de pragas, irrigação, nutrição mineral, dentre outros. 

Assim, é fundamental e necessária a busca por novos resultados de pesquisas (FREITAS, 

2012).  

A alta perecibilidade da graviola é um dos maiores entraves à comercialização da fruta 

fresca, visto que a distância dos mercados consumidores e o reduzido tempo de prateleira 

podem ocasionar perdas econômicas elevadas. A grande maioria dos frutos é destinada ao 

processamento em agroindústrias, para a fabricação de sucos, sorvetes, doces, licores, frutas 

cristalizadas entre outros. Apesar da importância da graviola em algumas regiões do País, é 

reduzido o número de levantamentos sistemáticos de sua produção por parte de órgãos 

oficiais, o que dificulta uma análise mais atualizada e específica a respeito da evolução, 

comercialização e participação dessa fruta no agronegócio brasileiro (NOGUEIRA et al., 

2005). 

No Brasil, o Nordeste é, de longe, a maior região em números de estabelecimentos 

com graviola do país, com mais de 60mil estabelecimentos com esse cultivo, seguida pela 

região Norte com mais de 20 mil estabelecimentos (Figura 1). Nota-se, assim, grande 

diferença de adaptação da graviola dentre as regiões brasileiras com destaque para região 

Nordeste. 

Figura 1 – Número de estabelecimentos agropecuários produtores de graviola por região, resultados 

preliminares 2017. 



 
 

 

Na Bahia, Segundo Freitas (2012), as propriedades produtoras de graviola na região 

sul do estado têm em média 3,25 ha, mas há também propriedades de 0,2 a 3,0 ha.  Dessas 

propriedades, 49,1% dos pomares implantados são de 2 ha e 82,4% de até 5 ha.  

 Em termos de preços praticados no mercado nacional, nota-se que, a Bahia é o estado 

que pratica os menores preços, em comparação aos demais estados do Brasil. Atualmente, o 

Centro de Abastecimento da Bahia (CEASA-BA) registrou média mensal de R$ 2,22/kg da 

graviola em 2018, enquanto a CEASA-MINAS apresentou a maior valorização em 2018, com 

preço médio mensal R$ 6,46/kg. Isso decorre porque a Bahia é o maior produtor e, portanto, 

ao comercializar com os demais estados, incorre-se em custos de transportes, além das 

margens de comercialização obtidas pelos atravessadores. Em São Paulo, o preço da graviola 

está em torno de R$5,96/kg4 e, em Pernambuco, o preço situa-se, em agosto do corrente ano, 

no patamar de R$3,50/kg (Figura 2).  

 

Figura 2: Preço da graviola (em kg) praticados no CEASA/Pernambuco referentes aos meses 

de agosto, 2013-2019, a preços reais de julho de 2019 (deflacionado pelo IGP-M). 

 
4 Preço referente ao dia 16/08/19 



 
 

 

Fonte: CEASA/PE 

 

Para estimar os custos de implantação da cultura da graviola se tem como principal 

limitação a falta de informações. Pagliarini et al (2013), com exemplo para o estado de São 

Paulo, ilustraram os gastos para implantação da graviola para o mês de novembro de 2012, 

podendo ser utilizado como parâmetro (Tabela 1). 

Tabela 1 – Indicadores de lucratividade para o terceiro ano do cultivo da graviola para 625 plantas/ha, Ilha 

solteira, Estado de São Paulo, novembro de 2012 

Itens Espec. Valores 
Produção Kg 4.687,50 
Preço médio R$/Kg 5,02 (US$ 2,47) 
Renda bruta R$ 23.531,25 (US$11.591,75) 
Custos R$ 18.083,87 (US$8.908,31) 
Lucro Operacional R$ 5.447,38 (US$2.683,44) 
Indice de lucratividade % 23,15 
Preço de equilíbrio R$/Kg 3,86 (US$1,90) 
Fonte: Pagliarini et al (2013) 

Segundo Freitas (2012), os produtores de municípios da região sul da Bahia como 

Gandu, Nilo Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Wenceslau Guimarães, Nova 

Ibiá e Itamari, principal produtora de graviola do Estado e do Brasil, conseguem exportar a 
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graviola para outros estados se organizando em cooperativas, associações e sindicatos. Essas 

organizações possibilitam a esses produtores uma infraestrutura mais adequada na forma 

coletiva de produção. Dessa forma esses produtores agrícolas conseguem obter câmaras frias, 

freezers, despolpador, insumos agrícolas, crédito, organizar estoques de produção, tudo que é 

necessário para ter um adequado beneficiamento da graviola para agregar valor comercial e 

conseguirem vender seus produtos para outros estados onde os preços são mais valorizados. 

A graviola produzida nos pomares do sul da Bahia tem como destino indústrias de polpas 

e outros produtos de graviola nos municípios de Ipiaú, Aurelino Leal, Ibirataia, Feira de 

Santana, Salvador, Ubaitaba, na Bahia. E alguns produtores conseguem comercializar para 

outros estados como Alagoas, Sergipe, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, 

São Paulo, Goiás e Acre (JOSÉ et al., 2014). 

 

 

 

3. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO AÇAÍ 

 

 A Região Norte ainda detém o principal mercado de Açaí, com destaque no Pará que é 

considerado o mais produtor de açaí do Brasil, sendo responsável por 95% da produção 

brasileira (PAM/IBGE, 2017). A tabela 2 mostra o ranking nacional da produção de açaí, a 

quantidade produzida, área colhida e rendimento médio no ano de 2017 em diferentes estados, 

em que o estado do Pará se destaca como o principal produtor e a Bahia se encontra na quarta 

posição. 

Tabela 2 – Ranking nacional da quantidade produzida, área colhida e rendimento médio do açaí em diferentes 

estados no ano de 2017 

 Quantidade 

produzida (t) 

Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

médio 

(kg/ha) 

1º Pará 1.274.056 188.483 6.760 

2º Amazonas 52.701 4.345 12.129 

3º Roraima 3.513 508 6.915 



 
 

4º Bahia 1.846 1.159 1.593 

5º Rondônia 1.152 253 4.553 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2017 

 

 O açaí é utilizado para diversas formas de consumo como a polpa pura ou com pouco 

teor de água para produção de bebidas energéticas preparadas, sobremesas e sorvetes. Outras 

formas de consumo com grande destaque por todo o Brasil é o açaí pasteurizado, com xarope 

de guaraná e o açaí em pó (GUIMARÃES, 1998). 

 No sul da Bahia o açaí é consumido na forma de sobremesa, misturado com xarope de 

guaraná, com outras frutas como morango, banana, kiwi e também com adição de outros 

acompanhamentos como granola e leite condensado. Diferente do Pará, que consome o açaí 

como refeição principal, é bebido puro ou com farinha de mandioca e tapioca e geralmente 

sem adição de açúcar (NOGUEIRA et al., 2005).  

 Na Bahia, a produção do açaí é, em sua maior parte, realizada pela agricultura 

familiar, exige muita mão de obra, práticas de manejo e colheita. Em torno de 80% do açaí é 

obtido através de extrativismo, e apenas 20% da cultura são açaizeiros manejados e cultivados 

(BRASIL, 2006).  

 Segundo o IBGE (2017), na Bahia o principal município produtor é Una, com uma 

produção de 681 toneladas no ano de 2017, área colhida de 310 ha e rendimento médio de 

2197 kg/ha. Dados de produção, área colhida e rendimento médio dos cinco municípios 

produtores de açaí no sul baiano estão dispostos na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados de produção, área colhida e rendimento médio de cinco municípios produtores de açaí 

no sul da Bahia em 2017 

 Produção (t) Área colhida 

(ha) 

Rendimento 

médio (kg/ha) 

Una 681 310 2197 

Porto Seguro 451 82 5500 

Ilhéus 160 160 1000 



 
 
Valença 128 128 1000 

Camamu 100 75 1333 

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal 2017 

 

 Apesar de ser o maior produtor do açaí no sul baiano e com maior área colhida, Una 

possui menor rendimento da produção por hectare do que o município de Porto Seguro.  

Segundo a Comissão Executiva do Plano da lavoura Cacaueira (CEPLAC, 2009), o cultivo do 

açaizeiro é mais uma alternativa econômica para a Região Cacaueira, em que os produtores 

procuram uma fonte de renda alternativa viável para substituir ou complementar a renda do 

cacau, sobretudo após a chegada da vassoura de bruxa (Moniliophthora perniciosa) na região. 

Em termos de valor da produção, um hectare de açaí bem manejado pode render R$16 mil 

com produção de polpa (CEPLAC, 2010).  

  

 

A procura do açaí na região sul da Bahia é devida principalmente às indústrias da 

região processadoras de polpa, porém a produção da Bahia é insuficiente para suprir a 

demanda dessas indústrias, sendo assim necessária a produção Paraense (SEAGRI, 2009). 

 Igarapé-Miri é o principal município produtor de açaí no Brasil, localizado no estado 

do Pará, com uma produção de 280.000 toneladas no ano de 2017. Comparando ao município 

de Una que é principal produtor da Bahia, com uma produção de 681 toneladas em 2017, 

pode-se observar uma grande diferença de produção. Enquanto Igarapé-Miri colheu uma área 

de 40.000 ha, o município de Una teve apenas 310 ha de área colhida. O rendimento médio de 

Igarapé-Miri foi de 7.000 kg/ha, enquanto que Una obteve um rendimento médio de 2.197 

kg/ha. Os dados estão dispostos na tabela 4. 

Tabela 4 – Comparação entre Igarapé-Miri no Pará e Una na Bahia na produção de 

Açaí em 2017 

 Igarapé-Miri (PA) Una (BA) 

Quantidade produzida 280.000 t 681 t 

Área colhida 40.000 há 310 ha 



 
 

Rendimento médio 7.000 kg/há 2.197 ha 

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal 2017 

 

A diferença do desempenho da produção entre a Bahia e o Pará pode ser explicada por 

alguns fatores: o açaí é o principal alimento de muitas famílias ribeirinhas do Pará e a planta é 

nativa desse estado, o que pode ocasionar um estimulo à produção do açaí no Pará. As 

famílias de baixa renda concentradas nas cidades também consomem o açaí como refeição 

principal acompanhado de farinha seca, tapioca, charque, peixe ou camarão (Souza & Lemos, 

2004; Santana & Gomes, 2005; Santana & Costa, 2008).  

As formas de cultivo dos açaizeiros no Pará se caracterizam por sistemas de produção 

extrativos tradicionais e extrativos manejados que representam 79,28%, e os cultivos em terra 

firme que podem ser com, ou sem sistema de irrigação e sistemas agroflorestais caracterizam 

20,72% dos cultivos (IBGE, 2006). O aumento na demanda do açaí, inclusive fora do Pará, 

provocou uma mudança no cultivo dos produtores extrativistas, que foram incentivados a 

realizarem práticas de manejo dos açaizais nativos para se tornarem mais produtivos (LOPES, 

2001). O manejo dos açaizeiros cultivados em várzeas não foi o suficiente para suprir a 

demanda do fruto do açaí, o que incentivou uma nova forma de produção, através do cultivo 

em terra firme (NOGUEIRA, 2011). Esse modo de produção tem ganhando espaço no Pará, 

em que se segue recomendações técnicas de espaçamento adequado, adubação equilibrada dos 

açaizeiros, uso de irrigação e uso de plantas oriundas de melhoramento genético (Santana et 

al., 2010; Farias Neto et al., 2011; Nogueira et al. 2013). Essas práticas de manejo têm 

proporcionado uma produtividade média das áreas de cultivo de 15 a 20 t/ha (IBGE, 2006), o 

que demonstra como o Pará têm se consolidado como maior produtor. 

 Quanto ao preço do açaí vendido pelo agricultor, o ministério da agricultura ajustou o 

preço mínimo do kg do açaí para a safra de 2019 no valor de R$ 1,63, sendo o valor válido 

para aos estados do Norte e Nordeste (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

2019). Essa política de preço mínimo fornecido pelo governo federal é um incentivo 

econômico aos agricultores extrativistas, mas para isso, esses produtores devem realizar suas 

atividades em sistemas sustentáveis de produção, que caracteriza o perfil dos produtores de 

açaí no sul da Bahia.  



 
 

O preço recebido pelo produtor de açaí no estado da Bahia aumentou em 2017, se 

comparado ao ano de 2015 (Figura 3). Atualmente, o preço praticado na Bahia é de 

R$1693,93. Apesar do aumento observado em relação ao ano de 2015, o preço de 2017 é 

inferior ao de 2016, contribuindo para a redução da rentabilidade do produtor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Preço recebido pelo produtor por tonelada de açaí na Bahia para 2005-2017, deflacionado pelo IGP-

DI a preços de 2017 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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Através das informações coletadas pode-se observar que as frutíferas abordadas no 

decorrer desse artigo possuem importância econômica comprovada no mercado interno do 

estado da Bahia, entretanto os dados dispostos na literatura ainda são escassos, necessitando 

de mais pesquisas com relação a produção, consumo e comercialização desses produtos.  

Observa-se que tanto o cultivo da graviola como o do açaí estão concentrados 

principalmente nos agricultores familiares. Na maioria das vezes esses produtores não 

possuem assistência técnica e conhecimento para o manejo adequado das culturas, 

impactando no rendimento físico dessas frutíferas, as quais poderiam ter um impulso 

significativo se obtivessem os tratos culturais adequados. 
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nordeste do Brasil 
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RESUMO 

 
 Este artigo objetiva analisar o desenvolvimento das atividades turísticas da Região 
Nordeste do Brasil. O turismo apresenta-se como uma atividade relevante à economia 
brasileira e nordestina, devido ao seu caráter multiplicador. A região nordeste é uma das 
principais referencias quando se fala de turismo no Brasil, enxerga-se no turismo uma 
alternativa para alcançar o desenvolvimento. Metodologicamente, utilizou-se dados 
secundários, extraídos do IBGE, MTUR, INFRAERO e IPEA, tendo como anos de análise 
2012 a 2017, devido a disponibilidade de dados.  O fluxo de turista nos aeroportos 
nordestinos é intenso, responsável por 24% do fluxo total e se manteve constante nos anos 
analisados. Tem na Argentina seu principal emissor internacional, responsável por mais da 
metade do fluxo estrangeiro acompanhado de outros países da America latina, EUA e Europa. 
Nos casos dos emissores domésticos, a região nordestina, tem em seus próprios estados à 
maioria da sua demanda interna, a exceção de Sergipe, seguidos da Região sudeste, sul e 
Centro-oeste. Para comportar tal fluxo, seu setor hoteleiro se encontra bem desenvolvido, 
ocupando o segundo lugar dentre todas as regiões do país, com uma capacidade ímpar. O 
número de ocupações e as remunerações médias de acordo com as ACTs são significativas, de 
modo geral, verificando sua importância para a geração de emprego e à economia como um 
todo. Concluí-se que as atividades turísticas apresenta-se como importante alternativa para o 
desenvolvimento da região Nordeste, devido à sua atratividade e potencialidade turística. 

Palavras-chave: turismo; nordeste; desenvolvimento; região. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A expansão das atividades turísticas como uma mola propulsora para aquecimento da 

atividade econômica tem se tornado uma onda crescente no âmbito mundial, onde o turismo 

se transforma em um instrumento que proporciona às economias uma alternativa dinâmica 
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capaz de movimentar todos os setores da economia, além de proporcionar o desenvolvimento, 

se bem planejado. 

 Nesse contexto, pode-se perceber a importância do turismo para países desenvolvidos 

e para os que buscam o desenvolvimento, principalmente para esse último. Sendo o turismo 

uma ferramenta que proporciona aos seus usuários uma fuga da realidade e prazeres não 

mensuráveis, torna-se um “produto” extremamente procurado, devido aos padrões capitalistas 

que a sociedade está inserida. 

 O turismo tem uma característica intrínseca de ser multiplicador, suas ações geram 

reações em cadeia, por tal motivo torna-se importante em aspectos sociais, econômicos e 

culturais, pois tem a capacidade de movimentar a economia através da geração de emprego, 

aumento no consumo, além de promover benefícios sociais e incentivos preservação da 

cultura. Por possuir essa característica, acaba tornando-se um importante aliado na busca pelo 

desenvolvimento. 

 A região Nordeste brasileira é uma das principais referências quando se fala de 

turismo no Brasil, por suas riquezas histórica, cultural, ambiental e gastronômica. A região é 

composta pelos estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe que juntos representam cerca de 18,3% do território nacional. 

Em termos populacionais possui uma estimativa de 56. 760. 782 habitantes, com um PIB de 

cerca de R$ 848.533.093.000 (IBGE, 2018).  

 O turismo nessa região se desenvolveu principalmente através de incentivos fiscais do 

governo, que se tornaram mais intensos na década de 90 com a criação da PRODETUR 

(Programa de Desenvolvimento do Turismo), uma política pública que tinha objetivo de 

ordenamento e planejamento das ações relacionadas ao turismo brasileiro. 

 A região Nordeste é uma das regiões mais pobres do país, que viu no turismo uma 

alternativa ao desenvolvimento, então a intensificação das atividades turísticas na região se dá 

para atingir esse objetivo. Desse modo, a presente pesquisa baseia-se no questionamento em 

torno do desenvolvimento econômico gerado à região Nordeste através do desempenho das 

suas atividades turísticas. 

 Objetivamente busca-se analisar o desenvolvimento das atividades turísticas na Região 

Nordeste do Brasil. Para tanto, especificamente abordar-se a exploração do desempenho 

econômico da atividade turística Nordeste, a partir dos anos 2012. Expõe-se a importância do 

turismo para o PIB brasileiro; trata-se do fluxo de turista na Região Nordeste; identificam-se 



 

 

os principais emissores internacionais e nacionais da região nordeste. Apresenta-se a 

infraestrutura hoteleira da região e por fim analisa a ocupação formal e remuneração média 

por ACTs.  

 Para atender tais objetivos, o presente estudo está estruturado em sessões, contendo 

introdução, referencial teórico que fornece aporte teórico para embasar a pesquisa, 

metodologia que apresenta os caminhos traçados para executar a pesquisa, e seus resultados e 

discussões estão dispostos o desenvolvimento do trabalho, por fim apresenta-se as 

considerações finais da pesquisa.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Desde a formação do mundo as viagens estão introduzidas na sociedade, 

representando um importante traço da vida em sociedade e sua evolução, sendo assim o 

desejo de viajar permanece nos indivíduos que aguçam sua curiosidade para com o mundo e 

com o que o mesmo tem para oferecer. Com advento do capitalismo houve uma intensificação 

nas viagens, devido a revoluções tanto no sentido econômico, quanto no sentido social, pois 

trouxe novas características à sociedade, como a quebra do sistema manufatureiro para a 

industrialização, forte inserção do mercado e urbanização, essa transição tornou as viagens 

indispensáveis (LAGE; MILONE, 1991). 

Diante das multiplicidades que forjam as interações sociais, as viagens formam molas 

propulsoras do que se entende, atualmente, por turismo. Dada à circunstância, onde se percebe 

as movimentações econômicas em torno das viagens, derivado do fácil acesso aos transportes, 

à liberdade de ir e vir, vontades, necessidades, paz, tranquilidade, sossego, maior 

possibilidade econômica, aumento nas expectativas de vida, entre outros, criou-se uma 

necessidade de desenvolvimento desse ramo da economia: o turismo (ANDRADE, 1999). 

De acordo com Lage e Milone (1991):  

A história do turismo começou a partir da segunda metade do século XIX, mais 
precisamente no ano de 1841, quando além da existência de todos os fatores 
mencionados, organizaram-se as primeiras atividades turísticas por iniciativa de 
algumas pessoas de destaque (p.19). 

Caracteriza- se como turismo uma atividade realizada por indivíduos em um lugar 

diferente do seu habitual, dado um período menor que um ano, com finalidade de negócio ou 

lazer (SANCHO; BUHALIS, 2001). Tornando-se uma atividade que presta alguns serviços a 

alguém, serviços esses de natureza diversas, onde promove a execução de viagens, transporte, 



 

 

hospedagem, lazer, entre outros. A Organização Mundial de Turismo (OMT) define turista 

como o viajante passa mais de 24 horas num local diferente do seu entorno habitual 

(ANDRADE, 1999). 

De acordo com Andrade (1999) o turismo corresponde a causas de natureza 

econômica, que vem a ser mensurada como qualquer outro bem ou serviço. Entretanto, uma 

viagem turística envolve mais que lucros e despesas, envolve prazer, seja ele mensurável ou 

não. A linha de que distingue viagens de necessidades e viagens por prazer é fina, pois em 

ambos os caso ocorre geração de lucro, então compreende-se que uma viagem por prazer é a 

manifestação do seu estado de espírito do que qualquer outra coisa. 

Esses fatores corroboram para tornar o turismo um forte setor da economia, pois 

possui o aspecto de um mercado, sendo assim é possível o analisar por uma visão 

microeconômica, para compreender melhor sobre seu universo (LAGE; MILONE, 1991), 

compõe o terceiro setor da economia, por ser uma área de prestação de serviços (ANDRADE, 

1999).  

Rabahy (2003) expõe que o turismo proporciona efeitos em toda a cadeia econômica, 

afetando do primeiro ao terceiro setor da economia, devido ao seu caráter multiplicador, seu 

impacto se revela de diversas formas, sendo totalmente dependente das condições 

socioeconômicas e especificidades de cada localidade, visto que para os países receptores o 

turismo assume uma maior importância econômica, se comparando com países emissores.    

O mercado turístico é uma trama de dados interligados que permite aos agentes 

econômicos (turistas e produtores), tomarem decisões do âmbito das premissas econômicas 

fundamentais. Pode ser classificado em mercado turístico direto que é onde se compra e vende 

produtos, ligado ao turismo, e o mercado indireto que as relações de troca não são puramente 

ligadas ao turismo. É composto por ofertantes e demandantes um produto guiados pelos 

preceitos da lei de oferta e demanda, sendo o mercado de produtos turísticos uma competição 

monopolística. Por ser extremamente dinâmico o mercado está sujeito a uma série de fatores 

que podem favorecer ou atrapalhar o desenvolvimento do turismo (LAGE; MILONE, 1991). 

A demanda turística é formada pelos consumidores, ou seja, pelos turistas. Ela nada 

mais é que a mensuração dos desejos dos indivíduos para consumir os produtos turísticos 

(LAGE; MILONE, 1991). Existem diversos fatores que contribuem e interferem na 

composição da demanda turística. Os fatores econômicos que diz respeito à renda disponível 

do turista que afeta o nível de demanda, ao nível de preço que combinado com a renda pode 



 

 

demonstrar a flexibilidade da demanda. O financiamento permite ao turista uma plasticidade 

no pagamento das viagens, o que pode ocasionar um aumento na demanda. A taxa de câmbio 

também tem interferência no nível da demanda turística, há uma relação entre o valor do dólar 

e a escolha do destino turístico (SANCHO; BUHALIS, 2001). 

O turismo não se justifica só pelo seu impacto econômico e seu efeito social, 

abrangendo assim aspectos culturais, políticos e ambientais (RABAHY, 2003). Fatores 

relacionados aos costumes, crenças, estilo de vida, cultural, ideologias, entre outros, 

interferem na escolha do destino e na constituição da demanda turística. Entender o 

comportamento do consumidor, suas escolhas e seu perfil, pois sendo o turista o principal 

fomentador da atividade turística é importante compreender os fatores que os levam a decidir 

sobre onde e para onde ir, nas suas viagens.  

A oferta turística é composta por elementos naturais e artificiais, podendo ser 

classificada em três categorias, a primeira delas é os atrativos turísticos que seriam algo ou 

algum lugar que incita os indivíduos ao desejo de conhecê-los. Exemplos de atrativos 

turísticos são os recursos naturais, histórico-culturais, acontecimentos programados e 

realizações técnicas e científicas. A segunda categoria são os equipamentos e serviços 

turísticos que seria a estrutura e serviços indispensáveis para o desenvolvimento das 

atividades turísticas. Exemplos são os meios de hospedagem, serviços de alimentícios, 

entretenimentos etc. O terceiro é a infraestrutura que abrange toda a estrutura hoteleira, 

urbanística e de mobilidade e comunicação, para auxiliar no desenvolvimento da atividade 

turística. Exemplos são as informações básicas fornecidas pelo município, os sistemas de 

transportes, comunicação, segurança, hospitalar entre outros (LAGE; MILONE, 1991). 

É uma atividade que está diretamente ligada com o crescimento econômico, ou seja, é 

interdependente, pois sua prosperidade depende diretamente de como a economia se 

comporta, flutuações econômicas pode tanto aumentar, quanto baixar o crescimento. O setor 

turístico envolve diversos elementos, que estão interligados com outros setores da economia, 

por conta disso é considerado como uma exportação de um lugar de origem a um lugar de 

destino. Promove empregos, gera renda e aquece as atividades empresariais, com seu efeito 

multiplicador, incrementando de forma positiva na geração do Valor Agregado Bruto (VAB) 

do país que fornece o turismo (SANCHO; BUHALIS, 2001). 

Rabahy (2003) acrescenta que de fato as atividades turísticas ocupam um papel 

importante na economia de países em desenvolvimento, devido a sua interdependência entre 



 

 

os setores econômicos, aumentando assim seu impacto no PIB nacional, através de fomento 

na renda e na produção. Desse modo aborda que:  

A questão da importância do turismo no desenvolvimento regional se traduz 
na análise da planificação econômica do setor, preconizada para obter uma 
distribuição espacial mais eficiente e justa dos recursos e atividades 
econômicas. Nesse sentido, está também intimamente associada à questão do 
efeito de distribuição de renda provocado pela atividade turística (p. 74). 

O turismo então pode ser compreendido como um dos principais fatores para fomentar 

o desenvolvimento regional, através das suas atuações na cadeia produtiva e criador de 

emprego. Devido a suas características básicas e por ser “vendido” como um produto, incita o 

desenvolvimento em regiões menos desenvolvidas, aquecendo então setores de infraestrutura 

e serviços a fim de garantir a excelência no desempenho das atividades turísticas na 

localidade, proporcionando também um estímulo para inovação de outras ocupações 

(RABAHY, 2003). 

O Brasil articula seu território através do mapa do turismo, dividindo-os na forma de 

regiões turísticas, nas quais as mesmas possuem características semelhantes e/ou se 

complementam em alguns aspectos. Essas regiões sofrem uma caracterização realizada pelo 

Ministério do Turismo, onde busca classificar as regiões de acordo com alguns indicadores, a 

fim de melhorar e aperfeiçoar o planejamento do turismo e os recursos para atender 

determinada localidade (BRASIL, 2017). 

Paiva (2010) destaca a importância do nordeste no cenário turístico ressaltando que:  

A região nordestina como espaço turístico foi se firmando durante anos 
devido a características ambientais favoráveis: litoral, clima, praias, 
vegetação, além das condições instigantes de alguns acontecimentos 
históricos, que deixaram relevantes marcos no seu patrimônio histórico e 
arquitetônico. Acrescenta-se a tais atrativos as manifestações culturais que 
mesclam as influências das etnias mais preponderantes na formação do povo 
nordestino, bem como a hospitalidade dos seus habitantes (p. 202) 

   Todos esses atrativos transformaram o nordeste em um dos principais destinos 

procurado por turistas nacionais e internacionais. Possuindo 91 regiões turísticas, regiões 

essas que abrangem 758 municípios, distribuídos nos seus nove estados (BRASIL, 2017). 

 

3. METODOLOGIA  

 

Nesse artigo a área de estudo abordada é a região nordeste do Brasil. Considera-se 

como setor de turismo as Atividades Características do Turismo (ACTs). De acordo com 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) são: serviço de alojamento, 



 

 

serviços de alimentação, transporte ferroviário e metroviário, transporte rodoviário, transporte 

aquaviário, transporte aéreo, serviços auxiliares do transporte, atividades de agências de 

viagem e organizadoras de viagens, aluguel de bens móveis bem como atividades recreativas, 

culturais e desportivas. 

Para a coleta das informações foram utilizados dados secundários obtidos junto ao 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Ministério do Turismo (MTUR), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO), Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR) e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA). A partir desse levantamento buscou-se dimensionar e caracterizar o setor 

turístico do Nordeste brasileiro. Pretendeu-se fazer uma análise mais recente possível. 

Para a análise dos dados foi utilizado o método estatístico descritivo. Segundo 

Marconi; Lakatos (2003) tal método abrange a organização, síntese e poder de descrição dos 

dados estudados, utilizando-se dos cálculos de média, moda, máximo, mínimo, moda, entre 

outros. No intuito de responder aos objetivos da pesquisa, trabalhou-se com: 

a) Participação da atividade turística no PIB; 

b) Chegadas de turistas nos principais aeroportos de cada região turística; 

c) Principais emissores de turistas internacionais e domésticos; 

d) Meios de hospedagem, unidades habitacionais e leitos, do nordeste e suas regiões 

turísticas; 

e) Ocupação formal e Remuneração por atividade característica do turismo (ACTs).  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O turismo vem transformando-se num setor de destaque, tendo uma crescente 

participação no PIB nacional,  em 2017 o turismo chegou a representar cerca de 7,9% do PIB 

nacional, cerca de US$ 163 bilhões. Além disso, em relação aos empregos, o turismo é 

responsável por 6,59 milhões de postos de trabalhos. Recebeu cerca de 6,59 milhões de 

turistas, movimentando 5,81 bilhões de US$ na receita cambial (BRASIL, 2018). Atingindo 

em 2018 cerca de 8% do montante total, valor esse que corresponde a US$ 152,5 bilhões, 

resultando em um aumento na geração de empregos (BRASIL, 2019). 

Sendo o Nordeste um dos principais destinos turísticos brasileiro, é responsável por 

cerca de 24% dessas movimentações nos anos analisados, de acordo com uma sondagem 



 

 

realizada em 2017 pelo MTur a intenção de viagem dos brasileiros para o nordeste 

representava um total de 43,4%, transformando o nordeste no destino mais procurado pelos 

brasileiros. Desse modo, compreende-se que o fluxo em seus principais aeroportos são 

intensos, como observado na Tabela 2. 

Tabela 2- Chegada de turistas nos principais aeroportos do Nordeste do Brasil. 2012-2017  

Aeroporto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aracaju  685.223 666.588 680.535 634.560 604.068 604.478 

Internacional de Fortaleza 2.959.449 2.949.883 3.228.137 3.148.431 2.838.317 2.936.788 

Ilhéus 263.125 240.370 274.589 306.627 285.099 295.879 

Imperatriz 162.751 176.000 173.927 162.728 140.366 148.201 

Internacional de João Pessoa 620.836 604.702 660.878 726.516 697.425 679.017 

Juazeiro do Norte 225.881 193.023 209.899 223.033 269.434 272.022 

Internacional de Maceió 860.604 972.958 943.445 986.900 994.524 1.025.653 

Internacional de Natal 1.332.872 1.203.104 496.446 - - - 

Internacional de Parnaíba 1.424 1.460 9.703 8.892 5.388 6.512 

Internacional de Petrolina  230.631 237.230 249.987 225.825 219.100 227.064 

Internacional de Recife 3.279.447 3.506.848 3.620.823 3.343.987 3.388.127 3.857.588 

Internacional de São Luís  1.000.317 914.743 928.435 867.040 793.726 818.782 

Internacional de Salvador  4.263.012 4.187.679 4.436.108 4.373.375 3.666.689 3.824.029 

Teresina  527.115 545.548 588.300 603.523 544.506 550.677 

Paulo Afonso 1.290 1.930 14.308 11.492 5.851 6.173 
Fonte: Elaboração própria.  
Nota: Pela disponibilidade de dados, utilizamos somente aeroportos administrados pela Infraero. 

 Percebe-se que nos anos analisados, os aeroportos mantém uma constante no seu fluxo 

de pessoas, tendo sofrido uma pequena redução nos últimos anos apenas nos aeroportos de 

Aracaju, Imperatriz, que pode ser explicada pela recessão vivenciada pelo país. Entretanto os 

aeroportos de Ilhéus, Juazeiro do Norte, Maceió, Parnaíba obtiveram um crescimento, 

demonstrando que o setor de turismo conseguiu se manter mesmo em período de crise 

brasileira. Tal fenômeno pode ser explicado pela maioria dos aeroportos serem internacionais 

e dentre os anos analisados ocorreram eventos que exerciam um alto nível de atratividade, 

tanto para a demanda interna como para a demanda externa que foi a copa das confederações 

e a copa do mundo.  

De acordo com a Tabela 3 observa-se que a Argentina é o principal emissor 

internacional em todos os estados nordestinos, sendo responsável por mais da metade do fluxo 

estrangeiro, em quase todos os estados apresentados. Representatividade esperada, haja visto 

que historicamente o Brasil encontra na Argentina seu principal emissor internacional. Além 

dele, outros dos nossos vizinhos de fronteira têm certo protagonismo, demonstrando uma 



 

 

crescente participação nos fluxos de turistas internacionais. Dos países da America do norte o 

Estados Unidos é o que aparece na tabela, com uma participação significativa, esperada, 

porém modesta, para um país com seu vigor. Os países europeus fazem do nordeste um ponto 

turístico atrativo, apesar de sua significância para alguns estados serem menores, são os que 

mais disponibilizam países a vir, direcionando sua atenção principalmente ao Estado do 

Ceará. Embora esteja ocorrendo uma redução da emissão de turistas pelos países europeus. 

Tabela 3 – Principais emissores internacionais para os Estados do Nordeste em 2017. (%) 

País de origem 
AL BA CE PE RN 

(%) 

Argentina  70,4 58,2 33,9 45,2 58,5 

Uruguai 2,9 5,3 - 8,3 9,3 

França 0,9 3,1 11,2 2,0 2,0 

Chile 5,5 4,9 - 4,4 3,3 

Estados Unidos  2,0 4,5 5,2 6,4 2,3 

Paraguai  3,7 1,7 - 2,3 3,6 

Itália  3,4 3,6 7,1 4,8 3,0 

Alemanha  - 3,2 4,9 3,6 1,4 

Portugal 1,8 3,0 5,7 4,1 3,4 

Espanha 1,2 1,7 3,6 - 2,1 

Colômbia - - 2,2 2,3 - 

Austrália 1,2 - - - - 

Holanda - - 2,6 - - 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: Só é apresentado cinco estados do Nordeste, devido à disponibilidade de dados. 

No âmbito nacional, como já mencionado o Nordeste possui certo protagonismo, 

sendo desse modo um dos destaques à demanda interna, por toda sua historia, belezas naturais 

e gastronômicas.  

Analisando as figuras de 1 a 8, percebe-se que os próprios estados são responsáveis 

por movimentar o turismo nacional, ou seja, é realizado um turismo interno entre os próprios 

nativos do estado e Região, sendo seguido pelo sudeste, sul e centro-oeste. Deduz-se que esse 

fenômeno ocorre devido à renda dos indivíduos, já que realizar uma viagem mais próxima, 

em um estado já conhecido é mais acessível e menos custoso, por possuir parentes nas 

localidades, conhecer a região. Outra possível causa é devido aos atrativos turísticos inerentes 

a região nordeste, que são bastante apreciáveis. 



 

 

 

Figura 1 – Principais emissores domésticos para o Estado de Alagoas em 2012 (%) 

 
Fonte: FIPE 

Figura 2 – Principais emissores domésticos para o Estado da Bahia em 2012 (%) 

 
Fonte: FIPE 
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Fonte: FIPE 

Figura 4 – Principais emissores domésticos para o Estado do Maranhão em 2012 (%) 

 
Fonte: FIPE  

Figura 5 – Principais emissores domésticos para o Estado da Paraíba em 2012 (%) 
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Fonte: FIPE 

Figura 6 – Principais emissores domésticos para o Estado de Pernambuco em 2012 (%) 

 
Fonte: FIPE 

Figura 7 – Principais emissores domésticos para o Estado do Piauí em 2012 (%) 
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Fonte: FIPE 

Figura 8 – Principais emissores domésticos para o Estado do Rio Grande do Norte em 2012 

(%) 

 
Fonte: FIPE 

  Sergipe, contrariando todos os outros estados, tem como principal emissor a Bahia, 

ficando apenas em segundo lugar na composição do fluxo interno de turista e tem no nordeste 

e sudeste a maior parte da sua composição. Visto que são estados vizinhos, o fator pode se 

explicar pela disponibilidade e maior facilidade a realizar o turismo, bem como uma relação 

econômica mais próxima, além de Sergipe ter em Aracaju uma potencia turística com festas 

típicas e atrativos naturais, que incentivam o turismo para o estado (FIGURA (9)).   
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Figura 9 – Principais emissores domésticos para o Estado do Sergipe em 2012 (%) 

 
Fonte: FIPE 

   

 Segundo a Pesquisa de serviços de hospedagem- PSH (IBGE, 2016) a região 

Nordeste destaca-se por ser a segunda região brasileira a possuir maior número de redes de 

hotelaria com 23,6%, ficando atrás somente do sudeste que possui 41,8%. Desse modo a 

tabela 3 demonstra a distribuição para toda a região nordeste. Apresenta a Bahia (8,3%) 

dentre os quatro estados que possuem o maior volume dos estabelecimentos hoteleiros, 

seguido pelo Ceará como segundo estado a possuir maior participação com 3,7% na região 

nordeste, e encontra-se no Sergipe a menor participação da região com somente 0,9% de 

estabelecimentos de hospedagem. 

 

Tabela 4 - Meios de Hospedagem, unidades habitacionais e leitos do Nordeste. 

UF 

Estabelecimento de 
hospedagens  

Capacidade dos estabelecimentos  

Unidades habitacionais  Leitos disponíveis  

Total  

Participação (%) 

Total  

Participação (%) 

Total  

Participação (%) 

Brasil  
Grandes 
Regiões  Brasil  

Grandes 
Regiões  Brasil  

Grandes 
Regiões  

Brasil  31299 100 0 1011254 100 0 2407892 100 0 

Nordeste  7383 23,6 100 219545 21,7 100 538821 22,4 100 

Maranhão 531 1,7 7,2 16109 1,6 7,3 36292 1,5 6,7 

Piauí 376 1,2 5,1 8802 0,8 4 20819 0,9 3,9 

32,9

20,3

16,3

10,5

5,7
4

2,2 1,4 1,3 1,2

4,3

BA SE AL SP PE RJ MG GO DF PR Outros



 

 

Ceará 1162 3,7 15,7 31983 3,2 14,6 81043 3,4 15 

Rio Grande do 
Norte 

669 
2,1 9,1 20845 2,1 9,5 52807 2,2 9,8 

Paraíba 381 1,2 5,2 12186 1,2 5,5 27856 1,2 5,2 

Pernambuco 978 3,1 13,2 32076 3,2 14,6 77450 3,2 14,4 

Alagoas 449 1,4 6,1 13665 1,3 6,2 31974 1,3 5,9 

Sergipe 285 0,9 3,9 9340 0,9 4,3 21719 0,9 4 

Bahia 2552 8,3 34,5 74539 7,4 34 188861 7,8 35,1 

Fonte: IBGE 

 Em concordância com a Tabela 2 e com o que já foi exposto no decorrer do texto, 

percebe-se que a disponibilidade de leitos e unidades habitacionais é relevante, justamente 

para suportar o intenso fluxo de turistas que frequentam a região, já que é um dos principais 

destinos a ser procurados pelos turistas. 

 Ao observar a Tabela 5 fica evidente que os setores de alimentação, alojamento e 

transporte terrestre são os principais responsáveis pelo maior número de emprego com cerca 

de 88% dos postos de emprego nos anos analisados. Confirmando a importância das redes de 

hotelaria, bem como as necessidades de alimentação e deslocamento pelos turistas. Percebe-se 

que a ACT de transporte aéreo teve um decréscimo de 14% entre os anos analisados, mesmo 

com o fluxo nos aeroportos se mantendo constante, demonstrando a sensibilidade que o setor 

possui em relação aos acontecimentos econômicos do país.  

Observa-se que o setor de agências de viagem também apresentou baixas de cerca de 

10% entre 2013 e 2017, demonstrando certo nível de sensibilidade aos avanços tecnológicos, 

já que com o advento do mesmo, tornou-se mais fácil o acesso e planejamento de viagens de 

forma autônoma, realizada pelo próprio turista. Explica também o fato do setor de alugueis de 

transporte ter crescido em media cerca de 5%, além é claro do espírito aventureiro dos 

indivíduos. No mais se percebe que há um decréscimo modesto de forma geral em todas as 

ACTs, nos anos de 2016 e 2017, haja visto que foi um período turbulento para o país 

econômica e politicamente, afetando assim as estruturas e setores da economia. 

 

Tabela 5 – Ocupação formal nas ACTs em números de ocupados. 

ACTs 2013 2014 2015 2016 2017 

Alojamento 81688 86849 87848 85833 84670 

Alimentação 186546 201656 201976 196203 197230 

Transporte Terrestre 36934 37673 39641 41056 31763 



 

 

Transporte Aquaviário 1407 2112 2144 1971 2041 

Transporte Aéreo 5580 5727 5226 4859 4916 

Aluguel de Transportes 14639 16045 15113 15303 16007 

Agência de Viagem 12198 12262 11902 11244 11069 

Cultura e Lazer 11020 10701 11040 10817 10544 

Fonte: Elaboração própria 

Fica evidente na Tabela 6 que mesmo as atividades de alimentação, alojamentos 

possuindo os maiores postos de emprego, o mesmo não ocorre com suas remunerações 

médias que são baixas devido ao seu volume de empregados, responsável por apenas 17% do 

montante total das remunerações. Têm no setor de transporte aéreo as maiores remunerações 

médias dentre todas as ACTs, sendo que esta cresceu cerca de 38%, mesmo com o decréscimo 

dos postos de emprego (vide Tabela 5). Além disso, somando-se os três setores de transporte 

(aéreo, aquaviário e terrestre), enxerga-se que tal setor é encarregado por 49% dos valores 

totais de remuneração. As atividades de Aluguel de transporte, Agência de viagem e Cultura e 

lazer tem obtido uma parcela expressiva no montante, responsável por 34% dos valores das 

remunerações nos anos analisados.  

 

Tabela 6 – Remuneração média nas ACTs em $ (reais). 2013-2017  
ACTs 2013 2014 2015 2016 2017 

Alojamento 1048,87 1150,78 1223,11 1350,04 1423,55 

Alimentação 865,91 938,80 999,84 1112,51 1199,69 

Transporte Terrestre 1303,11 1395,88 1494,74 1684,22 1695,89 

Transporte Aquaviário 1862,68 1729,11 1779,94 1760,95 1842,17 

Transporte Aéreo 2653,23 2908,63 2887,87 3517,47 3654,58 

Aluguel de Transportes 1242,20 1324,70 1386,71 1510,36 1631,28 

Agência de Viagem 1350,34 1501,81 1566,22 1682,65 1774,90 

Cultura e Lazer 1150,79 1284,23 1362,18 1527,25 1680,05 
Fonte: Elaboração própria. 

Pode-se constatar que o número de ocupação formal e os valores da remuneração 

média se mantiveram estáveis devido ao cenário econômico vivenciado pelo país nos anos 

analisados. Atribui-se que a crescente vista nas remunerações pode ter sido ocasionada pelas 

políticas de valorização dos salários praticada pelo país. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  Ficou aqui demonstrado que as viagens fazem parte da vida dos indivíduos, 

pois os mesmos almejam descanso e liberdade, devido à evolução e aprimoramento do 



 

 

sistema capitalista. Essa nova matriz econômica molda e influência diretamente no formato do 

que se entende atualmente por turismo.  

O Turismo é uma área de estudo abrangente à economia e seu crescimento 

proporciona desenvolvimento socioeconômico, devido a sua interdependência e caráter 

multiplicador entre os setores da economia.  

As atividades turísticas proporcionam desenvolvimento à região Nordeste e suas 

regiões turísticas. Enxerga-se então o efeito multiplicador característico do turismo agindo 

nessas regiões, onde o fluxo de turista permanece constante, devido aos seus atrativos naturais 

e artificiais. Além do impacto na geração de emprego e renda, que crescem, adquirindo uma 

importância significativa ao PIB da região. 

Concluí-se que o Nordeste possui potencialidades turísticas de grande poder 

atrativo, mesmo sendo uma das regiões brasileira considerada pobre. Vem se reinventando e 

encontra no turismo uma das vertentes para alcançar o desenvolvimento regional, tendo na 

eficiência das atividades características do turismo sua efetividade, além de impulsionar a 

intraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública, afim de propiciar aos turistas 

incentivos a sua volta.  
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RESUMO 

 
 A econometria permite verificar relações entre diversas variáveis econômicas. Dada a 

relevância do turismo internacional na economia de diversos países, incluindo o Brasil, este 
artigo objetiva verificar se há associação entre a taxa de câmbio e a balança turística 
brasileira, e tem como objetivos específicos: analisar as relações da taxa de câmbio com a 
balança turística do Brasil no ano de 2016; e investigar a influência da taxa de câmbio no 
saldo da balança de turismo no ano de 2016. Os dados analisados por meio de um modelo 
econométrico apontaram que à medida que a taxa de câmbio aumenta, o saldo da conta da 
balança turística também aumenta. 
 
Palavras-chave: Balança turística. Brasil. Taxa de câmbio. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O turismo apresenta-se, a cada ano, como um setor de grande relevância para diversas 

economias no mundo, sua atividade envolve diversos segmentos que atendem tanto a turistas 

como a moradores locais, pois segundo Ribas (2013, p. 12), “o seu produto não é composto 

por um único elemento, mas sim por um conjunto de itens, como o transporte, hospedagem, 

alimentação, entretenimento, souvenirs, entre outros”.  

 O setor turístico tem um papel de grande importância para a economia, no que diz 

respeito a geração de divisas para o país. De acordo com Bruno (2014), desde 2000 o setor 

turístico tem aumentado a participação da sua atividade no montante total das transações 

universais, transformando-se em um dos elementos fundamentais do setor de serviços e até 

mesmo nas exportações em geral. A evolução da participação do turismo internacional no 

balanço de pagamentos é apresentada por meio das receitas com turismo na balança turística. 
 

1 Discente do curso de Economia DCEC/UESC, e-mail: mirian.nunessantana@gmail.com. 
2 Discente do curso de Economia DCEC/UESC, e-mail: lunafl@live.com. 



 

 

As receitas no saldo da balança com turismo aumentam com a chegada de estrangeiros 

no país. Um dos principais elementos que determina as variações na conta brasileira de 

turismo, é a taxa de câmbio, o valor de uma moeda estrangeira em relação à outra. Uma 

moeda local desvalorizada tende a aumentar a demanda para esse determinado destino, o 

contrário, com uma moeda local valorizada, o turista terá que pagar um valor mais alto, 

reduzindo dessa forma a demanda por esse destino. 

 O Brasil é atualmente considerado um dos países com uma diversidade de atrativos 

turísticos. Oferta serviços e produtos turísticos para atender os diversos públicos no decorrer 

de todo o ano. No entanto, seu fluxo emissivo é maior do que o seu fluxo receptivo. De 

acordo com Avila (2009), a atividade turística no Brasil está identificada pela concentração do 

turismo no verão e no litoral, devido o uso de um dos recursos naturais: a praia.  

 A maioria das séries econômicas, mais precisamente no campo da macroeconomia, 

apresenta uma tendência que pode levar a conclusões equivocadas com respeito a causalidade 

e a relação entre determinadas variáveis. Este artigo tem como objetivo geral verificar se há 

associação entre a taxa de câmbio e a balança turística brasileira. São objetivos específicos: 

analisar as relações da taxa de câmbio com a balança turística do Brasil no ano de 2016; e 

investigar a influência da taxa de câmbio no saldo da balança de turismo no ano de 2016. 

Considerando a hipótese de que a taxa de câmbio influencia no saldo da balança turística, ou 

seja, à medida que a taxa de câmbio aumenta, o saldo da conta de turismo também aumenta, 

representando uma relação direta. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Turismo internacional e a balança turística 

O turismo internacional é visto como um dos mais importantes setores da economia de 

muitos países, refletindo a internacionalização dos serviços no contexto da globalização 

econômica (FAYED & FLETCHER, 2002 apud MEURER, 2006). 

O comportamento do turismo internacional é acompanhado por meio das informações 

presentes na balança turística, nela estão dados sobre as despesas e receitas com turismo, isto 

é, o fluxo emissivo internacional, também conhecido como importação de turismo, e o fluxo 

receptivo internacional, chamado de exportação de turismo. 



 

 

Segundo Meurer (2006), os dados das receitas oriundos de viagens internacionais não 

estão limitados ao turismo, ou seja, não estão ligados apenas às motivações de deslocamentos 

como a viagem a negócio, tratamento de saúde ou esporte. Mas se encontram também 

incluídas, na conta de viagens internacionais, as receitas provenientes dos gastos dos 

estrangeiros com cartão de crédito no Brasil, sem a sua presença física no país (compras feitas 

pela internet de produtos no Brasil ligados ao turismo ou não). 

Em relação à conta de viagens internacionais do Balanço de Pagamentos brasileiro 

Rabahy, Silva e Vassallo (2008, p. 294) destacam que: 

 

(...) as Receitas advindas dos gastos de estrangeiros no país (Receitas na conta de 
viagens internacionais), somaram, em 2006, cerca de US$ 4,32 bilhões, saldo 11,8% 
superior frente à soma verificada em 2005. No primeiro semestre de 2007 as 
despesas já alcançaram a marca de US$3,50 bilhões, cerca de 31% superior ao 
montante de igual período de 2006. As receitas, no mesmo período de análise, 
totalizaram US$ 2,44 bilhões, um crescimento de 10,9% em relação ao primeiro 
semestre de 2006. Nota-se assim, que as despesas estão crescendo mais do que as 
receitas no período recente, o que à primeira vista, diante da apreciação cambial no 
período recente, era de se esperar.  
   

Segundo Carvão (2008), as expectativas do turismo internacional em relação ao 

futuro, inclusive a sua colaboração para o desenvolvimento econômico e social, são cada vez 

mais relevantes. Existe uma capacidade significativa de demanda estimulada pelo crescimento 

do rendimento disponível, das motivações para viajar, do aumento exponencial dos mercados 

emergentes acompanhado pelo desenvolvimento continuado dos mercados tradicionais, das 

alterações demográficas, sociais e tecnológicas, da diversificação de destinos e da crescente 

liberalização do setor.  

Sobre a evolução do turismo internacional, Barbosa, (2002 p. 4), evidencia que: 

 

Nos últimos 50 anos, segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT, 
2001), o turismo internacional mostrou um crescimento sustentável a uma taxa 
média anual de 6,8 %, passando de 25 milhões de chegadas, em 1950, para 697,8 
milhões em 2000, resistindo a condições políticas e econômicas adversas, e se 
tornando uma das maiores indústrias do mundo, com um faturamento de U$ 477,9 
bilhões. 

 

O turismo internacional movimentou em 2007 aproximadamente 900 milhões de 

turistas (733 mil milhões de dólares de receitas em 2006). O turismo internacional é dessa 

forma, um dos fundamentais setores de exportação ao nível mundial, representando cerca de 

30% das exportações globais de serviços, alcançando mesmo percentagens elevadas a 50% 



 

 

em países onde o turismo tem uma função econômica muito mais relevante como sejam as 

ilhas (CARVÃO, 2009). 

O maior número de chegada de turistas internacionais se concentra em destinos 

europeus (54%), da Ásia (21%) e da América (15%). Por esse motivo as receitas geradas pelo 

turismo internacional encontram-se igualmente centralizados nos destinos da Europa (51%), 

da Ásia (20%) e da América (21%), que apesar de representar 15% das chegadas de turistas 

gera ainda cerca de 20% das receitas (CARVÃO, 2009). 

Ainda segundo Carvão (2009, p.20), a autora destaca que: 

  

É importante realçar que, ao falar de turismo internacional, falamos essencialmente 
de turismo inter-regional já que a maioria dos turistas internacionais que se registam 
nas regiões mais visitadas são na verdade resultado do forte mercado inter-regional. 
Ou seja, a grande maioria das chegadas internacionais registadas na Europa, na Ásia 
ou na América têm como origem mercados emissores da própria região. Este valor é 
particularmente importante na Europa onde cerca de 87% das chegadas têm como 
origem um mercado emissor europeu. Por outro lado, tanto África como o Médio 
Oriente são significativamente mais dependentes de mercados emissores de fora da 
sua região como o sejam o mercado europeu. 

 

Os prognósticos de longo prazo publicados pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT) mostram que a quantidade de turistas internacionais será de 1.6 mil milhões em 2020, 

o que implica uma taxa de elevação anual da ordem dos 4%. A previsão indica que os 

destinos de África, Ásia e Médio Oriente crescerão a taxas superiores à média, enquanto que 

as previsões para os destinos mais maduros da Europa e da América são de crescimento 

menor que a média (CARVÃO, 2009). 

 

 

 

2.2 Metodologia 

Para alcançar o objetivo geral, utilizou-se a combinação dos métodos qualitativo e 

quantitativo. Foram coletados dados secundários, fornecidos pelo Banco Central do Brasil, a 

saber: todas as cotações da taxa de câmbio nominal do ano de 2016, em reais; e o saldo 

mensal no ano de 2016, das viagens pessoais (incluindo turismo) e o transporte de 

passageiros, em milhões de dólares, presente no histórico do balanço de pagamentos. 

Para composição da amostra, foi feita a média aritmética das cotações da taxa de 

câmbio nominal, para cada mês do ano de 2016; a soma das viagens pessoais e o transporte de 



 

 

passageiros, e a conversão desta soma para milhões de reais. Os dados foram tratados no 

programa Microsoft Office Excel, e analisados por meio de gráficos tabelas e análise 

estatísticas de correlação e regressão de variáveis. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

O Banco Central do Brasil (BACEN) apura os valores da despesa e da receita cambial 

com turismo.  Na balança de pagamentos, as viagens turísticas são inclusas no subgrupo de 

viagens pessoais, e nele o BACEN também considera gastos com cartões de crédito e trocas 

oficiais de moeda. Devido a este último fator, nem todos os valores correspondem à 

atividades turísticas daquele período. Ademais, apenas os transportes feitos por empresas 

internacionais agregam o grupo de transportes no subgrupo de passageiros da balança de 

pagamentos, enquanto que as viagens realizadas por empresas nacionais são somadas ao 

Produto Interno Bruto (PIB). 

A taxa de câmbio utilizada na pesquisa foi a nominal, haja vista que é a única que 

possui histórico disponível, e não prejudica a análise pois se difere irrisoriamente da taxa de 

câmbio real. Vale ressaltar ainda, que as moedas de trocas comumente usadas nas casas de 

câmbio do Brasil são o dólar, o euro, a libra, e o franco suíço. Porém esse estudo se limita ao 

dólar, por ser a moeda universal e a mais recorrente nas transações de turismo no Brasil e no 

mundo. 

 

 

 

 

2.3.1 Análise de correlação 

 

Para verificar a associação e a dependência entre as variáveis, utilizou-se a Tabela 1, 

onde a variável dependente (x) representa a taxa de câmbio, e a variável independente (y), o 

saldo da conta brasileira de turismo. 

Conforme dados de (x) e (y) na Tabela 1, nota-se uma redução na taxa de câmbio até 

agosto, mês em que foi realizado os Jogos Olímpicos no Brasil. Em setembro, período dos 

jogos paraolímpicos, registra-se uma média superior à do mês de agosto, e tem-se uma queda 

em outubro. A partir de novembro, a taxa de câmbio volta a crescer.  



 

 

O saldo de atividades turísticas na balança de pagamentos não oscila na mesma 

proporção das variações da taxa de câmbio, mas tende na mesma direção. Isso ocorre porque a 

taxa de câmbio não é a única variável que afeta o saldo das contas brasileiras com turismo. 

Um exemplo disso é a medida que liberou a entrada de turistas americanos, japoneses, 

australianos e canadenses sem a necessidade de vistos, válida de junho à 18 de setembro, 

encerramento dos Jogos Paraolímpicos. Segundo o Ministério do Turismo, os estrangeiros 

beneficiados com essa medida, introduziram cerca de US$ 48,5 milhões na economia 

brasileira. 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do BACEN - Banco Central do Brasil. 
Nota: A variável dependente (y) refere-se à soma das viagens pessoais (incluindo turismo) e o transporte de 
passageiros no ano de 2016. 

A associação entre duas variáveis pode ser medida pelo coeficiente de correlação dado 

pela fórmula abaixo: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∙ ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥² − (∑ 𝑥)² ∙ 𝑛 ∑ 𝑦² − (∑ 𝑦)² 
 

 

A partir desta fórmula, obtém-se o coeficiente de correlação entre a taxa de câmbio e o 

saldo da conta brasileira de turismo:  

𝑟𝑥𝑦 = 

Tabela 1 – Tabulação dos valores da taxa de câmbio (R$) e do saldo da conta     
                   brasileira de turismo (R$ milhões) 



 

 

12(−82084,81831) − 41,88337471 ∙ (−24144,82736001)

12(147,1059672) − (41,88337471)² ∙ 12(54967686,44987440) −  (−24144,82736001)
 

𝑟𝑥𝑦 = 0,901813403173621 

 

A Figura 1 corrobora com o coeficiente de correlação rxy = 0,901813403173621, 

mostrando que há uma associação linear positiva e forte entre a taxa de câmbio e o saldo da 

conta brasileira de turismo. Ou seja, à medida que a taxa de câmbio aumenta, as receitas do 

setor de turismo também aumentam. Quando a taxa de câmbio diminui, a demanda tende a 

aumentar, mas os turistas passam a pagar mais barato pelos serviços turísticos oferecidos no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama de dispersão da taxa de câmbio (R$) e do saldo da conta    
                brasileira de turismo (R$ milhões) 



 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

2.3.2 Análise de regressão 

Já a função de regressão simples, que prediz o quanto variações de (x) podem afetar (y), 

é calculada pelas fórmulas de (𝛽1) e (𝛽2), e representada pelo (𝑦) . 

𝛽1 = 𝑦 −   𝛽2 ∙ �̅� 

𝛽2 =
∑(𝑥 − �̅�) ∙ (𝑦 − 𝑦)

∑(𝑥 − �̅�)²
 

𝑦 = 𝛽1 +  𝛽2 ∙ �̅� 

 

Substituindo pelos valores encontrados na Tabela 1, tem-se: 

𝛽1 = −2012,0689 −   2374,504643 ∙ 3,4902812 

𝛽1 = −10299,7579 

𝛽2 =
2187,419319

√0,921210799
 

𝛽2 = 2374,504643 



 

 

𝑦 = −10299,75792 +  2374,504643𝑥 

 

A equação de regressão demonstra que a cada acréscimo de um real na taxa de câmbio, 

o saldo da conta brasileira de turismo aumenta aproximadamente em R$ 2.374.505,00 bilhões. 

A seguir, os valores estimados de (𝑦 ): 

𝑦 1 = -10299,75792 + 9622,323891= -677,4340 

𝑦 2  = -10299,75792 + 9435,66908 = -864,0888 

𝑦 3  = -10299,75792 + 8794,970921 = -1504,7870 

𝑦 4  = -10299,75792 + 8467,11551 = -1832,6424 

𝑦 5  = -10299,75792 + 8408,833294 = -1890,9246 

𝑦 6 = -10299,75792 + 8131,437185 = -2168,3207 

𝑦 7  = -10299,75792 + 7777,84826 = -2521,9097 

𝑦 8  = -10299,75792 + 7621,354638 = -2678,4033 

𝑦 9  = -10299,75792 + 7732,269078 = -2567,4888 

𝑦 10  = -10299,75792 + 7564,803746 = -2734,9542 

𝑦 11  = -10299,75792 + 7935,665753 = -2364,0922 

𝑦 12 = -10299,75792 + 7959,976363 = -2339,7816 

A partir desses valores, foi traçada a reta de regressão, apresentada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de dispersão da taxa de câmbio (R$) e do saldo da conta   
                brasileira de turismo pela função de regressão Ŷ = -10299,8 +2374,5X (R$     
                milhões) 



 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A reta de regressão confirma as conclusões feitas a partir da equação de regressão, 

mostrando que há uma relação positiva entre a taxa de câmbio e o saldo da conta brasileira de 

turismo. 

2.3.3 Teste t de Student 

 

O coeficiente de correlação pode gerar conclusões equivocadas a respeito da associação 

entre as variáveis. Não se sabe qual valor pode caracterizar uma correlação fraca, e, da mesma 

maneira, qual valor pode caracterizar uma correlação forte entre as variáveis. Por isso é 

importante verificar se o coeficiente encontrado é estatisticamente igual a zero. 

A taxa de câmbio e o saldo da conta brasileira de turismo são variáveis com distribuição 

normal bivariada, e a amostra analisada é pequena (12 observações). Dessa forma, a 

distribuição do coeficiente de correlação dessas variáveis, é uma distribuição de t de Student 

com n-2 graus de liberdade. 

 

   𝐻 : Não há associação entre as variáveis 

   𝐻 : Há associação entre as variáveis 



 

 

O valor de t pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

𝑡 =  
𝑟

(1 − 𝑟 )/(𝑛 − 2)
 ~ 𝑡  

𝑡 =  2,2281 

𝑡 =  
0,901813403

(1 − 0,813267414)/10
  

𝑡 =  6,59943309 

 
Figura 3 – Teste t 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com uma significância de 5%, conclui-se que o coeficiente rxy = 0,901813403173621 

é estatisticamente diferente de zero, e que a taxa de câmbio e o saldo na conta brasileira de 

turismo estão correlacionados. Esse teste dá suporte para interpretar como um grau de 

correlação positivo e forte, ou seja, à medida que a taxa de câmbio aumenta, o saldo na conta 

brasileira de turismo também aumenta, o que corrobora com a Figura 1. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo comprovou a hipótese de que à medida que a taxa de câmbio aumenta, o 

saldo da conta brasileira de turismo também aumenta. No ano de 2016, o turismo brasileiro 

ficou marcado pela receita gerada durante os Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos, 

correspondente ao montante de gastos com passagens, ingressos para assistir aos jogos, 

alimentação, e hospedagem de milhares de estrangeiros e residentes. 



 

 

As alterações na taxa de câmbio no ano de 2016, a partir do mês de agosto, foram 

provenientes principalmente, do pequeno fluxo de brasileiros viajando para o exterior 

(redução da despesa cambial), e da grande procura por passagens para o Brasil (receita 

cambial). Segundo Keynes, a moeda pode ser utilizada como meio de troca, ***, e 

especulação. Com base nisso, alguns brasileiros também interferem na taxa de câmbio, 

quando escolhem os períodos para efetuar a troca de moedas em casas de câmbio. 

A partir da análise de correlação, análise de regressão, e teste t de Student, verificou-se 

a resolução do problema de pesquisa. A análise de correlação mostrou que existe uma 

associação forte e positiva entre a taxa de câmbio e o saldo da conta brasileira de turismo, a 

análise de regressão demonstrou que a taxa de câmbio exerce grande influência no saldo da 

conta brasileira de turismo, e o teste t de Student, mostrou que coeficiente de correlação é 

estatisticamente diferente de 0, provando que as variáveis são correlacionadas. 
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RESUMO 

 
 O turismo compõe um setor que detém interferência em vários outros. Forma uma 
cadeia de bens e serviços que gera empregos, renda e desenvolvimento. Assim, ao observar 
sua importância no Nordeste e escassez de estudo, quanto ao seu mercado de trabalho, 
objetivou-se analisar a problemática da geração de emprego no setor turístico dos estados 
nordestinos e suas regiões turísticas, com ênfase no emprego formal numa ótica regional. 
Foram analisadas as atividades denominadas características do turismo (ACTs), definidas 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que seguem a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Para obtenção das informações foram 
utilizados dados secundários obtidos junto ao Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os dados 
coletados referem-se aos anos de 2007 a 2017. Os resultados apontam que os estados que 
mais geraram emprego nos períodos analisados foram Bahia, Ceará e Pernambuco. Nota-se 
também que após 2014, em decorrência da crise econômica, o setor passou a apresentar 
saldos negativos, com um número de demitidos superiores ao de admitidos. O turismo e 
suas atividades podem ajudar a promover um impacto de grande relevância no 
desenvolvimento das localidades que dele usufruem. Dada a importância que possui no 
Nordeste brasileiro, esse ainda se encontra muito marginalizado e suscetível às oscilações 
externas, pois se trata de uma atividade muito atrelada ao lazer. 

 

Palavras-chave: Nordeste. Empregabilidade. Indústria do Turismo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Para a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001) o turismo compreende as 

atividades realizadas pelas pessoas, durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do 
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seu local de origem, por um período inferior a um ano, seja por lazer, negócios entre 

outros.  

       O Turismo compõe um setor que detém interferência direta em vários outros 

setores da economia, como o de serviços intensivos em mão-de-obra e o comércio. “O 

turismo caracteriza-se por ser um fenômeno multisetorial e multidisciplinar” (SILVA, 

2004, p.22). Forma uma enorme cadeia de bens e serviços que gera empregos, renda e 

desenvolvimento local que vem a culminar em uma expansão do PIB nacional.  De acordo 

com a OMT (2001), o turismo constitui um dos setores mais importantes da economia, 

atrás apenas da indústria de petróleo e seus derivados. Ocorre um efeito multiplicador, 

onde o turismo abrange vários outros setores e promove aquecimento econômico na região 

e seu entorno. O desenvolvimento tecnológico, principalmente na área das comunicações e 

dos meios de transporte, foi de suma importância para o crescimento do setor, pois 

ampliaram as possibilidades de viajar a novas e mais distantes regiões.  

    De acordo com o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste 

(ETENE, 2018) em 2014 cerca de 9% do PIB brasileiro foi gerado pela cadeia produtiva 

do setor turístico. Assim sendo, o nordeste brasileiro obtém muitas vantagens decorrentes 

da interferência do turismo e suas vertentes. Atualmente, a região figura entre a predileta 

dos turistas domésticos. Atraídos pelas belezas naturais e clima predominantemente 

quente, os visitantes encontram desde praias paradisíacas até cavernas arqueológicas. A 

cultura e tradições regionais fazem do nordeste um grande receptor de fluxos turísticos no 

Brasil, o que possibilita a algumas cidades nordestinas impulsionarem sua economia por 

meio do setor. 

           A definição do que vem a ser turismo é muito vaga, no entanto, tem-se a noção de 

que o setor é de suma importância na atividade econômica, culminando positivamente em 

outros setores. Esses efeitos positivos são importantes principalmente no mercado de 

trabalho, gerando emprego e renda promovendo o desenvolvimento de algumas regiões, 

como no nordeste brasileiro, onde o turismo tornou-se a principal atividade de muitas 

localidades.  Por ser caracterizada majoritariamente como uma atividade para fins de lazer, 

o turismo tende a ser o primeiro setor a ser afetado na ocorrência de crises e desarranjos 

econômicos. Assim sendo este artigo busca responder, como esteve estruturado o mercado 

de trabalho levando em conta as atividades características do turismo no nordeste de 2007 

a 2017? 



 

 

            Tendo em vista toda a importância que a cadeia produtiva do turismo representa 

para o Brasil, faz-se necessária uma análise sobre a caracterização e geração de empregos 

com base nas Atividades Características do Turismo (ACTs) na região Nordeste.  É de 

grande relevância entender a importância que a indústria do turismo possui na expansão da 

economia local e como essa geração de emprego e renda pode alavancar o 

desenvolvimento das regiões que dela se beneficiam. Desta forma, ressaltam-se aqui os 

marcos e especificidades mais importantes nos anos analisados visando investigar os 

empregos gerados pela indústria do turismo em âmbito estadual e regional.  

          Procurou-se analisar o desempenho do mercado de trabalho, levando em conta as 

ACTs, nos estados nordestinos de 2007 a 2017. Especificamente pretendeu-se: i) Verificar 

a geração de emprego no setor de turismo dos estados nordestinos, partir de 2007, com 

ênfase no emprego formal numa ótica regional; ii) Quantificar a participação salarial no 

mercado de trabalho turístico nos estados do Nordeste brasileiro; iii) Caracterizar o 

emprego turístico das regiões turísticas de cada estado nordestino. 

Este trabalho, além desta introdução, onde se contextualizou sobre o tema e 

apresentado seus objetivos, apresenta mais seis seções. Na segunda seção, foram expressas 

algumas considerações relevantes sobre a economia do turismo; na terceira foi 

apresentado, brevemente, sobre o turismo no Brasil; na quarta apresenta-se um apanhado 

sobre o turismo no Nordeste; na quinta seção, estão descritos os procedimentos de 

investigação; na sexta, foram apresentados os resultados e discussões; e por fim, foram 

feitas algumas considerações finais sobre o presente trabalho. 

 

2 ECONOMIA DO TURISMO 

 

       Embora não exista uma definição concreta sobre o que de fato é o turismo, se aceita 

aquela elaborada pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a qual define que o 

mesmo compreende as atividades realizadas pelas pessoas, durante suas viagens e estadas 

em lugares diferentes do seu local de origem, por um período inferior a um ano, seja por 

lazer, negócios ou outros. Esta definição adotada pela OMT é ampla e abrange as 

características mais importantes do turismo, como: os elementos motivadores da viagem, 

localização, tempo e delimitação da atividade desenvolvida antes e durante o período de 

viagem. Segundo (GUIMARÃES et al, 2012)  



 

 

O turismo pode, ainda, ter inúmeros desdobramentos: como indústria, como ato 

social ou como reflexo da expressão cultural, da identidade, da composição 

social. Pode, adicionalmente, ser perspetivado sob o prisma dos impactos 

ambientais, das contribuições económicas, da segmentação, do desenvolvimento 

local, da patrimonialização e da preservação histórico-cultural (p. 614) 

 

          Segundo Sancho et al (2001) o turismo representa um enorme potencial de 

desenvolvimento e progresso para o futuro, apesar de apresentar declínio em períodos de 

intensa recessão e crise em algumas regiões como todos os setores da economia. A 

demanda turística leva em conta a direção dos fluxos ou correntes turísticas, onde turistas, 

viajantes e visitantes formam os demandantes do setor apesar de serem diferentes.  

           Os turistas planejam seu regresso para sua residência habitual, os viajantes não 

detêm data de regresso e às vezes nem intenção. Os visitantes representam qualquer pessoa 

que viaje entre dois ou mais países, ou entre duas ou mais localidades em seu país de 

residência habitual. A oferta turística representa um conjunto com todos os produtos 

turísticos e serviços que estão á disposição do usuário turístico, num determinado destino, 

para seu desfruto e consumo. Entretanto, a demanda turística não detém um conceito 

concreto, mas pode ser entendida como os usufrutos dos turistas durante suas estadas e 

viagens.  

                   Sancho et al (2001) abordam ainda que existe uma diferença entre a oferta 

turística e entre os operadores de mercado, onde nesse último ocorre uma espécie de 

intermediação, e não uma oferta. Como exemplo tem-se o transporte, este pode ser tanto 

enquadrado na categoria de oferta turística quanto de operação de mercado, dependendo 

apenas do tipo e como foi utilizado. Caso seja o meio que o turista utilizou para chegar ao 

seu destino final, seria uma operação, uma intermediação entre a oferta (destino final) e a 

demanda (turista). Caso seja realizado já no destino do turista, como forma de suas 

atividades durante o período, é considerada oferta, como o aluguel de um carro, ou de um 

barco para conhecer mais sobre o lugar.  

                 Os operadores de mercado são responsáveis pela comercialização turística, pela 

oferta pelo produto turístico, como as agências de viagens.  De acordo com (TOMÉ, 2017): 

Atualmente, o turismo é uma das principais indústrias a nível global. Pode-se 

estabelecer uma diferença entre o turismo de massa (grupo de pessoas agrupadas 



 

 

por um operador turístico) e o turismo individual (viajantes que decidem as suas 

atividades e itinerários sem intervenção de operadores) (p.02). 

 

Figura 1 – Cadeia produtiva do turismo 

Fonte: Tomé (2017) 

                  A atividade turística apresenta grande complexidade graças aos setores que 

atende, pois o turismo constitui uma forma de exportação de uma região para outras. Por 

meio desta exportação são gerados empregos, formais e informais, renda, entrada de 

divisas, aquecimento da atividade empresarial e da economia regional. A atividade tem 

muita relevância graças a sua elevada contribuição para a geração de Valor Agregado 

Bruto (VAB).  Ademais (SANCHO et al, 2001) citam que: 

Efetivamente, os gastos dos turistas não somente se limitam ao pagamento do 

aluguel de um quarto num hotel, mas, também, destinam parte da renda 

disponível a uma grande variedade de serviços e bens de consumo como 

alimentos, transporte, entretenimentos, excursões, atividades diversas, etc. Isso 

favorece, por sua vez, o aumento da demanda na região ou país receptor que, de 

outro modo, não existiria (p.10). 

              A atividade turística está claramente influenciada pelo crescimento econômico. 

Ela desenvolve-se de maneiras diferentes em cada região, e dentre os diversos fatores 

podemos destacar: costumes, crenças, grau de desenvolvimento tecnológico, aspectos 

demográficos, grau de desenvolvimento e crescimento econômico, entorno político, 

história etc. Muitos desses fatores estão inter-relacionados.  

              Os fluxos turísticos crescem principalmente entre os países desenvolvidos e a 

partir deles se expande para os países em desenvolvimento e regiões periféricas. Na 

tentativa de sanar suas curiosidades, os turistas viajam para regiões muitas vezes exóticas. 

Para Sancho et al (2001) o turismo é um dos principais motores de crescimento econômico 

além de uma das melhores vias para alcance do bem-estar econômico e social. 



 

 

          Guimarães et al (2017) expõe que toda atividade econômica produz externalidades 

negativas, que vem a prejudicar principalmente o meio ambiente, no entanto, o turismo é 

uma das atividades econômicas que menos produz essas externalidades pois, como aborda 

os autores, “permite explorar os recursos naturais sem os esgotar e, normalmente, sem 

produzir resíduos tóxicos” (p.615) podendo culminar ainda na conservação e preservação 

da localidade por meio de politicas públicas onde a atividade é desenvolvida promovendo a 

ampliação do bem-estar da região. 

 

3 TURISMO NO BRASIL 

 

       Rejowki (2002) aborda que o desenvolvimento do turismo no Brasil não se trata de um 

fenômeno recente. A atividade tem evoluído, seguindo a intensidade e as mudanças 

econômicas, sociais e culturais, e os avanços tecnológicos, assim como ocorreu na Europa. 

Ademais, os autores citam que:  

A evolução do turismo brasileiro ocorreu tímida e lentamente, e 

como em todas as áreas as mudanças acompanharam em certa 

medida o movimento dos países desenvolvidos. As etapas de 

desenvolvimento da atividade turística no país correspondem de 

certa forma às mesmas fases vividas pela Europa (p.150). 

 

               A atividade turística no Brasil, desde sempre foi elitizada, principalmente quando 

os fins da viagem eram destinados ao lazer e descanso. A classe mais abastada da 

sociedade brasileira, quase sempre, pôde desfrutar das beneficies da indústria turística, 

como se fazia no período imperial, onde os membros da burguesia e da realeza viajavam ao 

Rio de Janeiro, para aproveitar as feiras literárias e afins. A rusticidade dos equipamentos e 

serviços de transportes também propiciava que apenas uma ínfima parcela da população 

desfrutasse do turismo. 

             Na segunda metade do século XX, com o advento de novas tecnologias e formas 

de viajar que começava a se popularizar no país, o turismo brasileiro interno começou a se 

desenvolver com maior velocidade. Os avanços tecnológicos na área de transportes, 

hospedagem e comunicações foram primordiais para o turismo mundial e principalmente 

brasileiro, pois a praticidade fornecida, principalmente pela internet, foi capaz de 



 

 

aperfeiçoar todo o processo, possibilitando aos turistas realizarem suas viagens com mais 

conforto e rapidez. ”Disso resultaram mudanças envolvendo novos hábitos de viagem, 

novos tipos de viajantes, o florescimento e a diversificação das empresas turísticas, e a 

organização do setor” (REJOWSKI, 2002, p.41).    

             Notoriamente, no século XXI, é possível notar que as classes que antes não 

desfrutavam do turismo para fins de lazer começam a fazê-la graças à popularização dos 

serviços e diminuição dos preços de viagens aéreas e hospedagem, no entanto, Rejowki 

(2002) expõe que o turismo brasileiro ainda é uma atividade elitizada. Coriolano (2003) 

enfatiza que as viagens de lazer foram, por muito tempo, um privilegio dos afortunados. 

No entanto, essas vêm se tornando acessíveis a um numero cada vez maior de pessoas da 

classe média e baixa. Assim sendo, essas pessoas passaram a utilizar o turismo doméstico e 

até internacional, com cada vez mais frequência principalmente nos países emergentes. 

Como ressalta (CORIOLANO,2003): 

O turismo global chegou aos países tropicais detentores de ricos ecossistemas, 

como o Brasil, que tem como destaque o Litoral Nordestino, os Lençóis 

Maranhenses, o Pantanal mato-grossense, o Bonito, as Brotas, a Chapada dos 

Guimarães, dos Veadeiros, da Diamantina, a Amazônia, as Anavilhanas, a Foz 

de Iguaçu, as Serras Gaúchas, a ilha de Fernando de Noronha, a Ilha do Mel, os 

Sertões e tantos outros ambientes atrativos (p.7). 

 

4- TURISMO NO NORDESTE 

 

         O nordeste brasileiro tem-se apresentado como um grande receptor de fluxos 

turísticos. A região é muito visitada por conta das suas praias e seu clima 

predominantemente quente. Por conta das suas características singulares e belezas naturais, 

atualmente, o nordeste é a região predileta para o turismo doméstico, segundo o Ministério 

do Turismo. Com tanto potencial para o desenvolvimento dessas atividades, a indústria do 

turismo é de suma importância na economia nordestina.  De acordo com (GUIMARÃES et 

al, 2012) 

O turismo se tornou uma atividade estratégica para o nordeste, na medida em que 

atrai novos investimentos e cria novas oportunidades de negócios e de trabalho, 

permitindo compatibilizar o crescimento económico, o desenvolvimento social 

do seu povo, bem como a preservação dos recursos e belezas naturais da região 

(p.613). 



 

 

 

              Para Coriolano (2003) nas ultimas décadas ocorreu no território nordestino, a 

implantação e ampliação de inúmeras vias responsáveis pelas atividades turísticas como: 

hotéis, estradas, risorts, heliportos, aeroportos dentre outros equipamentos turísticos. Dessa 

forma, tem ocorrido nesses territórios uma significativa urbanização decorre do turismo. 

Como expõe Moura et al (2018) a urbanização é um processo de transição de uma 

sociedade rural para uma mais urbanizada. Refere-se ao crescimento mais acelerado da 

população urbana em relação à população rural. Esse processo de urbanização, segundo 

(CORIOLANO, 2003) recebe o nome de turistificação, destacando-se às “infra-estrutura, 

os serviços turísticos, o volume de capital investido, tecnologias e fluxos de pessoas” 

(p.280).  

            Toda essa atenção ao setor turístico no nordeste promoveu uma modernização 

da região viabilizada por empreendimentos, internos e externos, que foram incentivados 

por politicas públicas como Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR-NE) criado em 1990 e vinculado ao Ministério do Turismo que visa o 

desenvolvimento e fomento das regiões turísticas.        

  A indústria do turismo por meio de suas atividades movimenta uma parcela 

considerável do PIB e do emprego no Nordeste. O turismo e suas atividades podem ajudar 

a promover um impacto de grande relevância no desenvolvimento das localidades que dele 

usufruem, visto que o desenvolvimento e o turismo ocorrem em escalas globais e locais.  

              Coriolano (2003) aborda que o turismo é um dos melhores mecanismos para 

atingir o desenvolvimento local, pois este se trata de um processo de mudança da 

mentalidade e do cambio social e institucional, visando impulsionar pequenos e médios 

empreendimentos, a fim de difundir as oportunidades e promover o desenvolvimento 

econômico e social. Isso acaba gerando empregos diretos e indiretos que ajudam a elevar a 

renda, beneficiando os mais pobres e também promovendo um aumento do Produto Interno 

Bruto (PIB) da região, mostrando a característica de efeito multiplicador que o turismo 

possui.  

 Moura et al (2018) cita que para ocorra desenvolvimento não basta apenas 

crescer a economia, a produção de riqueza e o Produto Interno Bruto (PIB) faz-se 

necessário que esse incremento da riqueza seja repassado à sociedade, melhorando o poder 

aquisitivo e fornecendo condições de vida mais agradáveis à população daquela localidade.  



 

 

 

5 PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 
 

A área de estudo está baseada no Nordeste do Brasil. A região possui nove estados, 

sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. A região possui uma área de 1.562.387,725 km2 1.554.257 km2, e uma 

população estimada em cerca de 53.081.950 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE).  

Para a realização deste estudo, foram levadas em consideração as Atividades 

Características do Turismo e regiões turísticas (ACTs), definidas pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) que seguem a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE). São elas: alojamento; alimentação; aluguéis não-imobiliários e gestão 

de ativos intangíveis não-financeiros; atividades artísticas, criativas e de espetáculos; 

atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental; atividades de exploração de jogos de 

azar e apostas; atividades esportivas e de recreação e lazer; transporte aéreo; transporte 

aquaviário; e transporte terrestre. 

 Segundo o Ministério do Turismo (2017) regiões turísticas são territórios que 

possuem características similares, complementares e aspectos em comum. Esses 

municípios tendem a se articularem, em uma instância de governança regional, a fim de 

desenvolver o turismo de forma conjunta, beneficiando toda a região. Em uma dada região 

podem existir municípios que não recebem turistas, no entanto, esta se beneficia da 

atividade pelo fornecimento de produtos e serviços. A região Nordeste, conta com 81 

regiões turísticas.  

   Por meio do levantamento desses dados buscou-se investigar como está 

estruturado o emprego no nordeste com base na indústria do turismo. As informações 

obtidas no Cadastro Geral de Emprego e Desempregados (CAGED), órgão vinculado ao 

MTUR, foram coletadas em duas fases, levando em conta as regiões no prazo e fora do 

prazo, sendo feito o somatório de ambos ao final.  

 Segundo Lakatos (2011) o método comparativo leva em consideração o estudo 

das semelhanças e diferenças entre vários grupos, sociedades ou povos contribuindo para 

uma compreensão melhor do comportamento humano. Este tipo de método realiza 

comparações a fim de estudar similitudes e explicar as diferenças. Ainda de acordo com 

Lakatos (2011) o método comparativo possui a facilidade de permitir analisar o dado 



 

 

concreto, fazendo as devidas deduções de elementos constantes, abstratos e gerais, tendo 

em vista que se ocupa da explicação dos fenômenos.                                                                                                                     

        

6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     A Tabela 1 retrata o saldo geral de empregos formais fornecidos pelas onze 

atividades características do turismo. Esse saldo é composto pelos admitidos, retirando-se 

os desligados. Conforme a tabela, os estados mais geradores de emprego no nordeste 

foram, em ordem crescente, os seguintes: Bahia; Rio Grande do Norte; Ceará; 

Pernambuco; Maranhão; Paraíba; Alagoas; Sergipe e Piauí. Com um destaque para o 

estado do Rio Grande do Norte, que apresentou um saldo considerável no ano de 2014, que 

superou em 450% o segundo colocado para o mesmo ano, o estado do Ceará.  

       Tabela 1 – Saldo de empregos para todos os estados do Nordeste – 2007 a 2017                                                                                                                             
Fonte: Elaboração Própria 

 

É possível perceber que, a partir de 2015 sete dos nove estados nordestinos 

apresentaram saldo negativos, significando que houve mais demissões do que admissões 

para aquele ano. Em 2016, todos os estados apresentaram um saldo negativo, com 

retomada de crescimento moderada, para alguns estados, em 2017. Esses saldos negativos 

analisados podem ser atribuídos à crise econômica enfrentada pelo país a partir de 2014. 

Para Sancho (2001) em épocas de crise e recessão econômica, a indústria turística é a 

primeira a sofrer declínio e a apresentar saldos negativos, pois se trata, para a maioria dos 

consumidores, uma atividade de lazer.  

            Nota-se que os saldos apresentados nos anos de crise são a comprovação empírica 

do exposto por Sancho. Com o advento da crise economia os estados que mais sofreram no 

Ano Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio G. 
do Norte 

Sergipe 

2007 612 8190 5217 2385 1289 5230 613 1914 1508 
2008 1059 6712 4083 2656 1364 4420 674 1979 1344 
2009 1785 6309 4455 -1506 1485 6377 806 3464 1416 
2010 1771 13004 7775 3875 2178 9973 1816 2277 2194 
2011 1633 9095 5880 3185 1647 9273 1171 1384 1668 
2012 1426 4703 4609 2583 1088 5872 848 1369 630 
2013 1729 6601 5573 1550 1457 6176 858 1525 583 
2014 993 3875 6576 595 1515 -5210 1235 36158 1232 
2015 -136 -3168 -1146 -1118 -235 -6195 653 -793 574 
2016 -605 -7540 -1256 -1989 -736 -5699 -227 -2444 -1482 
2017 48 15 486 1595 1 -809 1001 -424 -55 



 

 

que tange a geração de empregos na indústria do turismo foram: Bahia, Pernambuco, Ceará 

e Rio Grande do Norte, justamente aqueles que mais geraram empregos, levando em conta 

as ACT´s nos anos analisados. Em contrapartida aos anos com saldo negativo, o ano de 

2010 foi o que apresentou os melhores resultados para a maioria dos estados, significando 

que o número de admitidos superou, significativamente, o de desligados.  
  

 

 

 A Tabela 2 trata da porcentagem de ganho salarial das ACT´s por faixa de cada 

estado nordestino. Em todos os estados a média salarial, levando em conta as ACT´s, fica 

em torno de 1 a 1,5 salário mínimo. Sergipe é o estado onde mais pessoas ganham até meio 

salário. E a Bahia, a que melhor remunera o setor.  

Tabela 2 – Participação das ocupações nas ACT´s por faixa salarial de cada estado 
nordestino de 2007 a 2017. Em % 
Fonte: Elaboração própria 

 

A partir de agora são apresentadas as Tabelas de cada um dos nove estados 

nordestinos. São expostas as regiões turísticas desses estados, e o saldo de empregos 

(admitidos/desligados) das mesmas para os anos de 2007 a 2017. 

  Analisando as regiões turísticas do estado de Alagoas (Tabela 3) nota-se que 

aquelas as quais a geração de emprego foi mais intensa, foram justamente as que estão mais 

próximas à costa litorânea sendo elas, Costa dos Corais, e na região Metropolitana, onde está 

a capital do estado Maceió. No acumulado para os dez anos de análise, a região Caminhos 

do São Francisco apresentou um saldo negativo, significando que de 2007 a 2017 o numero 

de desligados superou o de admitidos em -568. Em 2015, a região que apresentou os piores 
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1 a 
20.0 
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de 20 Estado 

Alagoas 0,79 10,5 70,1 12,6 5,0 0,83 0,32 0,33 0,16 0,07 0,02 0,02 

Bahia 0,90 21,7 50,4 14,0 9,6 1,7 0,63 0,48 0,25 0,12 0,04 0,11 

Ceará 1,2 17,5 63,0 9,7 6,5 1,1 0,36 0,31 0,17 0,08 0,03 0,04 

Maranhão 0,37 16,4 51,5 17,3 10,4 2,0 0,65 0,55 0,44 0,21 0,10 0,06 

Paraíba 0,46 25,6 56,9 9,7 6,3 0,55 0,18 0,16 0,08 0,02 0,01 0,01 

Pernambuco 1,0 18,7 53,5 11,2 12,1 1,7 0,64 0,53 0,30 0,16 0,05 0,07 

Piauí 0,81 19,6 65,1 7,1 5,9 0,82 0,23 0,19 0,11 0,06 0,02 0,02 

Rio Grande do Norte 1,0 22,8 58,2 9,6 6,5 0,94 0,34 0,28 0,14 0,07 0,02 0,04 

Sergipe 1,4 28,8 50,0 11,1 6,7 1,1 0,36 0,28 0,12 0,04 0,02 0,03 



 

 

resultados, para esse período de crise, foi a Metropolitana justamente a que apresentou o 

melhor saldo acumulado durante os dez anos. 

Tabela 3 – Saldo de emprego para as regiões turísticas de Alagoas de 2007 a 2017. 

Ano Agreste  Caminhos do 
São Francisco 

Costa dos 
Corais 

Lagoas e 
Mares do Sul 

Metropolitana Quilombos 

2007 16 -44 308 168 121 89 
2008 106 19 284 78 514 124 
2009 137 -54 138 -142 1155 181 
2010 129 3 158 148 1128 126 
2011 289 -40 31 155 757 188 
2012 111 32 290 4 830 55 
2013 425 -54 71 -83 1330 -8 
2014 29 -79 164 127 247 71 
2015 -92 -102 210 -18 -83 72 
2016 -131 -100 75 30 -402 -77 
2017 16 -149 148 83 -57 11 
Fonte: Elaboração Própria 

 

O estado da Bahia (Tabela 4) possui treze regiões turísticas, sendo a Baía de Todos 

os Santos a que mais gera empregos na indústria do turismo e em outras atividades, visto 

que é onde se encontra a capital do estado, Salvador, a tal também é a cidade mais 

populosa do nordeste, segundo IBGE. A segunda região com o maior saldo de 

empregabilidade foi a Caminhos do Sertão seguido pela Costa dos Coqueiros. Em 

contrapartida as regiões com os piores saldos foram: Lagoas e Canyons do São Francisco, 

Costa das Baleias e Vale do São Francisco.  

Os piores resultados para as regiões turísticas da Bahia ocorreram nos anos de 2015 

e 2016, por conta da citada crise econômica. No entanto, algumas regiões não 

apresentaram saldos negativos para esse período como foi o caso das regiões da Costa do 

Descobrimento, que tem na cidade de Porto Seguro um grande receptor de fluxos 

turísticos, e na região da Chapada Diamantina. 

Tabela 4 – Saldo de emprego para as regiões turísticas de Alagoas da Bahia de 2007 a 

2017 

      
Ano 

Baía de 
Todos os 
Santos 

Caminhos 
do 
Jiquiriçá 

Caminhos do 
Oeste 

Caminhos 
do Sertão 

 Caminhos do   
Sudoeste  

Chapada 
Diamantina 

Costa das 
Baleias 

2007 2128 -17 222 601 373 154 336 
2008 3064 59 445 816 228 64 241 
2009 1686 88 258 812 305 115 439 
2010 5094 216 461 5399 353 40 539 
2011 2950 229 397 1041 332 242 138 
2012 1135 -8 371 682 232 42 -145 



 

 

2013 2782 199 137 763 423 44 -120 
2014 325 129 243 451 348 163 218 
2015 -3063 65 276 -448 -33 78 -574 
2016 -3552 -86 -317 -618 -164 37 -172 
2017 -334 31 352 -288 -33 186 2 
Ano Costa do 

Cacau 
Costa do 
Dendê 

Costa do 
Descobrimento 

Costa dos 
Coqueiros 

Lagos e 
Canyons do 
S.Francisco 

Vale do São 
Francisco 

 

2007 293 -15 16 3151 47 126  
2008 183 84 444 -209 -5 41  
2009 222 178 337 394 53 163  
2010 189 76 936 1637 155 45  
2011 267 45 283 1319 73 14  
2012 165 112 578 320 18 30  
2013 127 189 229 1899 35 193  
2014 367 165 360 124 50 98  
2015 -254 204 150 1105 13 45  
2016 -364 145 860 -723 -111 98  
2017 113 -3 97 -650 64 -81  
Fonte: Elaboração Própria  

 

       No Ceará (Tabela 5) a região turística que mais gerou emprego foi aquela onde 

se encontra a capital do estado, Fortaleza, e que recebe o nome da mesma. A segunda 

colocada no que tange ao saldo acumulado foi o Litoral Extremo Oeste, seguido pela 

região do Cariri. Das doze regiões turísticas existentes no estado, uma delas, a Chapada da 

Ibiapaba, apresentou um saldo negativo. É importante frisar que, no estado as regiões com 

os melhores números são aqueles ligados à costa litorânea. 

 

Tabela 5 - Saldo de emprego para as regiões turísticas de Ceará de 2007 a 2017 

Ano Cariri Centro Sul/Vale do 
Salgado 

Chapada da 
Ibiapaba 

Fortaleza Litoral Extremo 
Oeste 

Litoral 
Oeste 

2007 84 35 55 4277 40 124 
2008 -23 32 -3 3242 52 124 
2009 285 24 49 3301 33 221 
2010 241 45 2 6382 90 123 
2011 303 45 78 4533 67 66 
2012 513 61 -640 3908 131 109 
2013 106 64 221 4032 277 34 
2014 632 81 80 3975 296 382 
2015 -100 27 23 -1992 220 157 
2016 -118 -26 -43 -1388 247 339 
2017 -126 43 13 1225 361 -82 
Ano    Litoral 

Leste 
Serras de Aratanha 
e Baturité 

Sertão Central Sertão dos 
Inhamus 

Vale do Aracatu Vale do 
Jaguaribe 



 

 

Fonte: Elaboração Própria 

         

O estado do Maranhão (Tabela 6) conta com dez regiões turísticas. Dentre elas as 

mais importantes são o Polo de São Luís, por conter o centro do estado e boa parte dos 

serviços além da capital São Luís, e a região Polo de Chapada das Mesas. Essas duas 

obtiveram os maiores saldos acumulado para os anos analisados, no entanto após 2014 

essas foram também as que mais demitiram. Já a região Floresta dos Guarás foi a que 

menos gerou empregos, com um saldo acumulado em 8. A região Polo Delta das Américas 

apresentou seus melhores resultados, com base nos dez anos, após o ano 2014, mesmo 

sendo essa uma das menos relevantes no estado. 

 

 

 

 

 

 Tabela 6 - Saldo de emprego para as regiões turísticas de Maranhão de 2007 a 2017. 

Ano Amazônia 
Maranhese 

Polo Chapada das 
Mesas 

Floresta dos 
Guarás 

Polo de São Luís Polo Delta 
das Américas 

2007 0 252 0 1686 2 
2008 4 388 0 1951 5 
2009 -1 383 2 -1925 -1 
2010 0 389 0 3122 5 
2011 13 4 -2 2986 10 
2012 5 967 0 1648 -1 
2013 13 134 5 742 6 
2014 -4 120 1 506 -1 
2015 -7 -395 -3 -570 5 
2016 -3 -365 2 -1299 14 
2017 9 177 3 1373 6 
Ano Polo dos 

Lençóis 
Maranhenses 

Polo Lagos e 
Campos Floridos 

Polo Munin Polo Serras 
Guajajara Timbira 
e Kanela 

Região dos 
Cocais 

2007 1 127 3 15 120 

2007 13 58 49 15 20 29 
2008 91 19 10 5 9 -14 
2009 -119 35 22 22 89 37 
2010 201 11 85 25 186 21 
2011 166 117 19 -1 47 10 
2012 94 111 -42 58 107 119 
2013 147 33 69 9 290 9 
2014 152 93 79 18 171 72 
2015 130 12 -2 70 131 120 
2016 10 61 -10 7 -67 -102 
2017 -10 5 -39 -16 -44 17 



 

 

2008 18 40 3 33 30 
2009 7 114 1 -6 131 
2010 64 -16 19 32 155 
2011 54 -170 18 12 30 
2012 37 27 1 48 85 
2013 -26 83 6 69 -17 
2014 6 61 0 -38 41 
2015 5 11 12 -124 109 
2016 9 -36 6 -26 134 
2017 73 -19 2 6 7 

Fonte: Elaboração Própria  

  

 A Paraíba (Tabela 7) é muito relevante para o turismo nordestino devido sua forte 

cultura e culinária, possui dez regiões turísticas. Dentre elas, a que mais gerou emprego, 

com base no saldo acumulado dos anos analisados foi o Litoral Sul.  

Em contrapartida, Seridó e Curimataú foi a que menos agregou ao saldo de 

empregos na região com base nas ACT´s. a partir de 2014, as regiões do Litoral Sul e do 

Agreste Paraibano foram as mais sofreram com a retração econômica nacional, essas que 

eram as mais relevantes até então.    

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Saldo de emprego para as regiões turísticas da Paraíba de 2007 a 2017.  

Ano Agreste Paraibano Brejo Cariri Litoral Norte Litoral Sul 
2007 217 12 -1 19 1001 
2008 196 15 9 1 834 
2009 241 25 29 -3 927 
2010 319 60 32 27 1553 
2011 214 60 19 2 966 
2012 241 23 6 4 625 
2013 116 39 -30 12 985 
2014 100 38 5 32 1248 
2015 -71 -6 -10 25 -32 
2016 -155 -13 17 -12 -486 
2017 56 17 1 -21 -148 
Ano Seridó e Curimataú Vale das 

Águas 
Vale dos 
Dinossauros 

Vale dos Sertões Zona da Mata 

2007 -1 1 21 14 17 
2008 7 7 6 40 31 
2009 -3 8 34 90 58 
2010 2 21 13 66 -27 



 

 

2011 2 29 38 35 190 
2012 12 22 24 111 16 
2013 15 -10 9 105 158 
2014 0 0 37 60 -6 
2015 -2 22 15 -47 -2 
2016 -3 -7 13 -20 -63 
2017 7 -5 13 10 53 

Fonte: Elaboração Própria  

 

O Pernambuco (Tabela 8) é um dos estados mais populosos do nordeste, conta com 

quatorze regiões turística e com a segunda maior capital do nordeste, segundo o IBGE, 

Recife. As regiões com os maiores números em empregabilidade foram a Costa História do 

Mar e a região Forró e Baião de Luís Gonzaga.  

E, assim como os outros estados, essas regiões mais importantes foram as que mais 

sofreram com os desatinos econômicos e com o desemprego a partir de 2014. As regiões 

que menos geraram emprego nos anos de análise foram o Território da Poesia e da 

Cantoria seguido da região Encostas da Chapada do Araripe. Regiões como a Costa dos 

Arrecifes e Fernando de Noronha obtiveram resultados satisfatórios após 2014, dado o 

cenário econômico nacional.  

 

 

 

Tabela 8 - Saldo de emprego para as regiões turísticas do Pernambuco de 2007 a 2017 

Ano Águas da 
Mata Sul 

Cangaço e 
Lampião 

Costa dos 
Arrecifes 

Costa 
História e 
Mar 

Costa 
Náutica 

Crença e 
Arte 

Encostas da 
Chapada do 
Araripe 

2007 22 2 88 3637 91 221 1 
2008 20 1 46 3441 99 60 52 
2009 26 43 142 4408 317 108 24 
2010 -67 78 233 7283 409 213 45 
2011 31 77 34 6245 533 348 71 
2012 47 -25 68 4586 287 168 10 
2013 21 33 63 3228 290 161 85 
2014 18 80 20 -6588 9 163 -4 
2015 23 6 -2 -4760 -187 -39 -6 
2016 -35 -14 123 -4351 -277 -80 12 
2017 21 -14 14 -497 -262 -42 -118 
Ano Engenhos e 

Maracatus 
Fernando 
de 
Noronha 

Forró e 
Baião de 
Luiz 
Gonzaga 

Ilhas e 
Lagos do 
São 
Francisco 

Moda e 
Confecção 

Território 
da Poesia 
e da 
Cantoria 

Vinho Vale 
do São 
Francisco 

2007 -60 2 733 66 16 -1 14 
2008 86 -14 275 3 19 -4 80 
2009 101 50 217 -8 29 24 205 



 

 

2010 213 29 826 -35 62 45 -24 
2011 391 8 528 49 97 19 426 
2012 275 -32 -131 48 26 10 57 
2013 154 -44 858 105 18 41 507 
2014 -102 -33 426 93 72 -13 256 
2015 -161 29 -351 -42 -12 53 -288 
2016 -2 37 -449 41 -10 -66 -320 
2017 -50 92 56 31 47 -11 35 

Fonte: Elaboração Própria  

 

No Piauí (Tabela 9) o Polo Teresina foi o que mais gerou emprego no estado do 

Piauí, que conta com sete regiões turísticas. Em 2010, o estado apresentou um dos 

melhores resultados ao longo dos anos de analise. Os polos Costa da Delta e Histórico 

cultural, apresentaram o segundo e terceiro melhor resultado respectivamente. Dentre todas 

as regiões do estado, a Polo das Aguas apresentou o pior resultado, no acumulado geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Saldo de emprego para as regiões turísticas do Piauí de 2007 a 2017 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Ano Polo 
Aventura e 
Mistério 

Polo Costa 
do Delta 

Polo 
das 
Águas 

Polo das 
Nascentes 

Polo das 
Origens 

Polo 
Histórico 
Cultural 

Polo 
Teresina 

2007 -1 54 10 1 63 62 430 
2008 -3 -7 2 9 93 56 505 
2009 -4 -14 6 8 16 -66 842 
2010 38 209 12 10 -2 82 1400 
2011 6 76 25 11 17 165 838 
2012 9 33 14 50 1 44 606 
2013 1 80 46 49 -4 68 633 
2014 27 166 19 7 20 58 924 
2015 45 151 -1 -49 -16 59 447 
2016 2 90 -16 11 -17 91 -299 
2017 21 335 11 30 -7 83 588 



 

 

O estado do Rio Grande Do Norte (Tabela 10) conta com apenas quatro regiões 

turísticas, sendo o que possui o menor número. O Polo Costa das Dunas é o mais 

importante, tendo em vista que o Rio Grande do Norte é muito procurado por conta das 

suas dunas e salinas. Em seguida vem o Polo Costa Branca e o Polo Seridó, sendo o Polo 

Agreste/Trairi o que menos impacta na geração de empregos do estado. A partir de 2014, o 

polo que mais gerou emprego também foi que o mais demitiu. 

Tabela 10  – Saldo de emprego para as regiões turísticas do Rio Grande Do Norte de 
2007 a 2017 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Menor estado do nordeste, o Sergipe (Tabela 11) com suas cinco regiões turísticas, 

tem na região polo Costa dos Coqueirais a mais relevante e na Polo do Velho Chico a de 

menor. A atividade turística no estado é basicamente voltada as áreas costeiras. 

Tabela 11 – Saldo de emprego para as regiões turísticas de Sergipe de 2007 a 2017 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Ano Polo 
Agreste/Trairi 

Polo Costa Branca Polo Costa das 
Dunas 

Polo Seridó 

2007 19 384 1382 39 
2008 8 608 1276 62 
2009 11 487 1985 71 
2010 42 931 1951 50 
2011 23 261 1020 110 
2012 -10 661 670 160 
2013 28 46 1374 19 
2014 11 658 723 89 
2015 10 -53 -735 -41 
2016 32 -949 -1424 -36 
2017 -16 32 -382 1 

Ano Polo Costa 
dos 
Coqueirais 

Polo das Serras 
Sergipanas 

Polo do Velho 
Chico 

Polo dos 
Tabuleiros 

Polo Sertão das 
Águas 

2007 1160 77 -2 184 73 
2008 1181 34 33 24 76 
2009 1132 64 51 97 31 
2010 1772 145 101 87 77 
2011 1100 89 82 166 141 
2012 324 71 122 -53 162 
2013 213 125 8 155 85 
2014 722 136 42 215 144 
2015 442 72 -5 -64 134 
2016 -1098 -74 -65 -284 51 
2017 73 62 109 -155 -137 



 

 

  

 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 Com base nas exposições, percebe-se que o turismo movimenta números 

relevantes no que tange a empregabilidade, detendo uma grande relevância nas localidades 

que dele usufruem, influenciando também em seu entorno.  Por ser um setor que se inter-

relaciona com outros, fornece possibilidades de crescimento desde os pequenos e micro 

negócios até aqueles já estabelecidos há muito tempo no mercado.  

                 Porém, esse setor também sofre um grande impacto na presença de crises 

econômicas e desequilíbrio da atividade produtiva da economia. Por ser uma atividade, na 

maior parte das vezes, atrelada ao lazer, é uma das primeiras nas quais os consumidores 

reduzem o consumo. Este fato pode ser comprovado com base nos dados apresentados 

analisando-os a partir do ano de 2014, onde boa parte dos estados nordestinos começou a 

obter um saldo negativo de empregabilidade, demitindo mais do que contratando. Neste 

mesmo ano, o estado do Rio Grande do Norte apresentou um dado muito discrepante, o 

que chama atenção, no entanto, as causas de tal ocorrência não foram identificadas. 

  Tendo em vista toda importância que a indústria turística possui no nordeste 

brasileiro, esse ainda se encontra muito marginalizado e suscetível às oscilações externas. 

É preciso que se façam e intensifiquem cada vez mais politicas públicas que fomentem o 

setor e incentivem principalmente o turismo de cunho sustentável, pois tendo em visto que 

os recursos naturais são a atração mais importante do nordeste, é preciso que esses sejam 

preservados para que não se esgotem futuramente. 
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RESUMO 

 
 O turismo é de extrema relevância para as nações, uma vez que estimula o crescimento 
ao influenciar, diretamente e indiretamente, a economia, e se relacionar com a geração e 
manutenção do emprego. Portanto, é de suma importância entender como a literatura vê a 
relação do turismo e do emprego, tanto a relação na teoria quanto na análise empírica. Este 
estudo tem como objetivo geral analisar a quantidade de literatura que relaciona o turismo ao 
emprego. Especificamente, procurou-se identificar turismo e emprego dos artigos em 
português e em inglês, entre os anos de 2005-2018 e que tenham sido revisados por pares. Os 
dados foram coletados do portal CAPES. O recorte temporal escolhido foi entre os anos de 
2005-2018, devido a necessidade quantitativa de informações e, para efeito comparativo, foi 
pesquisado em duas línguas diferentes. 

Palavras-chave: Turismo. Emprego. Revisão Sistemática. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O dinamismo entre o setor econômico denominado turismo e a geração de emprego é 

algo notado e explorado pelas potências econômicas mundiais. Basicamente todos os 

deslocamentos turísticos utilizam da capacidade e infraestrutura do local receptor em fornecer 

os serviços e bens necessários para que haja a prática turística. Sendo assim, as possibilidades 

de geração de emprego são inúmeras, uma vez que toda uma nova demanda é gerada à medida 

que há um fluxo turístico.  

“As viagens são fatores importantes para qualquer economia local, regional ou 

nacional, pois o advento constante de novas pessoas aumenta o consumo, incrementa as 

necessidades de maior produção de bens, serviços [...]” (ANDRADE, 2002, p.20). Andrade 

 
1 Graduando em ciências econômicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz, caue.morano@gmail.com. 
² Professora Adjunta do departamento de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, 
crffguimaraes@uesc.br 



 

 

enfatiza o aumento da demanda, o qual gera, por si só, a necessidade de aumento produtivo. O 

potencial de multiplicação de renda através do turismo é significativo, portanto, é um 

processo natural o de geração de emprego, uma vez que a demanda, como já foi afirmado, 

precisa ser atendida. Dessa forma, essa pesquisa possui importância no meio cientifico, já que 

o setor turístico possui uma grande capacidade de interferir positivamente na economia 

mundial. 

A presente pesquisa tem como objetivo efetuar uma revisão bibliográfica sistemática 

sobre mercado de trabalho no setor de turismo a fim de evidenciar como está estruturada a 

pesquisa na literatura nacional e internacional, inglês, entre os anos de 2005 e 2018. Levando 

o objetivo em consideração, há uma vasta literatura relacionando o turismo e a geração de 

emprego? 

O turismo possui características únicas que o relaciona com diversas áreas da 

economia. O intuito primordial dessa pesquisa é analisar a sua relação com o emprego, 

entretanto, é necessário que haja uma avaliação da sua relação com a teoria econômica para 

compreender a base dessa relação. Portanto, serão apresentados ao longo da pesquisa as 

relações do turismo com a economia (com a taxa de inflação, a sua relação com o câmbio e 

sua capacidade de ampliar o desenvolvimento local) e sua relação direta, indireta e induzida 

com a geração de emprego, no âmbito teórico. 

Será apresentada a metodologia que foi utilizada para coletar os dados, apresentando 

quais foram os critérios de exclusão e inclusão dos artigos analisados – uma vez que é uma 

pesquisa de revisão sistemática de literatura –, e, por último quais foram os resultados 

encontrados dessa revisão, o caráter das leituras escolhidas (empírico ou teórico), os seus 

objetivos e suas maiores contribuições para que se amplie a discussão à respeito da 

importância do turismo na geração de emprego e para que haja uma reflexão de como o tema 

é visto na literatura científica. Por último são feitas as considerações finais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. O turismo e sua influência na economia 

Pode-se afirmar que as viagens são extremamente importantes no âmbito econômico, 

justamente por fomentar as trocas econômicas entre os locais receptores e os turistas. Embora 

o turismo seja um tema relativamente recente na história da ciência – sua atividade como é 



 

 

conhecida atualmente (com grandes cidades receptoras e uma grande gama de turistas 

interessados em efetuar viagens) têm se estruturado a partir do século XX e “Os 

deslocamentos, como necessidade temporária ou por lazer e entretenimento, sempre fizeram 

parte da história das civilizações” (STILPEN; SOUZA, 2006, p.3).  

Sabendo que o desenvolvimento de uma região é fundamental para sua economia, o 

setor turístico apresenta uma maneira eficaz de auxiliar nesse processo, uma vez que “O efeito 

multiplicador da atividade turística é uma conseqüência positiva para o desenvolvimento local 

e/ou regional” (BARBOSA, 2005, p.111). Segundo Cunha (1997) o desenvolvimento local 

sofre influência do turismo em primeiro lugar porque pode ser verificado o desenvolvimento 

pela necessidade de se ressaltar as características locais. Ou seja, o efeito turístico, por si só, 

alimenta a economia regional da cidade receptora, dessa forma, há capacidade de 

investimento na preservação das características locais. Isso gera, inegavelmente, uma 

melhoria da infraestrutura local através da conservação, desenvolvendo o local.  

Ocorre, também, a transferência de rendimentos entre uma região e a outra. Tais 

transferências acontecem através das relações de troca que os turistas efetuam no local 

receptor, gerando o multiplicador de renda – o qual já foi apresentado anteriormente –, uma 

vez que os turistas demandam bens e serviços.  

Com o turismo surge a necessidade da criação da infraestrutura uma vez que o local 

precisa criam um ambiente seguro e agradável para seus visitantes (como já foi mencionado 

no primeiro ponto). Porém, mesmo que a infraestrutura seja feita com a intenção de atender os 

turistas, ela fica disponível para os residentes usufruírem.  

“O turismo tem efeito direto e indireto na economia de uma localidade ou região” 

(BARBOSA, 2005, p.110), portanto se dá como processo complexo que funciona como uma 

balança que equilibra as desigualdades de distintas regiões. Isso acontece justamente por 

todos os fatores anteriores. Porém, o mais notável deles é a transferência de renda, uma vez 

que uma quantidade monetária deixa um lugar (local gerador) e é transferida para outro lugar 

(local receptor). 

Analisando o turismo com a geração de emprego, segundo Cunha (1997), o primeiro 

ponto a se apresentar é que mesmo se não houvesse o multiplicador de renda gerado pelo 

turismo, por si só o turismo geraria os empregos que estão diretamente ligados ao processo, 

ou seja, o “emprego direto”. O aumento da capacidade turística de um determinado local 

acontece a partir do aumento de estabelecimentos como hotéis, restaurantes, serviços 



 

 

turísticos, agencias de aluguel de carros, bancos, e assim por diante. Dessa forma, pode-se 

verificar que a parte direta do processo turístico já demanda funcionários para atender as 

necessidades dos viajantes, dada a necessidade de mão-de-obra para executar as atividades e 

suprir as novas demandas. 

O segundo ponto de capacidade de geração de emprego é conhecido como “emprego 

indireto”, visto que é necessário a criação de infraestrutura adequada como: imóveis, 

eletricidade, indústria, agricultura e até recursos básicos como saneamento. Dessa forma, uma 

quantidade significativa de empregos é gerada através da influência que a indústria turística 

exerce no local. Esse ponto flerta diretamente com a capacidade de desenvolvimento local 

atribuída a atividade, uma vez que o emprego indireto está ligado a infraestrutura do local 

receptor.  

Por fim, há o emprego induzido que o turismo gera, aquele que não faz parte do 

processo nem direta ou indiretamente, mas que é necessário para que o processo possa existir. 

Um exemplo é o aumento de bens alimentares para suprir a necessidade dos trabalhadores. 

Para simplificar esses três pontos trabalhando juntos em um exemplo, Cunha (1997) 

apresenta o seguinte cenário: o turismo gera a necessidade de hotéis para hospedar os 

hóspedes, e esses hotéis precisam de funcionários (emprego direto); para os hotéis existirem 

alguém precisa construí-los (emprego indireto); Por fim, os novos trabalhadores, tanto do 

hotel quanto da construção, precisam se alimentar, demandando bens alimentares dos 

trabalhadores rurais (emprego induzido). 

 

2.1. Metodologia 

Essa pesquisa utiliza do método dedutivo e possui um caráter exploratório e descritivo 

dos artigos analisados. Os dados foram coletados através de uma revisão sistemática de 

literatura, a qual foi feita de uma amostragem que seguiu alguns critérios de escolha.  

Os principais critérios de delimitação da amostra seguiram uma ordem processual. 

Primeiro foi escolhido como base de dados o periódico CAPES, recurso online que 

disponibiliza pesquisas acadêmicas numa plataforma online. O segundo passo foi determinar 

que haveriam duas línguas de base, o português e o inglês. Dessa forma, foi necessário 

pesquisar diferentes palavras-chave, onde em português foi “Turismo + Emprego” e em inglês 

foi “Tourism + employment + brazil” (a palavra brazil foi colocada após verificar que a 

amostragem total quando se pesquisava apenas Tourism e Employment era muito abrangente 



 

 

e continha mais de 60 mil artigos, entretanto, os artigos incluídos não discutem, 

necessariamente, o turismo e o emprego no Brasil).  

Outro filtro na pesquisa em inglês para delimitar melhor foi na sessão de “Tópicos”, 

onde se inseriu o tópico “Turismo”. Após isso foi decidido que, tanto para a pesquisa em 

português quanto em inglês, na amostra estariam incluídos apenas artigos revisados por pares 

entre os anos de 2005 – 2018, para que a avaliação tivesse um espaço temporal relevante. 

Portanto, as etapas para a coleta de dados e inclusão da literatura foram: i) escolha da 

base de dados; ii) escolha dos idiomas; iii) palavras-chave e delimitação de tópico; iv) 

Delimitação de tipo de texto; v) nível de avaliação do texto; vi) recorte temporal.  

Posteriormente foi efetuada uma leitura de todos os títulos e resumos encontrados, 

processo que ocorreu após o recorte temporal, verificando qual era o objetivo dos artigos 

filtrados para que eles pudessem ser ou não avaliados nos demais processos de seleção. Após 

isso, todos os artigos que relacionavam o turismo à geração de emprego de alguma maneira 

foram selecionados e os que não se enquadravam foram excluídos pelos seguintes motivos: 

porque estavam em um diferente idioma, abordavam apenas ou o turismo ou o a geração de 

emprego separadamente, teciam críticas à práticas ilegais como o turismo de prostituição e, 

por último, os artigos que não possuem sua avaliação no Web-Qualis e site Sucupira até o 

presente momento da coleta de dados.  

Apresentadas essas informações, nesse momento será demonstrado graficamente como 

se deu esse processo e quantos artigos foram selecionados no final para que, na sessão de 

resultados, eles sejam tabulados e discutidos. 

 

2.3. Resultados e discussões  

São avaliados nessa sessão, os artigos que passaram por todos os filtros, ou seja, os 11 

artigos em português e os 35 artigos em inglês, os quais foram revisados por pares, se 

enquadram na temática do turismo e a geração de emprego, estão dentro da linha temporal 

determinada e possuem avaliação no Web-Capes. Foram tabelados e detalhados, em ordem 

cronológica de publicação, primeiro os artigos em português e posteriormente os artigos em 

inglês, destacando as seguintes informações: os autores, os títulos dos artigos, a classificação 

no Web-Qualis, se possui teor empírico ou teórico, o objetivo do artigo e a suas principais 

contribuições. Também são apresentadas análises gráficas. 



 

 

É importante explicar que a avaliação Web-Qualis possui as seguintes siglas: A1, A2, 

B1, B2, B3, B4, B5, C. Onde A1 é a melhor avaliação, ou seja, os artigos com melhor 

ranqueamento, e vai diminuindo o nível do artigo seguindo a ordem apresentada até C, que 

possui o pior ranqueamento. Dessa forma, a Tabela 1 constata que os artigos que foram 

incluídos em português possuem uma avaliação mediana, entre B1 a B3. 

 

Tabela 1. Ano de publicação, autores, título do artigo e a classificação da Web-Qualis dos 
artigos em português. 

ANO AUTORES TITULO DO ARTIGO 
WEB-

QUALIS

2005 FARIAS, E.  
Economia e cultura no circuito das festas populares 

brasileiras 
B1 

2010 
FRANÇA, J. P.; 
ARAUJO, I. J. 

Desenvolvimento sustentável, redefinição do poder local e 
turismo como alternativa de desenvolvimento local 

B2 

2012 
EURICO, S. T.; 

SILVA, J. A. M.; 
VALLE, P. O.   

Recursos humanos qualificados no turismo: factores de 
diferenciação nos pólos de desenvolvimento turístico do 

oeste e de Leiria-Fátima  
B1 

2013 LINS, H. N. 
A pós modernidade e sua narrativa: o setor de turismo em 

debate 
B2 

2014 
ALVES, T. S. S. 
A.; WADA, E. K. 

Os domínios da hospitalidade e a gestão de stakeholders 
em recrutamento e seleção estudo de casos múltiplos: 

estanplaza, travel inn e transamérica.  
B2 

2015 
SANTOS, M. J.; 
HANAOKA, F.  

Turismo e desenvolvimento regional: atrativos turísticos  B3 

2015 
CARVALHO, G. 

D. G. et al 
Radar da inovação como ferramenta para o alcance de 
vantagem competitiva para micro e pequenas empresas  

B1 

2016 

COELHO, S. D.; 
CAETANO, A. 
G.; SANTOS, J. 

O. 

O turismo comunitário e sua contribuição ao 
desenvolvimento sustentável da prainha do canto verde, 

beberibe – ceará.  
B3 

2016 
LAMONATO, C.; 
LAZZAROTTI, 

K. 

Mercado de trabalho nos meios de hospedagem: oferta e 
demanda de vagas   

B3 

2017 
BETTEMCOURT, 

A. M. S. et al 

Rota de arte rupestre do noroeste português.  Um 
projeto para o   desenvolvimento de uma 

prática turística sustentável 
B2 



 

 

2018 

TEMOTEO, J. A. 
G.; BRANDÃO, J. 
M. F.; CRISPIM, 

M. C. 

Turismo e sustentabilidade em unidades de conservação: 
um estudo sobre as alternativas de emprego e renda na 

área de proteção ambiental da barra do rio Mamanguape-
PB  

B2 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Como é possível verificar na Tabela 2 existem mais artigos que analisam o setor 

turístico empiricamente, ou seja, que analisam o turismo e sua relação com o emprego na sua 

prática, do que artigos que analisam a literatura turística no âmbito teórico. Isso se deu nessa 

pesquisa porque os artigos que passaram pelos critérios verificaram regiões turísticas ao invés 

de discutir literaturas anteriores. 

 

Tabela 2 – Ano de publicação, o teor do artigo, objetivo geral e contribuições dos artigos em 
português 

ANO TEOR DO ARTIGO OBJETIVO CONTRIBUIÇÕES 

2005 Empírico 

Analisar festas 
brasileiras e sua 

relação com o turismo 
e emprego 

Mostra como o turismo é um ponto 
fundamental no avanço econômico e 

cultural em circuitos festivos de 
diferentes regiões brasileiras e enfatiza 
sua capacidade de geração de emprego 

2010 Teórico 

Analisar a mudança 
dos paradigmas no 

âmbito político-
administrativo e de 

conduta da economia 
com foco no 

desenvolvimento 
sustentável fomentado 

pelo turismo 

Apresenta o turismo como uma 
ferramenta alternativa na geração de 

emprego entrelaçada ao 
desenvolvimento local sustentável 

2012 Empírico 

Verificar fatores que 
diferenciam os 

trabalhadores do setor 
turístico de Leiria 

Fátima 

Apresenta uma análise de pessoas que 
trabalham na área turística e o que o 
setor exige desses trabalhadores para 
que haja desenvolvimento turístico na 

região de Leiria-Fátima 

2013 Teórico 
Mudanças nas práticas 

turísticas e sua 
influência na sociedade 

Desenvolve a ideia de como o setor 
turístico auxilia em um novo dinamismo 

social, influenciando na geração de 
emprego e criando novas maneiras de 

geração de renda 



 

 

2014 Empírico 

Análise de 
recrutamento e seleção 

no setor turístico de 
hospitalidade, 

avaliando os hotéis 
Estanplaza, 

Transamérica e Travel 
Inn  

Apresentar como funciona o processo 
de recrutamento e de seleção em 
grandes hotéis. Portanto, o artigo 

apresenta como funciona a entrada no 
mercado de trabalho do setor turístico 

2015 Empírico 

Apresentar soluções 
para que haja 

desenvolvimento da 
microrregião de 

Bananal 

Traz uma evolução histórica entre a 
época de desenvolvimento econômico 
através do café para a implementação 

do turismo na região de bananal e como 
isso influenciou em uma nova geração 

de emprego 

2015 Empírico 

Aplicação de Software 
para analisar a 

evolução competitiva 
de diferentes setores 

Mostra, através de softwares, como o 
turismo (assim como outros setores), 

utilizam de inovação para se tornar mais 
competitivos. Dessa forma, como 

empresas turísticas podem ampliar sua 
geração de renda e consequentemente 

de emprego 

2016 Empírico 

Analisar como o 
turismo pode auxiliar 
no desenvolvimento 
sustentável da região 
da prainha do canto 

verde, Beberibe - CE 

Apresenta a sustentabilidade e a 
capacidade de geração de novos 

empregos que o turismo comunitário é 
capaz de proporcionar na Prainha do 

Canto Verde 

2016 Empírico 

Avaliação da oferta e 
demanda de vagas no 

ramo turístico de 
hospedagem   

Traz dados que verificam como 
funciona o processo de recrutamento no 

setor de hospedagem e quanto têm 
gerado de emprego em 16 organizações 

em Santa Catarina 

2017 Empírico 

Analisar as ações 
efetuadas e o 

desempenho da Rota 
de Arte Rupestre no 

Nordeste 

Mostra como a implementação da Rota 
de Artes Rupestre no Nordeste pode 

influenciar na geração de emprego no 
setor turístico e na conservação da 

cultura e fomentar o desenvolvimento 
sustentável 

2018 Empírico 

Analisar as alternativas 
de emprego do setor 

turístico e sua relação 
com a sustentabilidade 

na área de proteção 
ambiental da Barra do 
Rio Mamanguape - PB 

Apresenta como o turismo é uma opção 
viável para que haja desenvolvimento 
econômico e geração de emprego na 

região de proteção ambiental da Barra 
do Rio Mamanguape - PB 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 



 

 

Diferente dos artigos em português a Tabela 3 mostra uma maior diversidade na 

classificação do periódico CAPES. Existem artigos que, assim como a primeira análise, 

ficaram entre a classificação B1, B2 e B3. Entretanto, as maiores classificações como A1 e 

A2 passam a aparecer agora. É importante ressaltar que a maior classificação, a A1, foi a que 

os artigos mais se enquadraram (56% dos artigos são classificados como A1). Isso significa 

que as pesquisas realizadas nesses artigos foram mais criteriosas ao serem realizadas. 

 

Tabela 3 – Ano de publicação, autores, título do artigo e a classificação da Web-Qualis dos 
artigos em inglês 

ANO AUTORES TITULO DO ARTIGO 
CLASSIFICAÇÃO 
WEB-QUALIS 

2006 UDDHAMMAR, E. 
Development, conservation and tourism: 
conflict or symbiosis? 

A1 

2006 ENDO, K. 
Foreign direct investment in tourism—flows 
and volumes 

A1 

2007 
MBAIWA, J. E.; 
TOTENG, N. E.; 
MOSWETE, N. 

Problems and prospects for the 
development of urban tourism in Gaborone 
and Maun, Botswana 

B1 

2007 
SOBRAL, F.; PECI, A; 
SOUZA, G. 

An analysis of the dynamics of the tourism 
industry in Brazil: challenges and 
recommendations 

A1 

2008 
BARTHOLO, R.; 
DELAMARO, M.; 
BURSZTYN, I. 

Tourism for Whom? Different Paths to 
Development and Alternative Experiments 
in Brazil 

A2 

2008 WILSON, T. D. The Impacts of Tourism in Latin America  A2 

2008 WILSON, T. D. 
Economic and Social Impacts of Tourism in 
Mexico  

A2 

2008 BLACK, A. et al. Tourism and poverty relief A1 

2009 
ROS-TONEN, M. A. F.; 
WERNECK, A. F. 

Small-scale tourism development in 
Brazilian Amazonia: the creation of a 
'tourist bubble' 

B1 

2009 
CARR, L. M.; HEYMAN, 
W. D. 

Jamaica bound? Marine resources and 
management at a crossroads in Antigua and 
Barbuda 

B3 

2009 
DORNAN, D.; TRULY, 
D. 

Tourism Geography Education: 
Opportunities, Obstacles and the 
Production of Tourism Geographers 

A1 

2009 ZAGONARI, F. Balancing tourism education and training A1 



 

 

2009 
PIPINOS, G.; FOKIALI, 
P. 

An assessment of the attitudes of the 
inhabitants of Northern Karpathos, Greece: 
towards a framework for ecotourism 
development in environmentally sensitive 
areas  

A1 

2010 
RITCHIE, J. R. B.; 
MOLINAR, C. M .A.; 
FRECHTLING, D. C. 

Impacts of the World Recession and 
Economic Crisis on Tourism: North 
America 

A1 

2010 SMERAL, E. 
Impacts of the World Recession and 
Economic Crisis on Tourism: Forecasts and 
Potential Risks 

A1 

2010 VALENÇA, S. et al. 

Prospective scenarios of the environmental 
management of the tourist destination of 
Porto de Galinhas based on the 
enlargement of the industrial and portuary 
complex of Suape, Pernambuco 

A2 

2011 
SILVA, J. N.; 
GHILARDI-LOPES, N. P. 

Indicators of the impacts of tourism on 
hard-bottom benthic communities of Ilha do 
Cardoso State Park (Cananéia) and Sonho 
Beach (Itanhaém), two southern coastal 
areas of São Paulo State (Brazil).  

B1 

2011 
RIOS-MORALES, R. et 
al. 

Modelling investment in the tourism 
industry using the World Bank's good 
governance indicators  

B2 

2011 HARRIS, L. 
Mega-events and the developing world: A 
look at the legacy of the 2010 Soccer World 
Cup 

A2 

2011 MINNAERT, L. 

An Olympic legacy for all? The non-
infrastructural outcomes of the Olympic 
Games for socially excluded groups 
(Atlanta 1996–Beijing 2008) 

A1 

2013 HANAZAKI, N. et al 
Livelihood Diversity, Food Security and 
Resilience among the Caiçara of Coastal 
Brazil 

B1 

2014 
CHAUDHARY, M.; 
LAMA, R. 

Community Based Tourism Development in 
Sikkim of India – A Study of Darap and 
Pastanga Villages 

B2 

2014 
SÁNCHEZ-RIVERO, M.; 
CÁRDENAS-GARCÍA, 
P. J. 

Population characteristics and the impact 
of tourism on economic development 

A1 

2014 SOLIMAN, M. S. A. 
Pro-poor tourism in protected areas – 
opportunities and challenges: “The case of 
Fayoum, Egypt” 

B2 

2015 BOWMAN, K. 
Policy Choice, Social Structure, and 
international Tourism in Buenos Aires, 
Havana, and Rio de Janeiro 

A1 



 

 

2015 
INCERA, A. C.; 
FERNÁNDEZ, M. F.  

Tourism and income distribution: Evidence 
from a developed regional economy  

A1 

2016 LI, H. et al. 
Tourism and regional income inequality 
Evidence from China 

A1 

2016 HOEFLE, S. W. 

Multi-functionality, juxtaposition and 
conflict in the Central Amazon: Will 
tourism contribute to rural livelihoods and 
save the rainforest?  

A2 

2016 PIASECKI, W. et al. 
PESCATOURISM—A EUROPEAN 
REVIEW AND PERSPECTIVE 

B2 

2017 GARSOUS, G. et al. 
Tax Incentives and Job Creation in the 
Tourism Sector of Brazil’s SUDENE Area 

A1 

2017 BOWEN, M. L. 
Who owns paradise? Afro-Brazilians and 
ethnic tourism in Brazil’s quilombos 

B2 

2017 CASTILLO, V. et al. 
The causal effects of regional industrial 
policies on employment: A synthetic control 
approach 

A1 

2018 
FERRARI, G.; JIMÉNEZ, 
J. M.; SECONDI, L. 

Tourists’ Expenditure in Tuscany and its 
impact on the regional economic system 

A1 

2018 NASSANI, A. A. et al. 
Effective International Tourism 
Management: A Strategic Approach 

A1 

2018 CANÃDA, E. 
Too precarious to be inclusive? Hotel maid 
employment in Spain 

A1 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

Mais uma vez, como as constatações dos artigos em português, é possível verificar que 

há maior quantidade de artigos empíricos do que teóricos nos artigos em inglês apresentados 

na Tabela 4. Isso se dá, novamente, porque, em sua maioria, são pesquisas que analisam o 

setor turístico na prática, analisando hotéis, indicadores sociais, cidades e assim por diante. 

 

Tabela 4 – Ano de publicação, o teor do artigo e o objetivo dos artigos em inglês 

ANO 
TEOR DO 
ARTIGO OBJETIVO CONTRIBUIÇÕES 

2006 Empírico 

Examinar quatro unidades protegidas 
na África e da Índia no que diz 
respeito o interesse global e a 

capacidade de conservação local, do 
seu desenvolvimento e sua 

capacidade turística 

Apresenta a importância do turismo 
ecológico como meio de conservar a 

natureza e auxiliar no 
desenvolvimento socioeconômico 



 

 

2006 Empírico 

Analisar a quantidade de 
investimento direto estrangeiro no 

turismo (FDI - Foreign Direct 
Investment) 

Traz dados que mostram como o 
investimento estrangeiro no setor 
turístico pode auxiliar diversos 

países a desenvolver-se 
economicamente, o que acarreta na 
geração de emprego e aumento da 

qualidade de vida 

2007 Empírico 
Examinar os problemas e as 

perspectivas do Turismo nas cidades 
Gaborone e Maun, em Botswana 

Mostra dados que confirmam o 
crescimento turístico nas cidades 

analisadas, embora ainda esteja no 
seu estágio inicial, e como, 
superando os entraves, pode 

acarretar na geração de emprego 

2007 Empírico 
Analisa o mercado turístico no Brasil 

pelo crescimento do setor entre 
1998-2002 

O artigo apresenta correlações entre 
o crescimento do setor turístico e os 
países emissores de turistas. Mostra 
como o evento de 11 de setembro 
nos EUA altera a emissão turística 
ao Brasil e ainda apresenta dados 
importantes sobre a geração de 
emprego no Brasil através do 

turismo 

2008 Empírico 
Analisar o turismo de duas 

comunidades diferentes no Brasil 
onde o turismo é a base econômica 

Ressalta a importância do setor para 
a geração de emprego e apresenta 
uma visão de diferentes tipos de 

modelos para adotar a pratica 
turística a depender do tipo de local 

que se pretende implementa-la 

2008 Teórico 
Analisar os possíveis impactos do 
setor turístico na América Latina 

Apresenta o setor turístico como 
fundamental para a geração de 

emprego e quais são os impactos 
ambientais, culturais, sociais, 

políticos e econômicos 

2008 Empírico 
Analisar os possíveis impactos do 

setor turístico no México 

O artigo mostra como o turismo é 
capaz de gerar emprego, influenciar 
na imigração e ainda faz uma breve 

análise sobre como o setor pode 
criar um apartheid socioeconômico 

no México 

2008 Teórico 

Verificar como o setor turístico pode 
auxiliar de maneira positiva na 
economia como um todo e na 

diminuição da pobreza 

Ressalta o reflexo da implementação 
do turismo como meio de combater 

a pobreza e gerar emprego 
analisando dados de diferentes 

países e discutindo estudos 
anteriores 



 

 

2009 Empírico 
Analise de uma bolha turística no 

desenvolvimento da Amazônia 
brasileira 

Apresenta o conceito de bolha 
turística analisando o caso de uma 
região específica da Amazônia e 

como isso pode ser benéfico para os 
locais que vivem dentro dessa bolha 

por acarretar em constante fluxo 
turístico, geração de emprego e 

desenvolvimento socioeconômico 

2009 Teórico 
Discussão dos limites do crescimento 

turístico em duas ilhas na Jamaica 

Discute os entraves do crescimento 
turístico nas ilhas da Jamaica, 
trazendo problemas a serem 

superados nas regiões uma vez que 
o turismo é um dos fatores de maior 

geração de renda e emprego dos 
locais 

2009 Teórico 
Discussão dos obstáculos para o 

crescimento geográfico do turismo e 
sua produção 

Ressalta a importância da geração 
de empregos através de hotéis e 

aborda os limites geográficos para o 
turismo, o que acarreta em diversos 

estudos e áreas de trabalhos para 
geógrafos, onde pode se constatar a 

geração de emprego através do 
emprego induzido do setor turístico 

2009 Teórico 
Como o treinamento e a educação 

turística pode auxiliar o crescimento 
no setor 

Apresenta as oportunidades de 
emprego na indústria turística e 

como o conhecimento e 
especialização são fatores essenciais 

no crescimento do setor 

2009 Empírico 

Análise do comportamento dos 
agentes na região norte de Karpathos 

e Saria a respeito ecoturismo e 
desenvolvimento ambiental 

O artigo mostra como o ecoturismo 
é capaz de gerar emprego e 
conservar o meio-ambiente 

2010 Empírico 

Verificar os impactos no setor 
turístico da América do Norte 

durante a crise mundial de 2008 - 
2009 

Traz dados mostrando como crises 
econômicas mundiais podem afetar 
o setor turístico na américa do norte 
e causar falta de emprego no setor 

2010 Empírico 

Verificar os impactos no setor 
turístico nas principais potencias 

mundiais durante a crise mundial de 
2009 - 2010 

Traz dados mostrando como crises 
econômicas mundiais podem afetar 

o setor turístico nas principais 
potencias mundiais e causar falta de 

emprego no setor 



 

 

2010 Empírico 

Analisar possíveis cenários de 
crescimento para o setor turístico em 
Porto de Galinhas, Pernambuco, para 

o ano de 2018 

Analisa uma área de alta demanda 
turística e apresenta quais são as 
perspectivas de crescimento e de 

geração de emprego uma vez que é 
uma área de alta demanda turística 

2011 Empírico 

Analisar os indicadores de impactos 
do turismo na costa de São Paulo no 
Brasil, Ilha de Cardoso na Canáneia 
e na Praia do Sonho em Itanhaém   

Analisa indicadores de impactos em 
áreas de proteção ambiental no 

Brasil, tendo como base a 
importância do turismo para geração 

de receita e proteção ambiental 

2011 Teórico 
Verificar a importância do 

investimento governamental no setor 
de turismo 

De maneira quantitativa, o artigo 
traz para discussão cientifica o 
investimento governamental de 
fundamental importância para o 

crescimento do setor turístico visto 
que políticas públicas é um dos 

pilares fundamentais da geração de 
emprego 

2011 Empírico 
Analisar a influência de Mega-

eventos para o país receptor, o caso 
da copa do mundo de 2010 

Apresenta a importância de Mega-
eventos para a criação e geração de 
emprego no setor turístico durante a 
copa do mundo de 2010 na África 

do sul 

2011 Empírico 

Analisar a influência de Mega-
eventos para o país receptor, o caso 

das olimpíadas entre os anos de 1996 
- 2008 

Apresenta a importância de Mega-
eventos para a criação e geração de 

emprego no setor turístico em 
diferentes países sedes de 4 

olimpíadas 

2013 Empírico 
Analisar a vida da população Caiçara 

da costa de Paraty no Brasil  

Apresenta a visão do povo caiçara 
da costa do Paraty e suas 

preocupações com as necessidades 
básicas do local, ressaltando a 
importância do turismo como 

gerador de empregos na região 

2014 Empírico 

Analisar a organização da 
comunidade de Sikkim na Siria, onde 
o desenvolvimento se dá através da 

pratica de turismo 

Traz um modelo que analisa a 
organização da comunidade 

estudada ressaltando que o turismo é 
o principal gerador de empregos do 

local 

2014 Teórico 
Discutir como o turismo pode 

impactar no desenvolvimento da 
economia 

Traz dados para discutir como o 
turismo é um gerador de empregos e 

motor de desenvolvimento da 
economia 

2014 Empírico 

Analisar a região de Fayoum no 
Egito no aspecto de fomentação de 

emprego e combate à pobreza 
através do turismo 

Apresentar a visão de como o 
turismo pode combater a pobreza ao 

ampliar a base econômica e gerar 
emprego 



 

 

2015 Empírico 

Analisar como se organizam as 
escolhas políticas, como se dá a 

estrutura social e a 
internacionalização do turismo em 

Buenos Aires, Havana e Rio de 
Janeiro durante o período de 2000 - 

2010 

Ressalta a importância do turismo 
como gerador de renda e emprego 
nos locais analisados e no mundo 

como um todo e analisa a 
importância das escolhas políticas 

para fomentar a prática 

2015 Teórico 
Discutir como o turismo pode 
auxiliar no desenvolvimento 

econômico regional  

Discute como o turismo pode 
auxiliar no desenvolvimento 

regional, uma vez que é gerador de 
empregos e tem a capacidade de 

contribuir na distribuição de renda 

2016 Empírico 
Evidenciar como o turismo gera 

diminuição da desigualdade 
econômica na China 

Verifica como o turismo pode 
diminuir a desigualdade social e de 
renda na China através da geração 

de emprego e aumento da base 
econômica 

2016 Teórico 

Discutir se o setor turístico pode ser 
uma escolha viável para contribuir 
com o reflorestamento amazônico e 

com a vida dos moradores 

Aborda a capacidade que o setor 
turístico tem de, através da sua 

prática, auxiliar em diferentes ramos 
de uma mesma localidade, o que 

contribui com o aumento de renda, 
geração de emprego e preservação 

ambiental 

2016 Teórico 
Discutir o desenvolvimento do 
turismo pesqueiro e fazer uma 

releitura da sua ascensão 

Estuda o turismo pesqueiro e como 
ele afeta positivamente a vida das 
pessoas da região, uma vez que 

aumenta a transferência de renda de 
um local para o outro e acarreta na 

geração de empregos 

2017 Empírico 

Analisar a criação de emprego e 
decisões políticas para a criação de 

emprego no setor turístico na área da 
SUDENE, no Brasil 

Mostra como a criação de empregos 
no setor turístico pode ser 

incentivada através de políticas 
públicas no Brasil 

2017 Empírico 
Verificar o turismo étnico nos 

quilombos brasileiros 

Apresenta o turismo étnico, o qual 
gera renda para as comunidades 

locais, e os entraves liberalização da 
propriedade de gerar esse turismo 

2017 Empírico 

Analisar os efeitos na geração de 
empregos no setor turístico para 

geração de empregos relacionados ao 
setor de região de Salta, Argentina 

Apresenta de maneira matemática 
como o turismo é capaz de gerar 

empregos diretos, indiretos e 
induzidos 

2018 Empírico 
Analisar o impacto do investimento 

no setor turístico em Tuscany e como 
isso influencia a economia 

Mostra como o investimento no 
setor turístico é rentável e gera 

empregos não apenas diretos, como 
hotéis, mas influencia a economia 

de Tuscany 



 

 

2018 Empírico 

Analisar como o setor turístico pode 
influenciar nos indicadores sociais de 

16 países do oriente entre 1990 - 
2014 

Traz uma análise de diversos 
indicadores relacionados ao turismo 
internacional, como criminalidade, 
reformas em infraestrutura, pobreza 

e emprego 

2018 Empírico 

Analisar a qualidade no meio de 
trabalho das empregadas em 24 

hotéis na Espanha, e como isso pode 
influenciar na geração de emprego 

ou desemprego 

Verifica o setor de hotéis na 
Espanha e a qualidade dos empregos 

gerados pelo setor turístico 

Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo da pesquisa é efetuar uma revisão sistemática e verificar se há ou não uma 

quantidade significativa de artigos que relacionam o setor turístico à geração de emprego 

tanto em português quanto em inglês. Dessa forma, é possível afirmar que o objetivo central 

da pesquisa foi contemplado, entretanto, não há uma grande variedade de artigos que 

relacionam as duas variáveis. 

Embora o setor turístico seja de grande relevância para a economia, como foi 

elucidado no início dessa pesquisa, não foi verificado, dado o recorte temporal e os critérios 

estabelecidos, uma grande quantidade de artigos apresentando a relação do setor com a 

geração de emprego. Isso ocorreu porque, embora houvesse uma vasta quantidade de 

literatura sobre turismo e economia no periódico CAPES, apenas uma pequena parcela dela 

relaciona as variáveis e passa por todos os critérios estabelecidos. 

Dos artigos internacionais foi possível verificar uma maior relevância, levando em 

consideração a avaliação Qualis. E, além disso, há uma maior quantidade – basicamente três 

vezes mais – se comparado aos artigos que foram encontrados em português. 

Entretanto, é possível afirmar que, dos artigos que passaram por todos os filtros, existe um 

material consistente e com grande propriedade no que diz respeito à análise do turismo e sua 

importância na economia com o foco na geração de emprego. Portanto, dos artigos que aqui 

foram apresentados, existe um material adequado para a análise, tanto empírica quanto 

teórica, do setor turístico e sua influência na geração de emprego. 
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Turismo e Museu: Um olhar para as funcionalidades do museu ao desenvolvê-lo para o 

mercado turístico  

 

GT 6. Turismo e desenvolvimento econômico 

 

Shene Enaial Queiroz Souza1 
 

 

RESUMO 

 
O trabalho descreve a importância e o impacto do turismo na economia brasileira abordando 
com mais ênfase no segmento denominado como turismo cultural, situando o perfil desse 
público, em seguida refere-se ao museu como um atrativo turístico e explana toda sua 
multifuncionalidade na sociedade, além de refletir sobre a interação dessas duas vertentes que 
é o turismo e o museu. Portanto tem-se como objetivo uma reflexão sobre os impactos dessas 
duas vertentes na economia brasileira. Diante disso, usou-se na metodologia autores como 
Marcelle Cruz, Miskalo Gândara, Haroldo Camargo para melhor embasamento dos assuntos 
estudos assim como, Instituições que regem o turismo e a área do museu como o Ministério 
do Turismo, Instituto brasileiro de Museus e o Ibero – Americanos, que foram utilizados 
como referência trazendo dados científicos, discutindo suas lacunas e especificidades. 
Contudo, o método trabalhado foi a abordagem qualitativa com um questionário aplicado na 
rede social em especifico o Facebook; não houve nenhuma restrição de região ou cidade logo, 
qualquer indivíduo a partir de 14 anos poderia respondê-lo; o intuito foi analisar a concepção 
da sociedade brasileira no que diz respeito ao seu entendimento sobre museu.     

Palavras-chave: Museu na economia. Museu e turismo. Desenvolvimento turístico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, o turismo de sol e praia é o que mais se destaca, mas quando um município 

não está próximo do litoral é preciso criar mecanismos para atrair turistas, perceber qual 

segmento/atrativo o local pode estar desenvolvendo e quais serão os seus benefícios para a 

comunidade.  

 Os pesquisadores da área do turismo conceituam que todo turismo é cultural, pois há 

uma interação cultural entre o turista/visitante com o lugar que está sendo visitado. Toda 

comunidade possui costumes, tem seu contexto histórico, seus patrimônios e os turistas se 

 
1 Transgênero não binário que tem como nome civil Laiane Queiroz Souza, em formação no curso Superior em 
Gestão de Turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Uruçuca, 
shaneenaial@gmail.com.  



 

 

encontram com estes elementos ainda que o turismo cultural não seja a principal motivação de 

seu deslocamento.   

 Diante disso, destacam-se os museus que estão no turismo como um atrativo turístico 

e fomentam o turismo cultural em várias cidades do mundo. Os autores Cruz e Gândara 

(2016, p. 04) relatam que: “O turismo é elemento que tem contribuição significativa no 

desenvolvimento e renovação de cidades graças aos seus possíveis impactos e efeitos 

positivos, que afetam a socioeconômica, cultura e território”.  

 Perante o exposto, podemos observar que os atrativos que compõem o cenário 

turístico são importantes para o desenvolvimento do próprio turismo e consequentemente no 

crescimento da cidade. Percebe-se a importância dos museus nessa perspectiva.  

 Há várias categorias de museus existentes na contemporaneidade, classificados como 

museu artístico, histórico, científico, comunitário, ecomuseu, temático e biográfico. 

 Diante disso, será apresentada no decorrer deste trabalho uma reflexão dos impactos 

do turismo na economia juntamente com o museu, também houve uma investigação no intuito 

de saber se as pessoas tem noção da importância desse espaço. Portanto, tem-se o objetivo de 

analisar o museu enquanto atrativo turístico identificando os seus benefícios. 

 

2. TURISMO NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

O turismo é um setor terciário econômico, ou seja, vende bens e serviços, caracteriza-

se pelo deslocamento de pessoas. O mesmo é composto por vários segmentos na qual 

motivam os turistas a se locomoverem. 

 Este é o setor que mais ejeta capital no país, tanto com os estrangeiros que veem ao 

país, quanto com o turismo doméstico. Os dados a seguir mostram o impacto do turismo na 

economia brasileira: 

 

Tabela 1 - Benefícios do turismo na economia 

 Ano Produto interno bruto 

(PIB) 

Geração de emprego 

 2017 7,9 % 6,59 milhões 

 2018  8,1 % 6,9 milhões 

  Fonte: Dados obtidos no Ministério do turismo e na Panrotas (2019), adaptação autoral. 

  



 

 

 O turismo produz emprego mesmo em tempos de crise, é um setor dinâmico. De 2017 

a 2018 tivemos um crescimento no setor e a tendência é de crescer mais com a política 

públicas na qual facilita a entrada de estrangeiros no país, tornando o visto não mais 

obrigatório para Japão, Canadá, Austrália e EUA. 

Os dados apresentados em 2018 pelo Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo 

(BIMT) com estudo sobre a demanda internacional no setor turístico entre os anos de 2012 a 

2016 nos mostram que os segmentos mais procurados por estrangeiros foram o turismo de sol 

e praia em segundo, o ecoturismo e em terceiro, o turismo cultural. As amostras foram 

produzidas por regiões, a região norte teve o Acre (75,5 %), Amazonas (59,1%), Pará (48%), 

Rondônia (59,2%), Roraima (74,7%), Tocantins (37,7%) com a predominância do 

ecoturismo. Na Região Nordeste, todos os estados obteve a predominância do turismo de sol e 

praia, o Centro Oeste do país obteve uma procura no ecoturismo em Goiás (38,1), Mato 

Grosso (65,5) e Mato Grosso do Sul (77,6) no Sudeste, houve a predominância do turismo de 

sol e praia com Espírito Santo (60,5%), Rio de Janeiro (53,1%) São Paulo (33,2), assim como 

na Região Sul com Rio Grande do Sul (69,5) e Santa Catarina (95,3),  

 Segundo o BIMT (2018) o turismo cultural sempre oscilando entre o segundo e 

terceiro no que diz respeito à motivação dos estrangeiros a visitar as regiões citadas. De 

acordo com o Ministério do Turismo (2010) é vital que o turismo preserve e promova a 

cultura, sendo o turismo cultural definido como:  

 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 
conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 
culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p. 15).  

 

Diante disso, a imagem a baixo divulgada pelo BIMT em 2019 refere-se a uma 

pesquisa feita em 2017, que identifica o perfil dos turistas estrangeiros. Ela traça o perfil do 

viajante no segmento turístico cultural e nos permite cogitar o quanto à economia é favorecida 

por esse tipo de turista. 

 

 

 
                               Foto 1 - Motivação estrangeira para viajar ao Brasil 



 

 

 
                               Fonte: BIMT (2019). 

  

 Ao depararmos com a renda família média na qual se expõe na foto a cima, pode ser 

observado que a composição do grupo turístico cultural provavelmente tenha uma 

escolaridade superior justamente, por estudar e ler habitualmente. Diante disso, por está em 

contato com os estudos tendem a conhecer lugares e culturas assim, motivando-os a se 

deslocar para vivenciar e aprender sobre esses locais. Entretanto, a atividade turística exige 

um custo, pouco ou muito, mas exige.  

 Portanto, o indivíduo irá custear com transporte, se instalar em algum meio de 

hospedagem, se alimentar, usufruir dos serviços do guia de turismo (ou não) e se puder vai 

ainda comprar bens para levar ao seu local de origem o guardando como lembrança, vale 

lembrar que as agencias de viagens ou operadoras fazem parte dessa economia na qual o 

turismo proporciona, pois vendem seus serviços na qual o turista pode solicitar para ter uma 

viagem organizada sem que haja esforço, ou seja, percebe-se que o turismo consolidou-se no 

mercado e com isso se exigiu empresas especializadas. Dessa forma, criasse empresas, criasse 

vagas de emprego por causa da demanda vindo do fluxo de turista os bares, restaurantes e 

outros empreendimentos da cidade precisam contratar e se qualificar.         

 



 

 

2.1 MUSEU E TURISMO 

 

A palavra museu vem do grego mouseion, que se referem às nove musas, filhas de 

Mnemósine e Zeus, que fazem parte da mitologia grega. O Instituto Brasileiro de Museus – 

IBRAM (2014) conta que o primeiro museu existente no mundo foi no Egito na idade antiga, 

chamado de Alexandria, as coleções e as informações diversas contida eram restritas. Apenas 

quem tinha um poder aquisitivo maior poderia ter acesso aos conteúdos. Diante disso, 

Vasconcellos (2006) explana que o primeiro museu público do mundo foi criado na Inglaterra 

chamado de Ashmolean Museum em 1683 e tinha como principal público os estudantes.    

  Podemos analisar a importância desse contexto histórico na qual os museus eram 

inacessíveis a todos para em 1683 ser acessível à população, ou seja, ser a serviço. 

Vasconcellos (2006) também explana que no Brasil, os museus mais antigos surgiram no Rio 

de Janeiro, chamados de Escola Nacional das Belas-Artes (atual Escola de Belas Artes) em 

1815 e o Museu Real (atual Museu Nacional) em 1818. 

 Segundo o Art.1º da lei nº 11.904 de 15 de janeiro de 2009:  

 

Consideram-se museus as instituições sem fins lucrativos que conservam, 
investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, 
artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 
público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2009). 

 

Diante disso, podemos analisar os benefícios que o museu pode proporcionar em uma 

localidade, justamente por ser multifuncional desde sua criação a seus serviços à comunidade. 

O esquema a seguir representa toda essa funcionalidade do museu: 

 

 

 

 

 

                       Gráfico1- Setores beneficiados pelo museu 



 

 

                         
                                   Fonte: Produção autoral (2019) 

 

O museu colabora diretamente na promoção e preservação da cultura local, assim 

como na educação por ser fonte de conhecimento e seus acervos podem interagir com o 

visitante e promover também, o turismo pedagógico na região. É imprescindível a prestação 

de serviço que o museu deve praticar na sociedade, um museu precisa ser inclusivo com a 

diversidade, comunicativo e interagir com o público externo. Já no que se refere à economia 

Haroldo Camargo (2002) evidencia que o individuo ao se deslocar irá consumir serviços, 

podendo também consumir bens: 

Se um lado, os objetos a serem expostos em museus tinham razões pedagógicas e 
serviam de estímulo à produção (..) de outro é muito claro que dos monumentos só 
se tem a oferta da sua vista ou visita, e nada mais. Mas seria possível observar que o 
fluxo de viajantes demandava outros serviços como transportes, alimentação, 
hospedagem, etc. (Haroldo Camargo, 2002, p.34). 

 

Portanto, podemos analisar que a criação de um museu para o desenvolvimento local é 

possível e viável, pois o mesmo nunca deve ser feito exclusivamente para o turista, mas 

também o restringir a esse público poderá levar a perdas incontáveis.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus (2018), criado no ano de 2009 no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O total de visitantes nos museus foi de 38.463.602 em 

1.279 museus, que divido por região são comporto por 54 museus no norte, 251 no nordeste, 

82 no centro oeste, 613 no sudeste e 405 no sul, o estudo feito também constatou que o museu 

mais visitado do Brasil em 2018 foi o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. Diante 

disso, é importante cogitar o impacto financeiro que esses espaços podem proporcionar na 

economia da cidade, além de contribuir com a existência de um espaço cultural para a 

comunidade local.  

Contudo, ao se pensar na criação do museu é percebida a importância dessa 

materialização para a comunidade e o turismo, ambos precisam estar de mãos dadas, 

Museu

Social

Cultural Economia

Educação



 

 

justamente para que haja um fluxo turístico na cidade e os empreendimentos locais sejam 

beneficiados, circulando o capital turístico dentro do local. Esses espaços culturais além de 

proporcionar a divulgação da cidade e fortalecer as características locais. 

É importante salientar que o museu tem condição de se auto-sustentar, criando ao seu 

favor, outros empreendimentos comerciais que suprirá com sua manutenção e para que isso 

aconteça é preciso uma boa gerencia, juntamente com uma boa equipe que trabalhe em cima 

do marketing turístico, pois na era da tecnologia sem o marketing nada vai para frente.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Cenário da pesquisa: 

 

O Brasil é o país mais extenso da América do Sul tem como predominante o clima 

tropical e faz fronteira com 10 (dez) países, dentre eles destacamos a Colômbia, Argentina, 

Peru e Venezuela, a população brasileira possui 209,2883 milhões de habitantes. O mapa a 

seguir mostra as regiões do Brasil juntamente com suas capitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 2 – O Brasil dividido por região 



 

 

 

 
 Fonte: IBGE (2019) 

 

Segundo o registro de museus do Ibero - Americanos (2019), o Brasil possui 3.099 

museus sendo 2.231 (72%) de esfera pública e 868 (28%) de esfera privada. Na foto a seguir 

podemos observar o quantitativo de museus no Brasil por regiões geográficas: 

 

             Gráfico 2 - Museus por regiões (Brasil) 

 
 Fonte: Ibero-Americanos (2019) 

O Ibero - Americanos também divulgou dados nas quais caracterizam os museus no 

que diz respeito as suas coleções 

 



 

 

Gráfico 3 - Museus por tipo de coleções (Brasil) 

 
Fonte: Ibero-Americanos (2019) 

 

Apesar de não está nítido na foto, a coleção referente à 

Arqueologia/Antropologia/Etnografia e Artes consta na imagem com uma porcentagem 

pequena por isso parece ser quase inexistente. Entretanto, o total de museus brasileiros 

existentes é de 3,818 assim, deixando os dados do Ibero - Americanos a alterações. 

A plataforma brasileira Museusbr possui em forma de mapa o registro dos museus 

brasileiros com suas respectivas informações, além de ter espaço para conter agentes culturais 

e promover projetos. É percebido que é uma das plataformas viáveis para pesquisar os museus 

do país, mas não desmerecendo quaisquer plataformas, pois todo espaço produzido para 

produção e disseminação de dados científicos são importantes para o conhecimento 

acadêmico podendo auxilia nas práticas sociais.   

  

Métodos: 

 

Contudo, utilizou-se para este artigo o método exploratório com teóricos e dados já 

discutidos anteriormente, houve também uma abordagem qualitativa com aplicação de um 

questionário feito pelo Google Docs e divulgado no Facebook no intuito de saber qual a 

percepção que os indivíduos têm do museu visto se ter no Brasil um grande quantitativo 

desses espaços culturais. 

No questionário aplicado houve questões sobre a identidade de gênero do individuo, a 

faixa etária, a escolaridade, a região na qual mora e questões especificas sobre museu, no que 

diz respeito ao entendimento do entrevistado referente ao assunto.  



 

 

 

3.1 A PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE SOBRE MUSEU 

 

Ao tratarmos de turismo e museu com todos os seus conceitos e benefícios viu-se a 

necessidade de tratar também sobre o olhar da população, ou seja, a participação da população 

para com esses espaços na ideia de investigar se eles têm a noção da servidão que o turismo e 

o museu devem desenvolver para com eles. A pesquisa realizada conteve 10 (dez) questões e 

atingiu a 96 pessoas tendo confiabilidade de 95% e margem de erro de 10%, o link da 

pesquisa foi disponibilizado no dia 19 de agosto de 2019 e passou a não aceitar mais respostas 

no dia 31 de agosto de 2019.   

Na elaboração das perguntas houve a preocupação em acolher a diversidade de gênero 

que temos na sociedade e pensando nisso, houve pergunta inclusiva como mostra a figura a 

baixo que se refere a qual gênero o entrevistado se considera. 

 

Gráfico 4 – Identidade de gênero dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

  Percebe-se a predominância do público que se considera mulher cisgênero (60) e 

como segunda questão mais selecionada pessoas que se considera como homem cisgênero 

(27). É importante perceber que todas as alternativas foram selecionadas ainda que houvesse 

algumas que não fossem tão expressivas em números, mas não deixam de serem relevantes já 

que o intuito aqui é analisar aspectos subjetivos. A seguir podemos observar a idade dos 

entrevistados.  



 

 

Gráfico 5 – Faixa Etária dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A figura a baixo reflete um pouco da trajetória educacional dos participantes: 

 

Gráfico 6 – Nível de escolaridade dos participantes da pesquisa  

      

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  Tivemos 65 pessoas com ensino superior completo que se refere à 

porcentagem identificada no gráfico tal como, 19 indivíduos com superior incompleto e 12 

com ensino médio completo. Podemos observar ou se fazer entender que por conta da maioria 

dos entrevistados terem uma escolaridade consideravelmente boa podendo então, ter um 

conhecimento da área museal. Em consonância, temos as Regiões nas quais os entrevistados 

estão localizados:  

Gráfico 7 – Região geográfica dos participantes da pesquisa 



 

 

  

     Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  Foram alcançados 44 entrevistados na Região Sudeste, em consoante com isso 

o formulário de visitação anual do IBRAM (2018) explana que nessa região possui 1.493 

museus, sendo a região do Brasil que mais possui esses espaços. É possível que esses 

participantes tenham uma percepção formada no que diz respeito ao campo museal e suas 

contribuições na sociedade por terem provavelmente um maior contato com esses ambientes.        

  Buscando compreender a percepção desses indivíduos juntamente com a ausência ou 

presença desses espaços nos locais em que vivem foi perguntado se na cidade dos 

entrevistados havia museu, 75% disseram que sim, que corresponde a 72 pessoas e 25% disse 

que não, correspondendo a 24 pessoas.  

  Foi questionado se o museu pode motivar o deslocamento de pessoas: 

Gráfico 8 – O museu como motivação para deslocar pessoas 

    

      Fonte: Dados da pesquisa (2019). 



 

 

 Dos entrevistados, 4% responderam que não sabiam, os outros 4% disseram que não, 

tendo a sua grande maioria afirmando que o museu pode sim ser o motivo do deslocamento de 

pessoas. 

  A pergunta a baixo referiu-se a interferência do campo museal na educação na ideia de 

ser algo positivo/complementar. 

 

Gráfico 9 – O museu como uma educação alternativa 

 
      Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Diante disso, 2% não souberam responder, 1% afirmou que o museu não colabora na 

educação e 93 pessoas afirmaram que o museu colabora na educação. Uma pergunta como 

esta exige que o entrevistado tenha principalmente uma noção básica da interação que o 

museu pode está fazendo com insttiuições de ensino, caso o estrevistado nunca teve uma 

experiência educacional com um museu ou nunca teve em algum momento, estudado sobre o 

assunto ainda que não fundamentado percebe-se que provavelmente sua resposta fosse não, 

pois se tem uma área que o museu exerce com total autonomia é o seu papel na educacão, 

como já falado aqui anteriormente. O museu não precisa do turismo para 

desenvolver/promover suas atividades pedagogicas, mas se o museu deseja atrair o público 

exterior a comunidade sem dúvidas as ações pedagogicas, culturais e entre outras ações terão 

que ser intensificadas por serem necessárias para atrair visitantes da região ou em esfera 

nacional. 

  A seguir podemos analisar as respostas no que diz respeito à contribuição do museu na 

economia local e geração de emprego:  

 



 

 

Gráfico 10 – O museu como contribuinte na economia local 

 
     Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

   

  A maioria dos entrevistados (84) dar a entender que compreendem a contribuição do 

museu na economia, tendo provavelmente como perspectiva a ideia do museu como gerador 

de emprego, adentrando na área do turismo talvez compreenda também, que os visitantes 

exteriores a comunidade irá consumir no local. 10 dos entrevistados não veem o museu como 

impulsionador no que diz respeito à economia e 2 dos 96 entrevistados dizem não saber sobre.  

  Cruzando o gráfico 8 que se refere ao deslocamento de pessoas por conta do museu 

com o gráfico atual, pode se analisar que os 88 entrevistados que afirmaram o museu como 

um motivador em deslocar pessoas 4 desses participantes não tem um entendimento nítido do 

turismo enquanto setor econômico justamente por estarem incluídos na porcentagem que diz 

não saber se o museu contribui na economia local (10) ou negar essa contribuição (2).       

  Por último, tem-se o seguinte questionamento: o museu pode colaborar com a inclusão 

social, acolhendo a diversidade e minimizando as diferenças sociais por questões financeiras? 

 

Gráfico 11 – O museu como minimizador das diferenças sociais na sociedade brasileira 



 

 

 
     Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

   É interessante analisar o ponto de vista da sociedade sobre o papel social do museu, 

sendo ele um ambiente aberto a qualquer tipo de público. Alguns museus cobram taxa de 

entrada, outras não cobram, mas vale salientar que são preços variados, pois há uma taxa de 

entrada para estudante e pessoas com deficiência, taxa de entrada para a população local e 

uma taxa específica para os turistas, todas essas taxas possuem preços diferentes justamente 

por questões sócias e de acessibilidade. O museu ele precisa ter sua manutenção como, pagar 

conta de água, luz entre outros custos logo, percebe-se a necessidade de por determinados 

preços, porém pode haver também museus que cobrem uma taxa de entrada, mas não 

especifica o preço deixando a mercê da consciência do visitante o quanto deseja e pode 

colaborar. 

  Essas práticas podem ser analisadas como um acolhimento à diversidade por estarmos 

vivendo em um país onde há desigualdade social, racial e de gênero. Contudo, os 5 

entrevistados que optaram pela alternativa negativa podem não acreditar que haja todas essas 

desigualdades já citadas ou juntamente com os 11 participantes que não souberam responder, 

seja provável que ambos não tiveram um censo crítico para analisá-las.            

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Contudo que foi abordado podemos detectar que o turismo e o museu são 

imprescindíveis para as localidades do país por serem viáveis, pois contribui diretamente e 

indiretamente na economia nacional (turismo) e local (museu) da mesma maneira que 



 

 

contribui para a área educacional, social e cultural; os dados já mencionados remetem a ideia 

do constante crescimento do turismo como algo positivo para a sociedade podendo ser 

denominado como desenvolvimento territorial, o museu também remete a uma ideia de 

desenvolvimento local, porque ele pode vir a existir no intuito de desenvolver o turismo local 

ou ser mais um atrativo local.  

  O museu por ser um espaço especificamente cultural para a sociedade, que 

estrategicamente auxiliado com o turismo transforma-se em um atrativo turístico que tende a 

promover um espaço cultural mais comunicativo e de entretenimento tanto para os moradores 

quanto para os turistas (se tiver como objetivo atrair pessoas de outras localidades). Vale 

ressaltar a importância de uma boa comunicação desses espaços para com a comunidade na 

qual se está instalada, justamente para que a comunidade possa entender os ganhos que se têm 

por terem esses espaços, cabe à gestão do museu ter esse comprometimento de interagir com a 

população local.   
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Resumo: 
 
O presente artigo trata sobre a sustentabilidade no turismo, o trabalho trata de um estudo de caso da Gamboa do 
Morro de São Paulo em Cairu no período de 2018 à 2019. O objetivo, para tanto, foi de analisar se o turismo 
praticado na Gamboa possui características de sustentabilidade. Por conseguinte, os métodos utilizados foram os 
indicies de sustentabilidade aplicada para o turismo. Então para ter uma visão completa da atividade foi utilizado 
5 dimensões para este estudo, sendo assim, a dimensão ambiental, social, cultural, econômica e institucional. 
Após a análise desses indicadores percebeu que há características do turismo sustentável na localidade. 
Entretanto, constatou-se que algumas das dimensões pesquisadas resultaram em uma insustentabilidade, assim 
com esta pesquisa se tem um diagnóstico do turismo no período estudado que poderá auxiliar a comunidade local 
que poderá exigir do poder público um planejamento do turismo para que todas as dimensões tenham como 
resultado a sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Planejamento turístico, Turismo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade econômica que envolve vários setores da economia como 

setor de transporte, hospedagem, alimentos, bebidas dentre outros. A paisagem é um elemento 

muito importante no turismo, pois as pessoas se deslocam de seu destino para vivencia 

experiências novas envolvendo recursos naturais. Porém por muito tempo se utilizava os 

elementos naturais sem uma preocupação com o seu esgotamento e degradação. Então 

problemas ambientais como a poluição destes espaços naturais, descaracterização da cultura 

local entre outros problemas. 

O turismo precisou a ser pensado de modo que os impactos negativos fossem 

mitigados, e levando mais benéficos para as comunidades anfitriãs, deste modo pensar a 

sustentabilidade no turismo se faz muito importante para a manutenção econômica, social e 

ambiental de um destino turístico 
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A Gamboa do Morro de São Paulo fica a 64km de Salvador, na Ilha de Tinharé, que 

ficou muito conhecida por Morro de São Paulo, local que tem maior infraestrutura para 

receber os turistas. Distante a 3km a Gamboa é mais frequentada para passeios durante o dia. 

Em pesquisas realizadas em Morro de São Paulo os pesquisadores chegaram ao 

resultado que o turismo que tem sido praticado não pode ser considerado um turismo 

sustentável. Alguns dos pontos que levaram a esta conclusão é a modificação do espaço da 

vila de pescadores em que antes seus moradores tinham residências próximas ao mar. No 

entanto com o crescimento do turismo a comunidade acabou vendendo suas casas em locais 

privilegiados e se mudaram para espaços como favelas em que não há a mesma estrutura do 

espaço turístico. 

Outro motivo que chegou à conclusão dessa insustentabilidade é o fato de grandes 

partes dos empreendimentos serem de moradores estrangeiros, assim só resta aos moradores 

os cargos de trabalhos mais simples, como carregadores de malas, garçons, camareiras. Não 

há uma qualificação da mão de obra, assim há uma informalidade nos trabalhos que muitos 

são temporários devido a sazonalidade do turismo. 

Em Gamboa segue uma lógica diferente ainda é possível ver muitos moradores 

donos de empreendimentos, recebe um fluxo de turista mais controlado devido a turistas 

chegarem para conhecer um dos atrativos o paredão de Argila este fica em torno de 20 

minutos na Praia da Argila depois indo conhecer outras praias do outro lado já próximo ao 

continente, depois retornando para o almoço terminando o passeio por volta das 16 horas 

quando vão para Morro de São Paulo onde pernoitam.   

Neste contexto, surge o questionamento quanto o turismo praticado na Gamboa do 

Morro, este turismo tem seguido as características do turismo sustentável? Este 

questionamento emerge do fato de morar nesta comunidade a quatro anos. De acordo com 

discursões atuais, faz-se necessário um turismo sustentável que leve um desenvolvimento para 

a localidade para que os impactos negativos do turismo sejam amenizados levando um bem-

estar para seus moradores. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o turismo praticado na Gamboa do Morro de 

São Paulo possui característica do turismo sustentável. Nesta perspectiva, o turismo deve ser 

pensado de forma endógena, pensado na articulação entre os atores do turismo, partindo da 

comunidade local por ser os que mais serão afetados pela atividade. Assim a iniciativa privada 

poderá criar ações que serão sustentadas pelas políticas públicas, nesta perspectiva garantindo 
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um desenvolvimento sustentável em que haja um melhoramento na vida dos moradores sem 

que estes se sintam insatisfeito com a presença dos turistas. 

Este trabalho servirá para que a população possa utilizar no futuro para entendendo 

seu papel de atuação na conservação de seu meio ambiente como também da cultura local, e 

desta forma promover ações cobrando da Poder Público aliados a iniciativa privada com o 

objetivo de ter um  turismo sustentável levando benefícios para a Gamboa do Morro de São 

Paulo. 

Esta pesquisa é importante para que com este diagnóstico possa perceber qual tipo de 

turismo tem sido praticado na comunidade. Neste sentido, o planejamento do turismo pode ser 

executado pensando quais dimensões existe ou não a sustentabilidade, assim é possível traçar 

estratégia para que o turismo tenha as características da sustentabilidade. Haja vista que não 

há pesquisas acadêmicas que investigue sobre esta temática aplicada a Gamboa do Morro de 

São Paulo. 

 

2.TURISMO E SUSTENTABILIDADE 

 

Os espaços turísticos são criados com a finalidade de atender as necessidades dos 

turistas, sendo então destinados para o consumo e desejo dos turistas. Portanto, a paisagem 

torna-se elemento de desejo. “A paisagem constitui a primeira exigência do contato do turista 

com o lugar visitado e, portanto, ela está no centro da atratividade dos lugares para o turismo” 

(Cruz, 2002, p.13). Paga-se mais caro para estar em um hotel com vista para o mar, apesar de 

ser um bem natural, que não há esforço dos indivíduos para produzi-lo. No entanto torna-se 

um produto turístico:   

[...] A paisagem constitui um dos muitos recursos mobilizados pelas 
atividades turísticas, podendo atingir o estatuto de atração e/ou produto 
turístico. Essa mobilização ou, em outros termos, a valorização da 
paisagem para essas atividades [....]. (CASTRO, 2002, p.128) 

 
 A paisagem no turismo será comercializada sendo incorporada ao meio de produção 

que irá refletir no modelo que se tem para vivenciar o lazer, momento de lazer e descanso das 

pessoas. De acordo com Fonseca (2010), estas atividades no decorrer da evolução das 

sociedades passaram a ser aproveitadas de diferentes formas, neste sentido, tornando-se uma 

alternativa muito solicitada para um momento de desconectar das obrigações diárias. 

 Os anos de 1970 e 1980 foram caracterizados pelo uso demasiado dos recursos 
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naturais. Com um modelo de produção que visa cada vez mais o lucro não se preocupava 

muito com a escassez dos recursos naturais. Nesta perspectiva, o turismo era praticado sem 

uma preocupação com a natureza, o que resultou em alguns problemas, a saber: esgotamento 

de recursos naturais, grande construções e descaracterização da paisagem original, aumento 

na produção de lixo, alteração no ecossistema e consequência de inserção de materiais tóxicos 

na natureza, dentre outros. Então, fez-se necessário pensar em novas formas de gerir os 

recursos naturais de forma que a população não degrade tanto o meio ambiente. 

Fonseca (2010) et al citando  Bressan (1996), p.26, afirma que, na Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento foi desenvolvido o Relatório Brundtland, 

também conhecido como “Nosso Futuro Comum” elaborado em 1987. Este acordo buscava 

através do desenvolvimento sustentável propor ações para a conservação do planeta. Desta 

forma é entendido que “o desenvolvimento sustentável é aquele que responde às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas 

necessidades”. 

 Segundo Fonseca (2010) aconteceu a Eco 92, haja vista que o relatório Brundtland 

não foi seguido pelas nações. Esta conferencia buscou tratar de assuntos relacionados a 

conservação da biodiversidade e ações antropogênicas sobre o meio. Houve a participação de 

179 países discutindo medidas que assegurasse a sobrevivência do planeta. Assim, pois foi 

elaborada a Agenda 21 propondo medidas e posturas para serem adotadas para garantir 

melhores condições de vida aos seres vivos. Conforme Dias (2005), o fato que depois da Eco 

92 houve outros fóruns ambientais mundiais passando a utilizar o termo “desenvolvimento 

sustentável”.  

Ainda que tenha sido discutido questões referentes a problemática ambiental que, 

pode ser acelerada com atividade turística, ainda hoje não se tem claro alguns conceitos 

referentes a estas questões quando aplicada para estudos acadêmicos do turismo. 

 O turismo precisou aderir às novas correntes referentes ao consumo, sendo assim o 

planejamento turístico visa prever alguns impactos negativos que podem acontecer no meio 

ambiente. Assim, então, usa-se os preceitos do turismo sustentável, no entanto como afirmado 

por Pires (2002), o turismo sustentável não pode ser visto somente como um modelo que é 

adaptado ao meio natural, mas também que leva em conta os fatores socioculturais e 

econômicos, possibilitando  uma melhor qualidade de vida para as comunidades locais.  

 KinKer (2002) destaca que o termo sustentabilidade não pode ser aplicado 
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meramente como oposição ao turismo de massa. Ela deve ser uma nova postura frente ao 

desenvolvimento consciente levando em conta não somente interesses econômicos, mas 

também fatores ambientais e sociais. Então, o meio ambiente inclui também as questões 

sociais, as pessoas que residem em locais turísticos.  

O turismo sustentável apresenta uma série de opções que podem ser utilizadas para 

minimizar os impactos negativos desse processo. Entende-se assim o turismo sustentável 

como: 

 (...) Atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes e as necessidades 
socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a 
integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidos para o 
futuro.  (BRASIL, 2016, p.17) 

 
A sustentabilidade no turismo, como uma prática responsável com o meio ambiente e 

com a comunidade que vive no destino turístico é preciso que haja um planejamento da 

atividade. O planejamento é uma ferramenta administrativa, o qual tem como princípio pensar 

em objetivos a serem alcançados. Assim como defendido por Conforme Ruschmann (1997, 

p.09):                                               

            A finalidade do planejamento turístico consiste em ordenar as ações do homem sobre 
o território e ocupar-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de 
forma adequada, evitando assim efeitos negativos nos recursos, como sua destruição 
e a redução de sua atratividade. 

 
O planejamento na atividade turística apresenta uma série de benefícios importantes 

que, buscam trabalhar a atividade de forma a não sofrer resultados negativos. A comunidade 

local precisa participar deste ordenamento turístico, já que são eles que sentirão os efeitos 

negativos ocasionado pelo turismo. 

Neste sentido, é preciso metodologias que garantam um diagnóstico de como tem sido 

praticado o turismo no destino para minimizar os efeitos negativos da atividade atingindo 

assim a sustentabilidade. Um desses métodos são os índices de sustentabilidade. 

 

3 ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE E TURISMO 

 

O turismo sustentável se faz necessário para que se tenha uma garantia dos recursos 

naturais, haja vista que estes não são renováveis, como se pensou por um bom tempo, que 

resultou em alguns danos causados ao meio ambiente, e as comunidades receptoras, que são 

irreversíveis. Neste sentido, para que se possa verificar em que estágio o turismo se encontra 

em um destino, o se faz útil o uso dos índices de sustentabilidade aplicado ao turismo. 
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Conforme Cândido e Santos (2018), os indicadores fazem parte de abordagem 

holística do planejamento e gestão de destinos turísticos. Os autores citam Cunha e Cunha 

(2005) para explicar que as instituições internacionais têm realizado muitos estudos para 

desenvolverem novas metodologias para que se possa avaliar de forma integrada as relações 

entre os fatores econômicos, socioculturais, ambientais e político-institucionais. 

Segundo Lacerda et al (2012), explicam que os primeiros modelos de indicadores de 

sustentabilidade para o turismo foram usados da adaptação de modelos já existentes como: o 

da Ecological Footprint, o dashboard of Sustainability, Barometer of Sustainability e o 

Pressure - Estate. De acordo os pesquisadores eles possuem características muito semelhantes. 

Outro modelo que ainda é apresentado por Lacerda et al (2012) é o Sistema de Indicadores do 

Turismo da Macaronesia, o qual foi resultado de um projeto realizado entre os Institutos de 

Estatística dos Açores e, as Ilhas Madeiras e Canarias, que foi consentido pela comunidade de 

Portugal. 

As comunidades receptoras são as que mais são afetadas com os impactos do 

turismo, já que são elas que recebem o turista e lidam com os problemas ocasionados pela 

atividade turística, como a poluição, alteração do preço de mercadorias, perda da cultura local, 

a qual é substituída por uma que seja comercializada para os turistas.  

Mediante estes aspectos para alcançar o turismo que seja valorizado os elementos das 

comunidades receptoras, o planejamento para se alcançar a sustentabilidade no turismo os 

moradores tem que está inserido nas etapas do projeto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterizações da área de estudo  

A Gamboa do Morro de Sâo Paulo, que está situada na Ilha de Tinharé pertencente ao 

município de Cairu, o qual faz parte de uma Área de Proteção Ambiental. Localizada a 30 

milhas náuticas de Salvador e 10 milhas náuticas da cidade de Valença. A ilha se torna 

conhecida por Morro de São Paulo, local que mais recebe turistas devido a sua infraestrutura 

turística, já a Gamboa, Guarapuá e a outra ilha de Boipeba, todas pertencentes ao município 

de Cairu, são mais usadas para passeios diurnos e ao fim da tarde retornando para o Morro.  

A Gamboa está a 3km de Morro de São Paulo, sendo possível acessá-la de barco, que 

leva em torno de 20 minutos ou caminhando por uma trilha na praia, que dar em torno de 40 

minutos.  Existe um grande número de moradores, os quais deslocam-se para o Morro de São 
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Paulo, onde há maior oferta de trabalho e renda. Ainda que, na Gamboa existem algumas 

pousadas, restaurantes, mercado entre outros. Em oposição ao Morro de São Paulo, Gamboa 

ainda existem características de uma pequena vila de pescadores. 

 

Figura 1. Mapa da localização da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Thévenin e 
Locatel (2014)  

 
De acordo com Corrêa (2006) 

o turismo começou a se estabelecer em 

Cairu no final da década de 1970, 

quando o arquipélago foi descoberto 

por hippies de diversos lugares do mundo 

que, junto com os veranistas, divulgavam as 

belezas do lugar. Assim, houve o crescimento da atividade turística no mundo e pela 

visibilidade que a atividade passava a alcançar junto a planejamentos governamentais, com 

destaque para a política de desenvolvimento do Nordeste, fez com que posteriormente o lugar 

se tornasse um dos polos turísticos baianos. 

Para Gonçalves (2004) a partir da década de 1980, a atividade turística tem se 

desenvolvido com muita força, principalmente em Morro de São Paulo (Ilha de Tinharé) e na 

Velha Boipeba (Ilha de Boipeba), atraindo grande quantidade de turistas, veranistas e 

investidores, além de um grande contingente de pessoas em busca de trabalho.  

Conforme Corrêa (2006), na década de 1990 com a intensificação da atividade 

turística, seus impactos começam a ser percebidos no local, é quando a ideia de 
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desenvolvimento sustentável, atrelado à criação de unidades de conservação, expande-se pelo 

mundo. Nesse contexto, cria-se por meio do Decreto Estadual nº 1.240, de 05 de junho de 

1992, a Área de Proteção Ambiental (APA) das ilhas de Tinharé e Boipeba, tendo como 

entidade administradora o Centro de Recursos Ambientais (CRA).   

O município de Cairu pertence à microrregião de Valença, na Bahia, e é composto 

por 26 ilhas, dentre elas três maiores e povoadas, a ilha de Cairu, a ilha de Tinharé e a ilha de 

Boipeba, formando uma área de 451 km². Marcado pela complexidade de seus estuários, 

localiza-se entre a desembocadura do rio dos Patos, o canal de Taperoá e o oceano Atlântico. 

Apesar da quantidade de povoados, vilas e distritos o município, no ano de 2010, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contava com uma população 

de apenas 15.374 habitantes. 

Os trabalhadores do Morro de São Paulo, boa parte, moram na Gamboa, haja vista 

que o custo de vida um pouco mais baixo em relação a vila do Morro. Outra vantagem vista 

pelos moradores é a sua tranquilidade, ainda tem o fato de os terrenos serem mais planos, 

diferente dos de Morro de São Paulo, que são bem acidentados com muitas ladeiras.  

O passeio turístico da Gamboa (Figura 1) é comercializado nas agências em Morro 

de São Paulo, alguns condutores de visitantes credenciados e guias de turismo vendem o 

passeio em torno de R$ 60,00 reais por pessoa. Saindo da 3a praia passando a ilhota do 

Caetitá, seguindo em direção a esquerda, onde é possível avistar a fortaleza do Morro, 

seguindo pelas praias do Porto de cima e Porto de baixo até chegar ao Paredão de Argila,  

Na praia da Argila os 

turistas descem do barco já encontrando 

alguns funcionários das barracas de praias 

em que os trabalhadores oferecem os 

serviços de alimentação para os turistas 

escolherem e em quanto seguem o 

passeio conhecendo o banco de areia, a 

praia da Ponta do Curral já no continente 

próximo ao Atracadouro Bom jardim, 

quando voltam em torno das 13 hs já encontram o almoço servido. 

 

Figura 2. Passeio da Gamboa.  
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Fonte:https://www.google.com/search?q=barcos+gamboa+do+morro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwuP
vz2u3hAhXPE7kGHSSICYQ_AUIDigB&biw=1094&bih=455&dpr=1.25#imgrc=vsrhmdBKv0gxUM:v 

 
Na Figura 2 é possível observar os barcos que saem de Morro de São Paulo para a 

Gamboa. O barco que faz o passeio para em torno de 20 minutos para as pessoas irem até a 

argila, ao fundo tem-se o paredão de argila, um dos atrativos da localidade. As barracas de 

praias utilizam como estratégias promocionais um acerto com os donos das embarcações que 

levam ou indicam já uma determinada barraca de praia para o almoço. Pela indicação a 

tripulação do barco ganha de cortesia o almoço com bebidas e ainda alguma comissão de 

acordo com número de pessoas levadas para as refeições ou valores pagos. 

2.2 Coleta e análise de dados  

A presente pesquisa tem o caráter exploratório, de acordo com Oliveira (2000) são 

pesquisas, que têm como objetivo a formulação de questões ou de um problema, utilizando a 

metodologia descritiva. De acordo com Rampazzo (2001) é a pesquisa que tem como objetivo 

a observação e o registro dos fatos, sem que haja a intervenção do pesquisador.  

A pesquisa teve como objetivo analisar o turismo desenvolvido na Gamboa do Morro 

de São Paulo possui característica do turismo sustentável.  Para se alcançar este objetivo 

buscou-se metodologia sobre índice de sustentabilidade aplicado ao turismo em que pudesse 

ser aplicado na realidade local. Optou-se por trabalhar com os empreendimentos de praia, as 

barracas, por serem os trabalhadores que tem um contato direto com os turistas. 

O estudo trata de uma pesquisa de campo, de caráter quantitativo e qualitativo, 

utilizou-se a pesquisa bibliografia com a finalidade de obter dados sobre a formação do 

povoado, também foi utilizada a internet em busca de notícias relevante sobre a Gamboa.  

Como os empreendimentos de barracas de praias em que os trabalhadores têm uma 

relação direta com os turistas e muito destes trabalhadores nasceram na localidade, assim 
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optou-se por fazer um levantamento de todos os empreendimentos de barraca de praia, então 

traçou o perfil destas barracas e buscou informações para saber se o índice pesquisado se 

aplicava no destino. Esta abordagem foi feita na segunda semana de janeiro de 2019 quando 

os empreendimentos estão boa parte funcionando devido ser o verão o período que há maior 

fluxo de turistas. 

O vendendo ambulante Brow1 foi entrevistado por ter nascido na Gamboa do Morro 

sua mãe morava na Gamboa casou-se com um Alemão que passava férias na localidade, este 

ainda que tenha saído para outra região não se acostumou e prefere morar na Gamboa. Entre 

os produtos vendidos por ele se encontra o sabonete de argila. Brow tem um conhecimento 

grande sobe a matéria prima do sabonete e mostrou um grande conhecimento sobre a 

localidade. 

A pesquisa foi constituída de uma busca de metodologias sobre os indicadores de 

sustentabilidade. Entre as pesquisas muitos se referiam ao trabalho do pesquisador Hanai 

(2009). Nesta perspectiva Cândido e Santos (2018) explicam que, foi selecionado os seguintes 

critérios: completude de abrangência (contempla as dimensões econômicas, social, ambiental, 

cultural, institucional, e turística da sustentabilidade). Os autores ainda ressaltam que é 

importante que tenha a participação da comunidade e com outros agentes envolvidos com a 

atividade turística. O estudo foi realizado em uma área litorânea em Porto de Galinhas -PE, 

que tem características muito semelhantes à da Gamboa do Morro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O turismo irá usar o espaço para produzir a atividade em muitos casos utiliza-se de 

ambientes naturais que servem de cenário para o turista, neste sentido existe uma forte relação 

entre o meio ambiente e o turismo. Haja vista que o turista busca uma paisagem natural 

diferente do seu cotidiano para que este possa ter um momento de descanso em contato com a 

natureza, portanto é necessário fazer uma análise da dimensão ambiental. 

Na dimensão ambiental (Quadro1), quanto ao consumo de água obteve-se o número 

1, assim sendo, não se aplica, haja vista que em períodos de grande fluxo turístico, como o 

ano novo, carnaval e feriados, as casas costumam ficar sem água. De acordo com relatos de 

 
1 Aqui optou-se por questões eticas não usar o verdadeiro nome do informante. 
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moradores, boa parte da água é reservada para Morro de São Paulo que há o fluxo maior de 

turistas, enquanto a Gamboa fica sem água. 

Em relação a quantidade de coletores de lixo, obteve-se o número 1, devido não ser 

suficiente é comum ver lixos fora dos coletores, o recolhimento do lixo acontece sempre pela 

manhã, então a noite é possível ver lixos espalhados pela praia. 

No que concerne a algum programa de redução de energia, obteve-se o número 1, 

pois não existe nenhum programa para a redução de energia e também em épocas que há 

grande fluxo na ilha há quedas de energia durante vários momentos do dia. Como resultado 

teve-se que a dimensão ambiental é insustentável com um coeficiente de 3. 

Quadro 1. DIMENSÃO AMBIENTAL 

DESCRITORES INDICADORES  

Consumo e qualidade da água 
A quantidade de água consumida por turistas num período 
não afeta o consumo local 1 

Geração e manejo dos resíduos 
sólidos 

Existe uma quantidade de coletores de lixo suficiente para 
armazenar o lixo gerado em um período 

1 

1 consumo de energia  Há programa de redução do consumo de energia 
RESULTADO 3 

Legenda:  0= Não soube informar, 1=Não se aplica, o destino não aplicou o indicador. 2= 
Parcialmente, o destino aplicou parcialmente o indicador 3 = Sim, o destinou aplicou o 
indicador 
 

INSUSTENTÁVEL 

Resultado = Se >=5 SUSTENTÁVEL, SE<5 INSUSTENTÁVEL 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

A dimensão ambiental não está classificada como sustentável leva um desequilíbrio 

muito grande para atividade do turismo, já que o turista busca esta harmonia do meio 

ambiente com o espaço natural. Não havendo a sustentabilidade neste quesito os recursos 

naturais poderão se esgotado e nem a população local terá acesso a estes como os turistas. 

A atividade do turismo é uma atividade social, pois pessoas se deslocam para 

conhecer uma localidade diferente da sua, em que terá os moradores que irão recepcionar 

estes visitantes, por este motivo há esta relação ente visitante e visitado que pode gerar 

problemas como descaracterização da cultura local, dentre outros. Por conseguinte, é 

necessário que seja analisado a dimensão social. 

A dimensão social permite traçar um conjunto de informações importantes com o 

objetivo de verificar como se dá à inserção dos residentes locais na atividade turística de 
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Gamboa, Cairu, a satisfação dos mesmos quanto ao desenvolvimento do turismo na 

localidade. 

A população precisa estar inserida na atividade do turismo para que a comunidade 

venha se beneficiar com melhorias sociais, econômicas dentre outras , no entanto muitas 

vezes os actotenes ficam com os piores postos de trabalhos, como exposto por Corrêa (2006), 

esta situação acontece em Morro de São Paulo. De acordo com os empresários, eles preferem 

mão-de-obra qualificada, como não conseguem na Ilha acabam tendo que solicitar 

trabalhadores de outras localidades.  

Existe ainda a informalidade devido ao desemprego que, resulta em trabalhos como de 

guias de passeios turísticos, carregadores de malas e vendedores ambulantes, dentre outros. 

Vale ressaltar que muitos trabalham de maneira irregular, como pessoas da comunidade 

trabalhando como guia de turismo, profissão do turismo que é regulamentada pela Lei N0 

8.623 de 28 de janeiro de 1993, assim é necessário realizar um curso profissionalizante para 

esta atuação e depois que concluído deve ser solicitado junto ao Ministério do Turismo. 

No quadro 2, a baixo, é possível verificar o resultado da Dimensão Social na Gamboa 

do Morro. 

Quadro 2. DIMENSÃO SOCIAL 

DESCRITORES INDICADORES  

Inserção de residentes 
locais (origem local) no 
setor turístico 

Residentes locais empregados nos estabelecimentos 
do destino turístico  2 

Proprietários e empresários turísticos de origem 
local 2 

Nível de empregabilidade 
em turismo Empregos fixos e temporários de turismo 3 

RESULTADO 7 
Legenda:  0= Não soube informar, 1=Não se aplica, o destino não aplicou o indicador. 2= 
Parcialmente, o destino aplicou parcialmente o indicador 3 = Sim, o destinou aplicou o 
indicador SUSTENTÁVEL 

Resultado = Se >=5 SUSTENTÁVEL, SE<5 INSUSTENTÁVEL 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Ainda referente ao Quadro 2, em relação ao nível de empregabilidade foi aplicado o 3, devido 

nas barracas de praias haver trabalhadores locais, que são empregados nas barracas de praia e 

muitos trabalham juntos com os membros da família. Entretanto há relatos que muitos são 

pagos pelo valor que é cobrado da taxa de serviço, os 10% que é facultativo ao cliente este 
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pagamento, assim na hora do pagamento da conta os garçons incentivam que os clientes 

paguem e explica a situação.  

          No Gráfico1, pode-se perceber a relação da origem dos donos de empreendimentos de 

barracas de praia em que, 53% dos donos dos empreendimentos pesquisados são considerados 

nativos2, em segundo lugar ficam os argentinos com 23%, tanto portugueses como italianos 

equivale cada um com 3% e 17% são brasileiros de outras regiões do Brasil. Uma situação 

bem diferente de Morro de São Paulo em que os argentinos e italianos possuem a maioria dos 

empreendimentos turísticos. 

Gráfico 1. Origem dos donos dos empreendimentos de praia, barracas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2019. 

Na dimensão social o resultado da soma dos índices resultou no número 7, o que 

caracteriza como sustentável isso por causa dos donos dos empreendimentos turísticos sua 

maioria ser de moradores nativos que geram empregos para a população. No entanto ainda 

que seja considerado como uma dimensão sustentável deve-se salientar que os empregos 

gerados pelos empreendimentos de praia possuem uma precarização assim ficando um alerta 

para esta questão já que embora haja essa empregabilidade ela não leva uma satisfação para 

estes residentes. 

O turismo proporciona um intercâmbio cultural entre o turista e o morador, no 

entanto, os laços afetivos culturais como sinais de pertencimento do morador precisam está 

forte, já que é necessária uma manutenção destes aspectos culturais, que fará que a localidade 

seja interessante para as pessoas visitarem e conhecer mais da história do destino turístico. 

Assim é preciso fazer uma análise da dimensão cultural. 

A dimensão cultural (Quadro 3) teve por objetivo identificar o desempenho dos atores 

sociais locais na valorização da cultura local. Quanto aos produtos típicos da localidade, 

 
2 Nativo é considerado o morador que nasceu na localidade, no entanto ao longo da pesquisa percebia que o termo é utilizado pelos 
moradores se aquele que a comunidade o reconhece como tal, ainda que não tenha necessariamente nascido na localidade. Percebeu-se que 
mesmo um estrangeiro morando muito tempo na localidade este nunca será considerado como um nativo. Alguns dos entrevistados quando 
perguntava da origem dizia tal pessoa é de Taperoá, (município próximo a Valença),mas ela é nativa. 

Nativos
54%

Argentinos
23%

Italianos
3%

Portugues
es
3%

Outros 
17% Nativos

Argentinos

Italianos

Portugueses

Outros
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observou que a Gamboa não tem um produto referente a artesanato que possa ser identificado 

como sendo próprio da localidade, parte dos artesãos se deslocam para vender os seus 

produtos na praça de Morro de São Paulo a noite que há uma exposição de artesanatos. Um 

dos produtos comercializado que é bem típico é os sabonetes feitos com a argila. O que gera 

um desequilíbrio ambiental, devido a retirada da argila tanto pelos turistas, em que alguns 

casos ainda são levados para casa como lembrança ou pela produção do sabonete de argila.  

A argila se encontra em um paredão que com o desabamento de terra ficou a vista a 

argila, que é retirada para a atividade turística. Com as chuvas e com a reiteração da argila faz 

com que aconteça a erosão do solo. Algo que deve ser pensado quanto for analisado a 

dimensão ambiental. 

No item quanto as festividades, não foi identificado que há um empenho para que a 

cultura local seja mantida como as festas locais. No mês de maio há a comemoração da 

padroeira da comunidade Nossa senhora da Penha, porém, percebe-se que quem acompanha a 

procissão em sua maioria são pessoas mais idosas, neste sentido não há a manutenção que 

seria feita com os jovens que renovariam esta tradição. 

       Existe um grupo de moradoras antigas que fazem dança de roda, usam roupas bem 

coloridas, com saias bem rodadas, mas esta manifestação não é comum ver apresentação 

desse grupo na Gamboa em seu cotidiano, estas apresentações são comuns quanto tem algum 

evento em Morro de São Paulo, assim a cultura é utilizada como uma forma de espetáculo 

para agradar o turista, sem que haja uma contextualização dos elementos culturais que estão 

presente neste costume. 

          Quando analisado os itens obteve 1 para produtos típicos da localidade, a valorização 

da cultura obteve índice 2, em que se aplica em parte, já que há alguma manifestação apesar 

que tem a cada diminuído o número de participantes. Em relação ao item manutenção do 

resgaste da cultura local, obteve-se o número de 1, ou seja, não se aplica ao destino.  

Os jovens não tem uma iniciativa para que desenvolvam seus talentos e aspectos da 

cultura para que haja um momento de diversão entre eles. Muitos dos jovens vão para festas 

realizadas em localidades como Valença ou mesmo na capital em Salvador, já que muitas das 

festas que acontece no centro em Morro é mais voltada para turistas não condizendo com o 

gosto musical da maioria dos moradores locais.  

Na dimensão cultural obteve o coeficiente de 4, o que caracteriza como insustentável, 

assim no planejamento do turismo precisa pensar em formas da comunidade não ter suas 
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manifestações culturais apagadas, assim pode-se fazer projetos em que os jovens tentem 

resgatar os costumes locais.  

Quadro 3. DIMENSÃO CULTURAL 

Produtos típicos 
culturais locais 

Produtos típicos locais ofertados (artesanato, 
produtos alimentícios, souvenires). 

1 

Valorização da cultura 
tradicional local 

Eventos e festividades populares tradicionais de 
manifestações culturais típicas realizadas.  

2 

Iniciativas de resgate, promoção e manutenção da 1 
 cultura tradicional  

RESULTADO 4 
Legenda:  0= Não se aplica ou sabe informar, 1=Não se aplica, o destino não aplicou o 
indicador. 2= Parcialmente, o destino aplicou parcialmente o indicador 3 = Sim, o 
destinou aplicou o indicador 
 

INSUSTENTÁVEL 

Resultado = Se >=5 SUSTENTÁVEL, SE<5 INSUSTENTÁVEL 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

A dimensão cultural resultou em insustentável em que a população não tem feito uma 

manutenção de seus saberes, as festas populares tem sido substituída por festas para agradar 

os turistas, desta forma nem o morador local ao longo do tempo vai ter uma noção de seus 

saberes que estão sendo modificados por questões comerciais. Esta descaracterização faz com 

que a localidade perca sua autenticidade, que deveria ser incentivada esta manutenção. 

O turismo é uma atividade econômica que pode gerar renda para a localidade, no 

entanto muitas vezes esta renda fica concentrada nas mãos dos grandes empresários, enquanto 

a população fica com os postos de trabalhos mais simples, neste sentido ficando com salários 

mínimos em alguns casos nem a ao mínimo chega. 

Quando analisada a dimensão econômica (Quadro 4) o índice rentabilidade obteve o 

número 3, haja vista que o turismo consegue empregar os garçons das barracas de praias, os 

marinheiros dos barcos que fazem os passeios da Gamboa. No entanto, vale ressaltar como já 

exposto antes que apesar de haver estes trabalhos eles são de baixa remuneração devido ao 

grande número de mão de obras, o que resulta em pagamentos insatisfatórios. 

O índice Sazonalidade turísticas obteve o número de 1, haja vista que existe a 

sazonalidade gerada pelo turismo em que há um maio fluxo de turista no verão e no inverno 

este fluxo diminuem. Neste sentido no (Gráfico 2) e se analisou a sazonalidade em que 37% 
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dos empreendimentos funcionam só no verão, só 23% conseguem funcionar durante o verão e 

inverno.  

Gráfico 2. Sazonalidade dos empreendimentos de barraca de praia na Gamboa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Em relação aos novos estabelecimentos, pode-se inferir que, 40% não se sabe ao certo 

se irão funcionar também no inverno, apesar de se ter obteve-se o índice 1, pois apesar de ter 

novos empreendimentos é bem provável que grande parte deles não consigam sobreviver ao 

inverno. Algo que precisa ser levado em consideração que dentre este 40% a maioria são 

empreendimentos de moradores com um porte pequeno, já que como há o espaço na praia e 

há o fluxo esses moradores colocam uma cadeira na praia com isopor e começa a vender itens, 

no entanto há pouca possibilidade de estarem funcionando no inverno.  

Quadro 4. DIMENSÃO ECONÔMICA 

DESCRITORES INDICADORES  

Rentabilidade Renda gerada pelo turismo. 3 

Sazonalidade turística Iniciativas de minimização da sazonalidade turística 
1 

1 Novos estabelecimentos 
turísticos 

Novos estabelecimentos, empreendimentos e produtos 
turísticos num período.  

RESULTADO 5 
Legenda:  0= Não soube informar, 1=Não se aplica, o destino não aplicou o indicador. 2= 
Parcialmente, o destino aplicou parcialmente o indicador 3 = Sim, o destinou aplicou o 
indicador 
 

SUSTENTÁVEL 

Resultado = Se >=5 SUSTENTÁVEL, SE<5 INSUSTENTÁVEL 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Para minimizar a sazonalidade do turismo de sol e praia em que as pessoas viajam 

motivadas a descansarem conhecendo as praias, neste sentido acontece mais no verão devido 

as férias de trabalho e escolares, assim destinos como Itacaré tem investido em eventos para 

Verão
37%

Verão 
e 

Inv…

Nova
s

40%

Verão

Verão e
Inverno

Novas
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que quando o fluxo de turistas esteja baixo possa haver uma motivação para que as pessoas se 

desloquem até o destino.  

Dentre estes eventos há o Festival Gastronômico, em que os estabelecimentos 

escrevem um dos seus pratos para concorrer a um prêmio, então o turista pode ir a vários 

restaurantes para experimentarem estes pratos, ainda são oferecidos cursos para a comunidade 

sobre culinária. Outro o evento é o Itacaré Moto Fest, que há encontro de motociclistas como 

exposição de motos, feira de roupas e acessórios temáticos. Além disso, há Etapas 

Internacionais de Surf na região. Neste sentido o destino da Gamboa poderia promover 

eventos que levasse em consideração os aspectos cultuais e sociais e ambientais, levando um 

fluxo não somente no verão. 

O turismo é uma atividade complexa que exige que todos os agentes estejam 

envolvidos, pensando no desenvolvimento da atividade de forma que haja benefícios para 

todos, não somente para os grandes empresários ou para o poder público na arrecadação de 

impostos, mas que estes ganhos sejam divididos com todos. A comunidade tem um papel 

importante, pois estes sabem quais são suas demandas, assim poderão exigir do poder 

públicos ações para minimizar os impactos negativos do turismo. Por este motivo será 

analisada a dimensão institucional. 

A dimensão institucional (Quadro. 5) tem por finalidade verificar se há articulação 

entre os diversos atores sociais em prol do alcance do turismo sustentável em Gamboa Cairu. 

O índice sobre produtos típicos locais não há um forte artesanato na Gamboa que 

possa ser conhecido como próprio da localidade, a não ser os sabonetes feitos de argila, no 

entanto precisa-se pensar sobre a retirada desta argila que causa desmoronamento do paredão 

e também é um recurso da natureza de uma área de proteção ambiental, assim deve ser 

controlado este uso.  

De acordo com Bow o vendedor deste produto ele retira de um local apropriado para 

que não cause danos ao meio ambiente. Mas é necessárias pesquisas mais aprofundada sobre 

o tema. Então, sobre produtos típicos foi aplicado o número 1 devido não se aplicar na 

localidade.  

No índice sobre a participação da comunidade recebeu o número 1, pois não há 

registro de uma união entre a comunidade para se pensar no desenvolvimento da atividade 

turística, o que é muito preocupante, devido a comunidade ser a que mais sofre com os 

impactos negativos. 
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No índice sobre organismos sociais, que seriam as associações entidades de classes,  

sobre a temática para pensar sobre a atividade do turismo recebeu o número 2, devido a existir 

associação dos marinheiros que fazem os passeios, dos guias de turismo, no entanto se discute 

mais relações comerciais de valores como fazer o passeio, mas não há uma preocupação com 

a sustentabilidade. Assim como resultado da dimensão institucional teve o índice de 4, o que 

resulta em uma insustentabilidade. 

Quadro 5. DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

Envolvimento de 
administradores e 
empreendedores com o 
setor 
turístico 

Produtos típicos locais ofertados (artesanato, 
produtos alimentícios, souvenires). 

1 

 Participação social no 
processo de 
desenvolvimento 
turístico. 

Participação social no processo de desenvolvimento 
turístico.  

1 

Organização social do 
desenvolvimento turístico 

Organismos sociais, associações e entidades de 
classe de turismo (guias, hotéis, restaurantes, 
agências) atuantes nos processos decisórios de 
desenvolvimento turístico. 

2 

RESULTADO 4 
Legenda:  0= Não se aplica ou sabe informar, 1=Não se aplica, o destino não aplicou o 
indicador. 2= Parcialmente, o destino aplicou parcialmente o indicador 3 = Sim, o destinou 
aplicou o indicador 
 

INSUSTENTÁVEL 

Resultado = Se >=5 SUSTENTÁVEL, SE<5 INSUSTENTÁVEL 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Muitas vezes ainda que os moradores queiram participar do planejamento do turismo, 

ou mesmo de conversar com as autoridades sobre a melhoria de vida de cada um. Eles são 

silenciados pelas autoridades, em reuniões a forma de falar de um modo coloquial faz com 

que os moradores não compreendam do que se está se tratando, ou seja que não é o espaço 

dele, haja vista que muitos não tiveram o ensino de qualidade ou mesmo completaram o 

ensino fundamental e médio. Então o discurso faz com que a população não tenha uma 

participação eficiente junto ao planejamento. 

Para se chegar ao resultado final juntou todas as dimensões investigadas na pesquisa 

e foi feita a conta para saber se no geral pode-se chegar ao resultado da sustentabilidade, ainda 

que em algumas dessas dimensões tenham se obtido os resultados opostos entre 

sustentabilidade e insustentabilidade. 

Apesar do resultado final (Quadro 6) caracterizar como sustentável foi um índice que 

ficou quase no limite já que o mínimo seria 12. Várias dimensões apesar de no resultado ser 
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como sustentável foi discutido várias questões ao longo do trabalho, assim precisa ser 

pensando que este resultado caracteriza o ano de 2018 a 2019, o que em pouco tempo esse 

índice pode sofre variação. No entanto é positivo ter como resultado sustentável o que 

significa que para o planejamento pode-se pensar o que pode ser melhorado. 

Quadro 6. SINOPSE DOS RESULTADOS 

DIMENSÃO INDICADORES  

AMBIENTAL 03 indicadores          INSUSTENTÁVEL 3 
CULTURAL 03 indicadores       INSUSTENTÁVEL 4 
SOCIAL 03 indicadores -    SUSTENTÁVEL 7 

ECONÔMICA 03 indicadores -    SUSTENTÁVEL 5 

INSTITUCIONAL 03 indicadores  - INSUSTENTÁVEL 4 

RESULTADO 14 

Legenda   
 SUSTENTÁVEL 
Resultado = Se <=6 INSUSTENTÁVEL, SE<=12 PARCIALMENTE SUSTENTÁVEL, 
SE>= 13 SUSTENTÁVEL 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Algumas questões que deve ser levada em conta é que há uma tendência na Gamboa 

da construção de a construção de condomínios residenciais tem sido uma realidade na 

Gamboa do Morro, que servem em sua maioria como segunda residência. Neste sentido, 

pessoas que já possuem uma residência fixa tem esta outa para passeios e férias, em muitos 

casos essas casas são ocupadas uma ou duas vezes ao ano. O que as tornam habitações que 

não contribuem muito para o desenvolvimento da localidade, devido com a construção deste 

tipo de residências favorecer a especulação imobiliária na localidade. 

 

4 CONCLUSÕES 

De acordo com a presente pesquisa, que teve como objetivo analisar o turismo 

praticado na Gamboa do Morro de São Paulo teria característica de um turismo sustentável, 

portanto, utilizou como a metodologia os índices de sustentabilidade. Como conclusão foi 

comprovado que há um turismo sustentável na Gamboa, entretanto algumas dimensões 

quando analisada separadamente foi considerado como insustentável. 

Entre as dimensões que não obtiveram o resultado como insustentável está a 

ambiental, a cultural e a institucional, então a pesquisa conseguiu fazer um diagnóstico da 

atividade turística praticada na Gamboa no período de 2018 a 2019, o que pode ser melhorada 

para que o coeficiente aumente. Assim este trabalho é importante para que a comunidade 
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pense que tipo de turismo ele querem. Por conseguinte, poderão ir até o Poder Público que 

tem intuito de proporcionar políticas públicas para o bem-estar da comunidade. 

A população precisa ter força na participação do planejamento do turismo, no entanto 

na pesquisa foi comprovada que não há esta participação. A sustentabilidade para ser 

alcançada é importante que os moradores tenham a consciência dos impactos negativos do 

turismo, haja vista que muitos destes não possam mais serem reversíveis. Assim se faz 

necessário que os moradores se reúnam para pensar em estratégias para se alcançar no futuro, 

ou seja que efetue o planejamento turístico junto ao poder público. 

Na pesquisa foi constatado um dos problemas da dimensão ambiental que é a retirada 

da argila, o qual se constitui um dos maiores atrativos da Gamboa, porém é necessário estudos 

mais profundos sobre a viabilidade desta prática. 

Com esta pesquisa tanto a comunidade, como o poder público tem o diagnóstico de 

cada dimensão que está articulada com o turismo para ter a sustentabilidade na atividade. 

Neste caso, a execução do planejamento pode ser traçada estratégias das dimensões que ainda 

não estão como sustentáveis para que no futuro possa ser mudada esta situação. 
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Uma análise das potencialidades turísticas dos municípios da Costa do Cacau-Bahia entre os 

anos de 2005 a 2018 

 

 

GT 6. Turismo e desenvolvimento econômico 

 

Nandially Moreno de Roma 1 
Carla Regina Ferreira Freire Guimarães 2 

 

RESUMO 

 
 Incorporado o cenário onde o turismo ganha cada vez mais relevância não somente no 
Brasil como no mundo, o presente estudo intenciona abordar as potencialidades turísticas 
existentes na zona turística da Costa do Cacau (BA), por meio da análise dados 
socioeconômicos juntamente aos outros indicadores relacionados ao emprego e renda gerados 
por intermédio do turismo dos municípios que compõe esta região. Para tanto, foi utilizado 
tanto a pesquisa bibliográfica como livros e artigos e sites oficiais relacionados a temática do 
turismo, como também pesquisa documental, em reconhecidos bancos de dados tais como o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho (CAGED) e 
Ministério do Turismo (Cadastur). Mediante a pesquisa foi possível identificar os municípios 
com maior participação assim como influência nesta região a exemplo de Ilhéus e Itabuna que 
dada a sua influência a região presenta os melhores resultados nos indicadores econômicos, 
assim como também são os maiores geradores de empregos, seguido de Itacaré e Canavieiras. 
Todos os municípios apesar das suas riquezas naturais e demais atrativos turísticos ainda 
mantem um desempenho aquém das suas possibilidades. Por isso, é necessário que se 
encontre caminhos para melhor cuidar das necessidades de cada município e entender que 
todos devem ainda investir mais em questões que colaborem para melhora da sua imagem 
frete aos possíveis visitantes, seja por meio da preservação ou do marketing. 

Palavras-chave: Turismo. Costa do Cacau. Economia. Potencialidades. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Não raro, desenvolve-se pesquisas a respeito da influência que o turismo exerce sobre 

as economias, à medida que se apresenta como um forte fomento para o desenvolvimento 

econômico, haja visto que o setor consagra-se com um crescimento contínuo, destacando-se 

 
1 Acadêmica do curso de Economia da Universidade Estadual da Santa Cruz. E-mail: mnandially@gmail.com 
2 Doutora em Economia e Professora Adjunta Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Estadual 
de Santa Cruz. E-mail: crffguimaraes@uesc.br 



 

  2
 

consideravelmente na economia global, pela sua capacidade de geração de emprego, renda e 

atração de investimento (BRASIL, 2013).  

 Atribuir importância para este setor é um conceito relativo, que per passa por 

precondições naturais e econômicas, junto a um conjunto de características (desenvolvimento, 

representatividade) que confirmem o espaço destinado para esse setor nas economias segundo 

Rabany (2003). Ao se considerar escalas mundiais, no ano de 2016, o turismo passa a ser 

responsável por cerca de 10% do PIB mundial e por 1 de 10 empregos gerados no mundo 

(sendo estes diretos, indiretos e induzidos), com a capacidade de movimentar 1,4 trilhões de 

dólares em exportação, 7% das exportações mundiais, 30% das exportações de serviço 

(BRASIL, 2013). 

 Motivada pela tropicalidade nacional e a oferta abundante de riquezas naturais e 

culturais, o Brasil é capaz de movimentar uma contribuição total de US$ 152,2 bilhões, 

correspondente a 8,5% do PIB Nacional, em 2016. Gerando mais de 7 milhões de empregos 

entre diretos e indiretos no ano de 2016, o que representa 7,8% do emprego total. O montante 

de crédito destinado ao setor também é significativo, assumindo em 2012 a cifra de R$ 11,2 

bilhões, aproximadamente de 30,1 % a mais que o ano anterior (BRASIL, 2013).  O mercado 

turístico doméstico se apresenta dez vezes maior que o volume do turismo internacional.  

 Enquanto isso, a região nordeste que em muitos dos seus estados apresenta amplas 

potencialidades de incrementos turísticos, levados principalmente pelos inúmeros atrativos 

litorâneos e variadas atividades (SOARES; SOARES; NUNES, 2014). Assim como a Bahia 

que destaca-se entre os mais cobiçados destinos turísticos, pelas vastas belezas naturais e seu 

patrimônio histórico-cultural perpetuados especialmente nos legados culturais das matrizes 

africana, e considerando a hospitalidade e alegria característica do baiano. Tanto é que 

apresenta como destinos indutores do desenvolvimento turístico do país os municípios de: 

Salvador, Mata de São João, Maraú, Lençóis, Porto Seguro e Itacaré. Quando considerados 

elementos como: infraestrutura geral, transportes, acesso, equipamentos e serviços turísticos, 

marketing, sustentabilidade e demais elementos de conjuntura dos destinos (BRASL, 2008). 

 Evidenciado também quanto as festas tradicionais com repercussão internacional, que 

atraem milhões de pessoas a exemplo do carnaval, em especial Salvador, movimentando 

bilhões de reais durante os poucos dias de festa.  E o São João que dispersa o público mais 

para o interior do estado. Fazendo-se necessário investir principalmente nos eixos de 

inovação, integração econômica da qualificação dos serviços e do destino (BAHIA, 2015). O 
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estado da Bahia dispõe de um mapa turístico plural em atrativos, que conta com 13 zonas 

turísticas, que auxiliam nas decisões e aplicações de políticas públicas especificas para as 

necessidades turísticas dos municípios (BRASIL, 2014).  

 Destaca-se então, neste estudo, a região turística da Costa do Cacau, assim 

denominada graças ao seu histórico com a lavoura cacaueira, é o território composto por 

municípios com afinidades culturais, naturais e/ou comerciais do sul da Bahia. Um território 

com predominância litorânea. Está entre as regiões turísticas pioneiras do estado e no ano de 

2011 encontrava-se em quarto lugar entre as regiões turísticas mais visitadas. O aglomerado 

produzido pelos municípios dessa região alcançou R$ 6,21 bilhões, representando 3,71% do 

PIB do Estado em 2014, sendo que quase 90% é somente referente os municípios de Ilhéus e 

Itabuna, assim como a concentração dos empregos catalogados como atividades turísticas, 

cerca de 81% em 2013 (BAHIA, 2015).  

 Em uma região turística, assim como outros grupos de municípios e países, é comum 

que haja alguns destinos que tem mais atratividade que outros e se destaquem por alguma 

característica marcante. Com enfoque no presente trabalho busca saber: na Costa do Cacau 

quais são os destaques turísticos com mais potencial? Quem se sobressai? 

 Este artigo procurou analisar as potencialidades turísticas dos municípios da Costa do 

Cacau no período 2005 a 2018. Especificamente, pretendeu-se avaliar os indicadores sociais e 

econômicos da região e realizar um levantamento dos prestadores de serviços turísticos. 

 Dado o impacto que o turismo aparenta exercer tanto no estado da Bahia como 

também na região da Costa do Cacau, este trabalho obtém relevância à medida que analisa 

outros possíveis caminhos de progresso para esta região que tem raízes profundas em 

atividades agrícolas, em especial o cultivo do cacau, de tal importância que nomina a região 

que, porém, enfrenta em crise a alguns anos. Mostra então o desempenho desta no setor dos 

serviços, assim como também a importância de o estudar.  

 Para tanto, esta pesquisa está estruturada além da introdução e considerações finais em 

três partes, onde na primeira buscou-se construir uma fundamentação teórica a fim apresentar 

os principais conceitos atrelados ao turismo, na segunda apresenta os dados socioeconômicos 

dos municípios da região turística em estudo e por fim pontua os resultados observados na 

pesquisa, de modo a atender os objetivos propostos.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

  4
 

 

 O termo turismo assim como as atividades a estes relacionadas é um conceito que 

historicamente sempre passou por evolução e/ou incorporação de novos elementos. 

Abrangendo universos maiores segundo as necessidades criadas pelos viajantes ao longo do 

tempo, ao ponto de como Ignarra (2003) aborda o turismo capaz de apresentar diversos 

enfoques: institucional, do produto, histórico, administrativo, econômico, sociológico, 

geográfico, interdisciplinar e sistemático.  

 O que há em comum entre as muitas definições baseadas nos demandantes é o fato de 

que o turismo, incorpora as atividades em geral que envolva deslocamento do seu meio 

habitual, por tempo previamente delimitado e independente do número de pessoas. Que neste 

processo se relacionam com a comunidade, empresas especificas do ramo, governos e o 

comercio como o todo, seja em território nacional ou internacional (IGNARRA, 2003). 

Reafirmando assim a propriedade multidimensional e multifacetada do turismo com que se 

comunica direta e indiretamente com muitos setores da economia (COOPER, 2003)  

 Vindo a caracterizar também o consumo das necessidades voltadas para 

entretenimento, transporte, hospedagem, gastronomia, dentre outras. Possibilitando o 

surgimento de cada vez mais uma infinidade de destinos e atividades (LAGE; MILONE, 

2004). E assim como Ramos e Costa (2017, p.25) apontam:  

o Turismo cresce, em termos de complexidade da procura, tendências, oferta, 
indústria, gestão e instrumentos de planejamento, o seu desenvolvimento em torno 
de produtos turísticos é substituído por uma nova perspectiva de valorização das 
experiências e sensações adquiridas pelos turistas nos locais que visitam. 
 

 A oferta turística por definição de Ignarra (2003, p. 50) é o “conjunto de elementos 

que conformam o produto turístico”, isto é, as atividades econômicas geradas e os serviços 

criados (OLIVEIRA, 2014). Compõe as necessidades dos viajantes, os recursos escassos 

(naturais, de capital, de trabalho) e os recursos livres (clima, cultura, tradição, modo de vida). 

Fazem parte da oferta turística os recursos naturais, os culturais, os serviços turísticos, a 

infraestrutura e os serviços urbanos. 

 Esta oferta é fortemente ameaçada pela sazonalidade do turismo podendo gerar 

consequências indesejadas e prejudiciais “como, desemprego, inflação, queda de faturação e 

mortalidade de empresas turísticas, comprometendo a qualidade no atendimento, modificando 

a política promocional do produto turístico e alterando os preços” (OLIVEIRA, 2014, p.61). 
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 Em ramificações desta oferta encontra-se, os atrativos turísticos que é relativo ao 

conceito de cada pessoa, todavia é atribuído mais valor a um atrativo quando seu caráter é 

diferencial. Haja visto que ‘sem a atratividade, o mercado para o turismo não existe, e como a 

rentabilidade das atividades turísticas de um destino depende desse mercado, os maiores 

interessados em defender esse patrimônio são aqueles que dependem” (BRASIL, 2010, p. 49). 

Os atrativos podem ser tanto naturais: montanhas, planaltos, planícies, costas ou litoral, terras 

Insulares, hidrografia, pântanos, parques, grutas ou cavernas, áreas de pesca e caça.  

 Ou ainda atrativos culturais, a exemplo de: monumentos, sítios, instituições de 

pesquisa e lazer, manifestações populares, realizações técnicas e cientificas, acontecimentos 

programados (IGNARRA, 2003). E enfim, todos os ambientes, objetos ou acontecimentos 

que desperta vontade aos turistas de conhece-los e desvenda-los. Que pode vir a gerar as 

consequências boas e más que o turismo traz consigo. Compondo assim como apresenta 

BRASIL (2010) a base sustentadora na formatação dos produtos que serão disponibilizados 

aos visitantes.   

 Os produtos e/ou equipamentos turísticos que comumente caracterizados por sua 

intangibilidade, indivisibilidade, variabilidade, interdependência ou complementariedade e 

perfectibilidade, valida-se como um ramo que deve se dar uma atenção visto que:  

são os recursos preparados para oferta aos visitantes, formatados a partir de um 
processo de valorização de suas potencialidades preservando-se suas características 
de autenticidade. O conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos 
acrescidos de facilidades, localizados em um ou mais municípios, ofertado de forma 
organizada por um determinado preço (BRASIL, 2010, p. 48). 

 
 E que certamente atenda a um grau de qualidade capaz de atender as necessidades e 

satisfação dos clientes entre a sua variedade de elos. O mercado turístico se divide em dois 

cenários de serviços: os que atendem diretamente as necessidades turísticas e outros 

secundários que de certa forma ainda influencia (LAGE; MILONE, 2004). Os serviços que 

compõem o produto buscam atender prioritariamente as necessidades dos viajantes em 

hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, locação de veículos, eventos, espaços 

para eventos, entretenimento, informações turísticas, passeios, comercio turístico.  

 Os serviços públicos exercem função de apoio a turismo com o oferecimento de 

transporte, serviços bancários, de saúde, de segurança, de informação, de comunicação, de 

apoio a automobilistas, comercio turístico. Infraestrutura colabora para a viabilização das 

atividades e contribui para o desenvolvimento das mesmas, trata-se de acesso, saneamento, 
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energia, comunicação, vias urbanas, abastecimento de gás, controle de poluição e capacitação 

de recursos humanos (principal elemento), etc (IGNARRA, 2003). 

 No âmbito do desenvolvimento regional no que concerne os efeitos positivos, está 

profundamente ligada com a repartição competente de aspectos econômicos, ao atuar por 

exemplo na geração de emprego, distribuição da renda entre localidades, Inter setorial e 

interpessoal. Se revelando ainda, como um facilitador num processo de barganha cultural, em 

meio aos mais variados povos e os seus mais plurais ainda hábitos, línguas, religiões e gostos.  

 Pode ainda funcionar como um atrativo a investimentos variados (RABAHY, 2003). 

Se considerado que para atingir o desenvolvimento em qualquer escala é necessário passar 

previamente por uma fase de investimentos no setor (IGNARRA, 2003). Frete ao crescimento 

acelerado e expressivo de muitas regiões por meio do turismo, que contribui para o 

desenvolvimento das localidades e/ou regiões, através por exemplo do comercio, fomenta 

ainda mais a relevância deste setor na economia. 

 “Nenhum serviço consegue atender a vários (quanto mais todos...) segmentos de 

mercado. A segmentação é uma necessidade de sobrevivência de qualquer organização, 

empresa e também destino turístico” (BRASIL, 2010). O Ministério do Turismo ainda faz 

uma classificação dos principais seguimentos brasileiros em turismo: ecoturismo; turismo de 

aventura; turismo cultural; turismo cinematográfico; turismo de estudos e intercâmbio; 

turismo náutico; turismo de negócios e eventos; turismo de pesca; turismo rural, turismo 

social; turismo de sol e praia.  

 E a partir disso surge um grande desafio para os ofertantes que deveriam cada vez 

mais assumir, que perpassa por de acordo com as suas possibilidades: 

realizar ações integradas de promoção e comercialização que consigam traduzir as 
sensações que poderão ser vivenciadas pelos turistas. Essas sensações serão 
proporcionadas pelos belíssimos atrativos que o destino possuir, pela qualidade dos 
produtos, pelas facilidades dos serviços, mas essencialmente pelas pessoas que os 
receberão. É por isso que os atores locais devem assumir o processo de 
planejamento do destino, para que as ações sejam legítimas e imbuídas de 
criatividade e identidade (BRASIL, 2010, p.69). 

 

3. METODOLOGIA  

 

 A Costa do Cacau está localizada no Litoral sul da Bahia, possuindo uma área 

territorial superior a 6.000 Km², (não continua) e cerca de 180 km só de litoral. É constituído 
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por 10 municípios, sendo eles: Canavieiras, Ilhéus, Ipiaú, Itacaré, Itabuna, Pau Brasil, Santa 

Luzia, São José da Vitoria, Una e Uruçuca.  

 Este trabalho serve-se de uma metodologia para a obtenção de dados que incorpora 

tanto a pesquisa bibliográfica por meio de autores que discutem a temática pertinente em 

fontes que “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material 

cartográfico etc.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.183).  

 Assim como também pesquisa documental, uma “ fonte de coleta de dados está restrita 

a documentos, escritos ou não” (LAKATOS; MARCONI,2003, p.174), que encontrada 

disponível o meio eletrônico, em busca de dados secundários de cunho geográfico, 

socioeconômicos e políticos que orientam o desenvolvimento turístico e regional, além das 

demais características regionais relacionadas ao turismo. Em sua grande parte, encontrados 

nas plataformas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 Os dados específicos referentes a ocupação formal que conta com um registro de 

admissões e dispensa de empregados, por meio do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) contando os dados atualizados dentro e fora do prazo. Onde as 

Atividades Características do turismo (ACTs) foram definidas com base no que dispõe órgãos 

mundiais e nacionais utilizada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 

conhecida atualmente como CNAE 2.0. As atividades são: Transporte terrestre, Transporte 

Aquaviário, Transporte aéreo, Alojamento, Alimentação, Aluguéis não-imobiliários e gestão 

de ativos intangíveis não-financeiros, Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de 

reservas, Atividades artísticas, criativas e de espetáculos, Atividades ligadas ao patrimônio 

cultural e ambiental, Atividades de exploração de jogos de azar e apostas e Atividades 

esportivas e de recreação e lazer. 

 Para conhecer os prestadores de serviços turísticos fez-se uso do Cadastro de 

Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo onde suas ACTs.  

 

Tabela 1- Legenda das atividades e serviços prestados pelos municípios da Costa do 

Cacau pelo Cadastur 

Legenda Atividade 

A Meio de hospedagem 

B Agencia de turismo 



 

  8
 

C Transportadora turística 

D Guia de turismo 

E Prestador especializado em segmentos turísticos 

F Locadora de veículos para turistas 

G Empreendimento de apoio ao turismo náutico e pesca desportiva 

H Restaurante, Cafeteria, Bar e similares 

I Prestador de infraestrutura e apoio para eventos 

J Centro de convenções 

k Organizadora de eventos 

Fonte: Elaboração própria 

 Como recurso principal para análise dos dados recorreu-se ao método estatístico 

descritivo.  Este que por definição introduz a análise dos dados, descrevendo, sintetizando e 

resumindo-os, além de basear-se em resultados quantitativos de métodos computacionais 

competentes a área da estatística (LAKATOS; MARCONI, 2003). Para assim, identificar as 

disparidades e potencialidades de cada município compreendido pela Costa do Cacau. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

 O litoral sul do estado da Bahia, especificamente na região da Costa do Cacau, rica em 

mata atlântica, conta com municípios que trazem na bagagem atrativos ligados com a cultura 

e história, mas é predominante a força ecoturística, ofertando ao visitante uma abundância de 

praias, cachoeiras, trilhas, fazendas, Unidades de conservação ambiental (muitas Áreas de 

Preservação Ambientais e reservas), parques ecoturísticos e do jalapão, trilha dos diamantes e 

sitio históricos. 

 Canavieiras conhecida como o paraíso das ilhas. Tem como principais atrativos: Sítios 

históricos, passeio de barco no rio pardo, vila atalaia, praias urbanas e fazendas. Assim como 

a princesinha do sul Ilhéus na sua abundancia de atrativos conta com muitos: lagos e 

fazendas, jardim botânico, fábrica de chocolate caseiro, centro de recuperação do bicho 

preguiça, estância hidromineral de Olivença, estrada parque ilhéus-Itacaré, mirantes urbanos, 

casa de cultura Jorge Amado, museu regional do cacau e muitas praias. 

 Municípios como: Ipiaú, São José da Vitória e Pau Brasil são ricos em: fazendas 

históricas, cachoeiras e cascatas, ainda que não tenham muita notoriedade na região. Itabuna 

diferentemente dos outros municípios, o turismo de Itabuna está voltado para o comercio e 
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serviços que a localidade tem grande capacidade de oferecer. Itacaré internacionalmente 

conhecida pelas praias aptas para os esportes aquáticos oferta ao mundo também por 

principais atrativos: Cachoeiras, distrito de taboquinhas, fazendas, Trilhas e vilas. Pelas suas 

características territoriais Santa Luzia lembra a Chapada diamantina tem com sigo uma das 

maiores explorações diamantíferas do Brasil. Principais atrativos: parque ecológico, e grutas.  

 Una tem uma reserva biológica municipal, atrativos: corredeiras do rio Una, estação 

Lemos Maia, povoado pedras de um povoado de comandatuba, ecoparque de una, praias. 

Assim como Uruçuca detém como atrativos APA Itararé-Serra grande e o parque estadual da 

Serra do Conduru (3° maior biodiversidade do mundo), fazendas, cachoeira, praias, povoado 

de serra grande e represa. 

 Enquanto aos indicadores sociais e econômicos da Costa do Cacau, com base nas 

informações da Tabela 2, pode-se observar uma evolução continua no valor do PIB em todos 

os municípios. Os municípios que apresentam maior valor agregado são Ilhéus e Itabuna que 

alcançam a casa dos milhões ainda no ano de 2005, que é mantida com progressão dos 

valores. No ano de 2015, porém Itabuna superou a Produto de Ilhéus, que até então era a 

primeira. 

 Os municípios de Pau Brasil, Santa luzia e São José da Vitória são os que apresentam 

menor valor do PIB, ao ponto de que juntos alcança R$76mil, R$ 98 mil e R$128mil em 

2005, 2010 e 2015 respectivamente, o montante alcançado em 2015 foi alcançado 

principalmente pelo progresso de Santa Luzia e Pau Brasil. Ainda ao observar a tabela 2 se vê 

um crescimento considerável no produto dos municípios de Ipiaú, Canavieiras e Una onde em 

2015 ambos passavam dos R$150 mil.    

 

 

 

Tabela 2- Evolução do PIB nos anos 2005, 2010, 2015 dos municípios da Costa do Cacau, 

Bahia (em Reais) 

Município Anos   

 2005 2010 2015 

Canavieiras  92.655,00  122.594,28       160.889,66  

Ilhéus  1.687.038,00   1.887.002,30    1.952.301,79  

Ipiaú  139.795,00     195.362,89       231.636,46  

Itabuna  1.376.565,00   1.796.963,11    2.059.986,39  
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Itacaré  77.373,00      109.228,98       140.845,10  

Pau Brasil 27.667,00       36.003,18         47.397,51  

Santa Luzia  37.558,00       44.200,39         56.995,77  

São José da Vitória  11.419,00        17.886,56         24.068,06  

Una  136.206,00      170.338,32       151.711,94  

Uruçuca 49.686,00        76.156,42       101.629,23 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE, Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais 
de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA 
OBS: valores deflacionados tendo como ano base 2005 

  

Analisando a Figura 1, fica ainda mais nítido a superioridade/centralidade exercida 

pelos municípios de Ilhéus e Itabuna quanto a sua participação no produto, juntos no ano de 

2005 representaram mais de 84% do PIB da Costa do Cacau, sendo a Ilhéus (46,40%) um 

pouco maior que a de Itabuna (37,86%). Continuando a ranquear os municípios tem-se na 

terceira posição, com uma porcentagem consideravelmente menor, Ipiaú (3,84%), seguido 

bem de perto por Una (3,75%). A quinta colocação ficaria com Canavieiras (2,55%).  Os 

demais 5 municípios juntos somam 5,6%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Participação no PIB da Costa do Cacau-Ba em 2005, por município  
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Fonte: produção própria com base nos dados do IBGE, 2015. 

 Na Figura 2, porém, observou-se algumas leves alterações, apesar do padrão ter sido 

mantido a superioridade de Ilhéus e Itabuna continua latente, agora representam para a Costa 

do Cacau em 2015 de 81,43% do PIB, tendo as posições de invertidas entre Itabuna (42,82%) 

e Ilhéus (39,62%). Ipiaú (4,70%) se mantem na terceira colocação, porem passa a ter uma 

representatividade um pouco maior. Canavieiras (3,27%) passa a assumir a quarta posição 

elevando levemente sua representatividade, enquanto Una (3,08%) apresenta porcentagem 

menor ficando com a quinta colocação. A união dos demais 5 municípios, que são os mesmos 

da figura anterior desta vez tem uma participação de 7,53%.  

 

2,55%

46,40%

3,84%

37,86%

2,13%

0,76%

1,03% 0,31% 3,75% 1,37%

Canavieiras Ilhéus Ipiaú
Itabuna Itacaré Pau Brasil
Santa Luzia São José da Vitória Una
Uruçuca
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Figura 2- Participação no PIB da Costa do Cacau-Ba em 2015, por município 

 
Fonte: produção própria com base nos dados do IBGE, 2015. 

 Com relação aos dados populacionais expostos na Tabela 3, é possível perceber que 

Itabuna possui a maior densidade demográfica, seguido de Ipiaú e Ilhéus. São Jose da Vitoria, 

o destaque do município de São José neste caso está amplamente correlacionado com o menor 

tamanho do município. Os municípios que apresentaram a menor densidade foram Santa 

Luzia, Pau Brasil, Una, Canavieiras, Itacaré e Uruçuca. 

 Os destaques positivos de urbanização estão em Pau brasil, Canavieiras e Uruçuca que 

obtiveram no ano de 2010 porcentagens superiores urbanização, entre estes grupos de 

municípios, que pode ser atribuído a menor necessidades de investimento em infraestrutura. 

As menores porcentagens de urbanização neste mesmo período foram encontradas em Itacaré, 

Santa Luzia, Una que pode ser justificado pela grande presença de áreas de proteção, parque 

ecológicos e a tradição das fazendas. Uma maior valorização do ambiente rural. Os 

municípios de como Ilhéus e Itabuna que sempre se destacam em meio aos índices analisados 

desta vez obtiveram resultados mais moderados, pois são municípios relativamente maiores e 

demandam de mais infraestruturas para serem urbanizadas 

 

 

 

Tabela 3- Densidade demográfica e urbanização de vias públicas dos municípios da 
Costa do Cacau-Ba no ano de 2010 (dados do senso) 

3,27%

39,62%

4,70%

41,81%

2,86%

0,96% 1,16%
0,49% 3,08% 2,06%

Canavieiras Ilhéus Ipiaú Itabuna

Itacaré Pau Brasil Santa Luzia São José da Vitória

Una Uruçuca
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Município Densidade demográfica (hab./km² ) Urbanização de vias públicas (%) 

Canavieiras  24,37 43,7 

Ilhéus  104,67 23,1 

Ipiaú  166,05 29,3 

Itabuna  473,50 19,2 

Itacaré  32,96 7,6 

Pau Brasil  17,89 52,9 

Santa Luzia  17,22 13,2 

São José da Vitória  78,84 17,7 

Una  20,48 14,9 

Uruçuca  50,61 39,70 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, 2015. 

 Em um contexto geral, percebe-se ao analisar o quadro 1 um saldo maior dos 

ocupados que era conduzido ao crescimento até 2008. A partir do ano de 2009 pode-se ver 

ano após ano um gradual decréscimo neste saldo, que além da sazonalidade já presente no 

turismo, atribui-se também a fatores relativos a conjuntura nacional, neste período que passa a 

imergir em uma crise econômica de precedentes externos. Há de se perceber também a 

existência de um pico de crescimento bastante significativo nos anos de 2011 e 2014. Valores 

negativos passam a ser vistos em 2015 e 2016, que quando analisado se vê outro período de 

instabilidade nacional tanto econômica como política. Assim podendo perceber uma 

correlação de grau não identificado entre o contexto nacional e a oferta de empregos no ramo 

do turismo. 

 Ao decompor especificamente a evolução dos municípios, como nos demais dados já 

apresentados Ilhéus e Itabuna também tem uma liderança no que diz respeito aos empregos, 

embora apresentados melhores resultados em anos intercalados e sendo somente em 2014 um 

ano um em comum. Para Ilhéus os bons resultados foram obtidos em 2007, 2011, 2014 e 

2017. Enquanto os bons anos de Itabuna foram 2008, 2009, 2010, 2014. Totalizando um saldo 

positivo de 834 e 570, respectivamente no final destes 10 anos, Uruçuca 102 

 Os municípios de Santa luzia e São José da vitória apresentam atividades de ocupação 

formal registradas quase inexistente, neste período tendo o saldo municipal de 2 e 5 

respectivamente. Enquanto Una e Ipiaú tiveram saldos negativo de 39 e 35 nesta exata ordem, 

assumindo uma tendência muito maior de demissões. 
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Quadro 1- Ocupação formal: Saldo geral de admitidos e desligados entre 2007 e 2017 
nos municípios da Costa do Cacau - BA 
Município Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Canavieiras 5 -14 3 0 0 -11 -4 -2 -3 -1 27 

Ilhéus  202 95 74 -80 253 100 -14 248 -4 -209 169 

Ipiaú  -3 18 34 -3 7 2 -2 -41 -33 -19 5 

Itabuna  48 228 122 226 95 71 120 122 -247 -143 -72 

Itacaré  42 27 0 35 -61 24 45 -23 0 5 -19 

Pau Brasil -6 7 -9 21 2 -3 2 -12 -11 2 5 

Santa Luzia -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

São José da 

Vitória  

0 1 0 0 4 0 0 0 -1 0 1 

Una  -14 9 0 -19 24 -15 -16 20 -4 -8 -16 

Uruçuca  12 15 32 1 13 -1 -6 14 15 -10 17 

Total  285 386 256 181 338 167 125 326 -288 -383 119 

FONTE: Elaboração própria com base no MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65 

 Há de se considerar que todos os municípios desta região turística apresentaram 

baixíssimos registros na plataforma do Cadastur, ainda que esta seja uma obrigação legal 

como evidenciado no Quadro 2. E mais uma vez se vê Ilhéus, Itabuna e Itacaré tem mais 

prestadores cadastrados ainda que não seja uma vantagem. Pau Brasil, Santa luzia e São José 

da Vitória não tem nenhum prestador cadastrado nesta plataforma. 

 A atividade que tem mais registros é a B referente as agências de turismo abundantes 

em Ilhéus e Itacaré que juntos são responsáveis por 53 das 64 encontradas em toda a Costa do 

Cacau, assim como também na atividade A que refere-se aos meios de hospedagem onde mais 

uma vez juntos tem 43 dos 48 empreendimentos registrados, sendo que nos dois casos 

destacados, Itacaré é quem mais. 

 

 

 

 

 

Quadro 2- Levantamento dos prestadores de serviços turísticos dos municípios da Costa 

do Cacau, Bahia, no ano 2018 
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Municípios  A B C D E F G H I J K 

Canavieiras 1 SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 

Ilhéus 10 24 3 12 2 1 SR SR 1 SR 3 

Ipiaú  SR 2 1 SR SR SR SR SR SR SR SR 

Itabuna  2 13 4 SR SR SR SR SR 1 SR 3 

Itacaré  34 29 1 SR 1 SR 1 6 SR 1 SR 

Pau Brasil  SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 

Santa Luzia SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 

São José da Vitória  SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 

Una  1 SR 1 1 SR SR SR SR SR SR SR 

Uruçuca SR 1 SR 1 SR SR SR SR SR SR SR 

Total  48 69 10 14 3 1 1 6 2 1 6 

Fonte- Elaboração própria com base no Cadastur. Obs: SR=Sem Registro 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É incontestável a afirmação de que a Costa do Cacau, frente a pluralidades de atrativos 

oferecidos por seus municípios, é uma região turística com riquezas naturais, culturais e 

históricas com uma capacidade de atrair turistas de qualquer lugar do mundo que se 

identifique com a tropicalidade da região. Há de se considerar também a existência de um 

fazer acontecer um turismo bem diversificado, com uma forte ligação com o ecoturismo. 

 Todavia, o que ainda não conseguiu realizar ativamente aquilo que se deseja para o 

turismo desta região, no que concerne a qualidade nos produtos oferecidos, público alvo 

atingido, etc. Há muito ainda para ser explorado, porém existe muito mais a ser preservado, 

repensado e planejado, tanto por autoridades governamentais como pela comunidade local. A 

fim de externar o valor e respeito existente pelo patrimônio cultural. 

 Ao focalizar um contexto mais interno desta região pode-se inferir que a situação se 

repete, visto que há municípios com pouca atividade turística mesmo que essas tenham um 

potencial. Potencial este que ainda não explorado ou talvez até mesmo não descoberto pela 

sociedade em geral, suas belezas naturais e/ou culturais são plenamente equiparáveis aos 

municípios com maior notoriedade e participação econômica dessa zona turística. A função 

porta de entrada para os demais municípios localiza-se certamente com Ilhéus, Itacaré e 

Canavieiras, referencias num turismo de sol e mar.  Itabuna passa a fazer parte desta equação 
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quando introduzido o turismo de negócios. Tais afirmações são indubitavelmente confirmadas 

por meio dos dados.  

 Acredita-se que somente a partir de um trabalho mais especifico e eficiente no 

marketing da Costa do Cacau com base no conhecimento das suas próprias atratividades, 

correta segmentação, investimentos de preservação, recuperação, desenvolvimento, promoção 

dos produtos e equipamentos. Vide planejamento da região e ação nas necessidades das 

localidades a ela pertencentes, passará a existir maior valorização da comunidade local, com 

reflexos na comunidade externa. Para somente assim consolidar a atuação e desenvolvimento 

dos destinos. 
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RESUMO 

 
Este artigo abordou o debate em torno das perspectivas que envolvem os desafios para o 
desenvolvimento turístico na cidade de Ilhéus-BA, a partir de um olhar de proposição 
para a gestão pública municipal, e nesse sentido, ele analisou as correlações da 
sociedade civil organizada, iniciativa privada e poder público, buscando assim, enfatizar 
as respectivas responsabilidades dessas organizações sociais na busca por soluções mais 
emergentes para alavancar de maneira sistemática, as atividades turísticas no município, 
e consequentemente, na região da Costa do Cacau. 

Palavras-chave: Gestão1. Desenvolvimento2. Sustentabilidade3. Sociedade4. Local5.   

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas tem sido fortalecido o debate acadêmico em torno do 

desenvolvimento do turismo no Brasil, sobretudo, naquelas localidades onde as 

atividades do setor turístico possui um “déficit” no que diz respeito à atuação dos 

gestores públicos para promover os negócios do setor, pois os mesmos precisam atuar 

de maneira organizada para alavancar as atividades nesta área. A cidade de Ilhéus, é um 

município baiano que possui um potencial bastante elevado na área do turismo por 

vários fatores, seja pelas suas belezas naturais, ou pelo seu rico e extenso patrimônio 

histórico, artístico e cultural, características, que por si só, já a colocaria como um 

destino turístico em potencial para gerar inúmeras perspectivas de negócios no que se 

refere à área de desenvolvimento do setor na mesorregião do sul baiana. Diante desses 

fatores expostos, percebe-se a necessidade de uma estratégia ampla de esforços, não só 

por parte do poder público, mas também, de um trabalho coletivo por parte da iniciativa 
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privada e sociedade civil organizada, pois, estes deverão construir de maneira conjunta, 

as demandas existentes para o setor turístico local, e nesse bojo, buscar unir esforços 

continuados na perspectiva por saídas viáveis, e assim, com as opiniões de vários atores 

sociais, porém, com uma participação maior dos gestores públicos, na busca por 

estratégias melhores elaboradas para que haja um desenvolvimento econômico de 

maneira sistemática, do mercado do turismo na cidade de Ilhéus. Mediante essas 

afirmações, (PETROCCHI 2002, p. 12), declara: 

As deficiências do turismo passam inicialmente pela falta de conscientização 
da população para a sua importância, o que é uma questão cultural. Se a 
população não se sensibiliza por determinados tema, o político 
automaticamente o descarta. O político reflete os desejos, as aspirações e as 
preocupações da população. A população em geral não dá a devida 
importância ao turismo, e essa indiferença é fatal. 

Assim sendo, algumas interferências são destacadas, no sentido de construir 

propostas coerentes com as demandas do setor turístico da cidade de Ilhéus, pois esta 

necessita urgentemente de ações coordenadas entre os vários atores da sociedade civil 

local, no sentido de construírem agendas políticas positivas, que ocasionarão no 

desenvolvimento das atividades turísticas no município. Assim, resultando em uma 

maior receita para a cidade, no que se refere à arrecadação de impostos, que, 

possivelmente, poderá servir para investimento futuros em infraestrutura e melhoria dos 

serviços para os munícipes e visitantes. 

Com a crise da lavoura cacaueira, hoje em estado de lenta e gradual recuperação, 

o município ilheense tem diversificado suas atividades econômicas, a exemplo da 

fruticultura, da cultura do café e do coco, além da agroindústria. Paralelo a essas ações, 

tem buscado se reestruturar com a consolidação do turismo através de pesquisas 

científicas levadas a efeito por diversas instituições públicas e privadas.  

É importante ressaltar que o tema objeto do estudo em questão é de interesse 

turístico para o município, tendo em vista que os resultados esperados com a 

implantação dessas ações buscam dotar o município de importantes mecanismos de 

desenvolvimento econômico e social, melhorando a qualidade de vida da população, por 

meio da geração de emprego e renda e oferecer ao turista conforto e segurança. 

Entretanto, o município está longe de resolver em curto prazo seus problemas 

socioeconômicos, que ainda estão centrados principalmente na crise da lavoura 

cacaueira. Desta forma, apresenta-se a questão problema deste estudo: O que é 



 

 

necessário para elevar o turismo de Ilhéus aos patamares desejados e o que impede o 

pleno aproveitamento das potencialidades desta região? 

Em decorrência de um grande potencial turístico capitaneado pelo seu 

patrimônio cultural, histórico e natural, as atividades turísticas tornam-se alternativas 

importantes para o desenvolvimento regional e Ilhéus, como destino turístico, apresenta 

vantagens comparativas quando em comparado a outras cidades como Salvador e Porto 

Seguro, mas não suficiente para aumentar significativamente sua demanda, nem 

sensibilizar o empreendedor local, os gestores públicos e a sociedade civil organizada. 

Percebe-se que o turista do século vinte e um exige produtos com diferenciais de 

qualidade e competitividade cada vez mais variados.  

A partir de todos esses processos serão permitidos à cidade em si, lograr em um 

futuro próximo, vislumbrar resolução de alguns problemas básicos, para uma grande 

parcela da população, que necessita urgentemente, de emprego e renda.  

O turismo local, ainda, os auxiliaria, naquilo que é fundamental na vida de 

qualquer agente social, permitindo desenvolver-se pessoal e economicamente. Nesse 

contexto, esses protagonistas, poderiam desenvolver ações, em que os habitantes desta 

localidade pudessem almejar futuros mais promissores para toda uma geração de 

indivíduos nativos ou não, que de alguma maneira, se sentem atraídos pelas belezas 

naturais, históricas e arquitetônicas ainda preservadas na cidade.  

É nessa seara de correlações, que se vislumbram para as atividades do setor 

turístico de Ilhéus, a alternativas econômicas e sustentáveis, e quando estas forem bem 

planejadas, poderão vir a ser um potencial gerador de desenvolvimento socioeconômico 

de toda uma localidade. Principalmente, por meio da diversidade de sujeitos que 

transitam mundo à fora, seja por motivos de lazer, negócios, religião, saúde, dentre 

outros. Dessa forma esses indivíduos carregam consigo algumas características a fim de 

que muitos trabalhadores estejam envolvidos direta ou indiretamente com este público, 

e assim possam vivenciar hábitos e costumes, jamais imaginados. 

O turismo em Ilhéus pode ser uma alternativa viável ao desenvolvimento 

regional, tanto na geração de empregos, como em investimentos em infraestrutura. Se a 

atividade turística for exercida de forma profissional e planejada, poderá gerar 

resultados econômicos satisfatórios e ao mesmo tempo, assegurar sua sustentabilidade 

em longo prazo e protegendo assim, o patrimônio natural, histórico e cultural.  



 

 

O fomento do turismo em Ilhéus poderá trazer vários benefícios para o 

município através de aumento da receita gerada pelo fortalecimento das atividades 

turísticas, que auxiliará na preservação da fauna e flora, além da possibilitar utilização 

racional do patrimônio histórico e cultural, como também a permanência da população 

no município. 

Nesse sentido, temos que ter em mente que será preciso conhecer a atividade 

turística do Município de Ilhéus, sob a ótica das suas potencialidades culturais, 

históricas, científicas, tecnológicas e administrativas para que possamos propor 

mudanças significativas para o mercado do turismo local. 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta administrativa, 

econômica e sustentável para gestão pública do turismo ilheense e como desenvolvê-la. 

 

2. O debate acadêmico em torno do conceito de turismo 

O debate em torno de um conceito sobre o turismo é muito amplo, dando 

margem para inúmeras definições sobre o problema, mas a definição acadêmica de 

Turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) é: "Movimento de 

pessoas a lugar diverso do qual habite por tempo inferior a 360 dias, desde que esta não 

realize atividades econômicas”. Seja a lazer, passeio, negócio, religião ou outra 

atividade diversa. É nesse bojo de conceitos que também vai surgir um grande debate e 

divergências intermináveis sobre a correta utilização do termo "Turismo de Negócios". 

Sobre este aspecto (DIAS 2005, p. 13), declara: 

No período compreendido entre as duas guerras mundiais (1919-1938), 
cresce o interesse no turismo como matéria de pesquisa nas universidades, 
principalmente sob o viés econômico. Nesse período, assume fundamental 
importância o papel desempenhado pela chamada Escola de Berlim, pelos 
esforços empreendidos em procurar sistematizar o conhecimento da atividade 
turística através da utilização da pesquisa respaldada por métodos científicos 
adotados pela ciência da sociedade à época. 

Contudo, para que seja realçado o debate e para que possamos ter um conceito 

de uma atividade na qual envolve uma gama de correlações, sobretudo de sujeitos 

sociais dos mais diversos pontos do mundo, será preciso que se consiga chegar a algo, 

mais simples e mais palpável para todos os indivíduos que vislumbre uma definição de 

turismo, como algo mais cotidiano.  



 

 

Nesse sentido, temos de ter em mente que o turismo influência economicamente 

um destino de várias maneiras, pois será a partir da visitação de um grupo ou um 

sujeito, que vários ramos da economia poderão ser beneficiados, desde o setor de 

hospedagem até o vendedor de cafezinho da esquina.  

Segundo Dias (2005), foi um escritor, Stendhal, o responsável pela propagação 

do termo turista ao escrever no ano de 1938 o livro Memórias de um turista, no qual 

descrevia como o turismo influenciava de várias formas as comunidades. 

Por fim, podemos então concluir que, turismo é viagem para uma determinada 

localidade, desde que um sujeito não ultrapasse mais do que trezentos e sessenta dias, 

seja para atividades como: passeio, encontro religioso, viagens para tratar de problemas 

de saúde, pesquisas acadêmicas, viagens de lazer, etc. 

 

3. O turismo no Brasil 

É notório que o turismo no Brasil ainda caminha a passos lentos, 

principalmente pela falta de investimentos em infraestrutura, planejamento, ou em 

marketing turístico, pois, dessa maneira o país poderia ser mais conhecido por sujeitos 

de outros países e assim, as nossas belezas naturais e culturais conseguiriam ser mais 

“exploradas”, contribuindo para uma maior dinâmica do setor. Diante de tantos fatores 

relevantes, alguns se destacam, dentre estes: a falta de uma infraestrutura portuária e 

malha viária, mais eficientes no atendimento aos visitantes, como também a necessidade 

em qualificação profissional daqueles que trabalham direta ou diretamente com os 

serviços turísticos. 

O Brasil já é um país muito procurado nos dias atuais, sobretudo, neste ano de 

dois mil e dezenove, pois com a alta do euro e do Dólar, o país se tornou um bom 

destino turístico para muitos estrangeiros que desejavam conhecê-lo. 

Artigo publicado pela EMBRATUR destacou que: 

O Brasil está no topo do ranking dos destinos mais vendidos desta edição, 
com destaque para Salvador e demais estados do nordeste brasileiro. Os 
resultados foram muito bons. Foi um aumento de vendas extraordinário pelo 
fato de os portugueses hoje saberem que podem tirar férias no Brasil a preços 
bastante aceitáveis. Com a valorização do euro em relação ao real fica barato 
viajar para o Brasil, coisa que não acontecia há dois ou três anos, quando a 
nossa moeda estava valorizada”, explicou o diretor das Viagens Abreu, 
Diamantino Pereira. (EMBRATUR, 2015). 



 

 

Ninguém desconhece da perspectiva de que o país possa se desenvolver 

enquanto uma potência turística de ordem mundial, ele deverá investir de maneira 

constante e eficiente em infraestrutura, e desta forma, poderemos atender e dar melhores 

condições para os visitantes e nativos. 

Ainda convém lembrar que, o país ainda é muito deficiente em relação à mão-

de-obra qualificada para este setor da economia, e desta maneira, os agentes sociais que 

trabalham de maneira direta e (ou) indireta com o turismo, devem saber que esta 

também é uma demanda que precisa ser repensada de maneira urgente e eficiente e, 

assim, melhorar o atendimento para o público em geral, pois, quando os serviços 

públicos ou privados são bons para os nativos, tendem a ser satisfatórios também para 

os visitantes. 

Na Europa, o mercado do turismo, possui um potencial muito grande, 

justamente porque houve uma preocupação em melhorar a cada dia os diversos serviços 

prestados aos visitantes, e por isso mesmo, a maioria das cidades busca desenvolver 

estratégias para atender melhor os seus turistas. 

Temos de reconhecer a importância do turismo como alternativa econômica, e os 

números são altamente favoráveis, pois o turismo representava no ano de 2011, em 

termos econômicos, nove por cento (09%) do PIB brasileiro, segundo informações do 

representante das empresas de turismo no Brasil (EMBRATUR, 2015). 

Segundo a autarquia EMBRATUR, ainda naquele ano de 2011, o Brasil recebeu 

mais de 05 milhões de turistas estrangeiros, público este, que garantiu ao país uma 

entrada de mais de 06 bilhões e meio de dólares. (EMBRATUR, 2015). 

Nesse sentido, será preciso que a sociedade brasileira saiba das deficiências que 

o país ainda possui em relação a uma série de demandas no que se refere à infraestrutura 

e que a partir dai, consigam fazer críticas mais construtivas e assim, pressionem o 

Estado a melhorar os serviços, pois assim, além de melhorar a vida das pessoas estará 

ele resguardando o bem estar dos nativos e visitantes. 

 

4. A derrocada do cacau e o surgimento do turismo como alternativa econômica 

O município de Ilhéus-BA possui uma área de unidade territorial, de 1.584,693 

Km², e a sua população no ano de 2015, era de aproximadamente 180.213 habitantes, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). 



 

 

Segundo Moreira (2013), a cidade de Ilhéus sempre teve a sua riqueza atrelada a 

grande produção da lavoura cacaueira, pois a maioria de suas construções e 

desenvolvimento econômico se deu através do fruto do cacau, chamado por alguns de, 

“Fruto de Ouro da Bahia”. Pontes, ferrovias, porto e construções de grandes casarões 

que ainda nos dias atuais mostram a riqueza arquitetônica, juntamente com a construção 

de uma história que foi fortemente influenciada pelos chamados “barões do cacau”, 

“barões” estes, que também se transformaram em fontes de inspirações para os 

romances do escritor Jorge Amado, e que certamente, são partes do legado deixado por 

este fruto. 

Segundo informações do site da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira CEPLAC, a árvore do cacau é: 

É originário de regiões de floresta pluviais da américa tropical, onde até hoje, 
é encontrado em estado silvestre, desde o peru até o méxico.  É classificado 
do gênero thebroma, familia das esterculiáceas. Foi citado pela primeira vez 
na literatura botânica por charles de l’ ecluse, que a descreveu sob o nome 
de cacao fructus.  Em 1937, foi descrito como theobroma fructus por linneu, 
que em 1753 propôs o nome theobroma cacao, que permanece até hoje. 
(CEPLAC, 2015). 

O fruto do cacau é parte indissociável de um processo histórico e sociocultural, 

onde o desenvolvimento das cidades que se destacavam como produtoras ou gravitavam 

em torno destas, viram seu apogeu e decadência graças à instabilidade econômica 

mundial.  Acostumados ao fausto, à opulência e muito pouco a se preocupar com o 

futuro, os “barões e coronéis” acabaram por se encontrar desprevenidos quando os 

valores do fruto despencaram no mercado internacional e ainda suas lavouras foram 

atingidas pela praga da vassoura de bruxa. As condições econômicas se viram 

transformadas da noite para o dia. Aqueles que encontravam em condições econômicas 

privilegiadas por gerações se viram jogados a uma instabilidade que fez com que muitos 

fossem considerados “pobres ou empobrecidos”. Esta situação se fez refletir tão 

somente entre os produtores, mais como uma espiral decrescente, este processo vai 

modificar a face da região, criando bolsões de miséria e empobrecimento, visto que toda 

a economia estava assentada na lavoura cacaueira.         

Dessa maneira, avaliamos que todos esses processos de mudança de 

configuração econômica local e internacional, ocasionada com a derrocada do cacau, 

influenciaram um alto número de sujeitos a viverem e buscarem novas perspectivas de 



 

 

sobrevivência, e essa análise capitaneada através de um olhar mais acurado, nos 

conduzira a compreender melhor esses processos de degradação não só de um fruto que 

foi capaz de gerar tantas contradições, mas também, para reconhecermos que sua 

decadência, será uma das geradoras que expôs de maneira contundente as desigualdades 

sociais no município e que se reflete nos dias atuais.  

Socialmente falando, o problema da sociedade da região cacaueira, da 
sociedade brasileira e da própria humanidade não é de ordem ideológica, 
porque se assim fosse estaria apenas na cabeça das pessoas, mas, sobretudo 
na cabeça dos governantes e de militantes políticos (GASPARETTO, 1986, 
p. 19).  

Há de se observar que com a decadência do fruto do cacau, vai obrigar que a 

cidade repensasse novas alternativas de consolidação da sua economia e também, a 

geração de emprego e renda para a população local, e é nesse novo contexto de 

decadência da cacauicultura, que desponta para a cidade, a ampliação do turismo como 

uma das alternativas de se consolidar no cenário baiano, como um dos principais 

destinos turísticos do Brasil.  

Assim sendo, a cidade que já foi um dos eldorados da Bahia no auge da 

produção da cacauicultura, passa a enfrentar novos modelos socioeconômico e 

ideológico, pois com a exploração do turismo e consequentemente novos costumes. 

Novos modelos e padrões sociais passam a ser inseridos no meio dos atores sociais 

locais.  

 Nesse contexto, o cacau torna- se um elemento primordial para se discutir sobre 

a população local, bem como os atores sociais envolvidos, sendo que o “fruto de ouro” é 

um elemento extremamente relevante para compreendermos as “tradições e as 

contradições sociais expostas” na cidade de Ilhéus, como também um ponto forte para 

que a cidade se destaque nas capas das empresas que trabalham com o mercado do 

turismo no Brasil. 

 

5. O trade turístico da cidade de Ilheense 

Sabe-se que o Trade Turístico, é o conjunto dos equipamentos que constitui 

uma superestrutura dos serviços que atende de maneira direta ou indireta o turismo de 

uma localidade, assim como outros produtos do turismo no território, também precisa 

ser revitalizado em Ilhéus, e mais do que isso, eles naturalmente necessitam ser 



 

 

valorizados pelos órgãos públicos ilheenses, para que dessa maneira, tenham uma 

melhor dinâmica em seus funcionamentos específicos.  

Os bares, restaurantes, feiras de negócios, agências de turismo e de viagens, as 

empresas do transporte, lojas e pontos comerciais que trabalham com os serviços 

turísticos devem pavimentar melhor suas estruturas básicas de atendimento. 

É de conhecimento dos estudiosos do turismo sobre a importância de um trade 

turístico para um local turístico, mas, sobretudo, porque ele representa um conjunto de 

elementos que estão presentes nas singularidades dos agentes sociais históricos de uma 

localidade.  

Desse modo, convém lembrar que, a sociedade ilheense deve se apropriar 

desses elementos, enquanto sujeitos impulsionadores desses produtos e equipamentos 

turísticos, para que, enfim, possam inserir as características culturais e sociais presentes 

nos sujeitos locais.  

Diversas cidades do mundo tem se preocupado em melhorar os serviços e 

produtos com finalidade de atraírem um maior número de turistas e visitantes para essas 

localidades, e esses sujeitos demandam esforços dos empreendedores e agentes públicos 

no sentido de ampliarem a logística desses destinos turísticos, em Ilhéus, nós temos uma 

nítida impressão de que o município permanece parado no tempo e, deixando assim, “o 

bonde do desenvolvimento passar”.  

É preciso que algo seja feito de maneira eficiente e, que o olhar da gestão 

pública, seja mais minucioso na administração das atividades que desenvolve a 

economia do turismo. 

Nesse sentido, precisa-se num curto prazo de tempo, que os gestores e agentes 

públicos que trabalham com os serviços turísticos, sejam mais dinâmicos no sentido de 

implantar e desenvolver serviços de treinamentos demandados para uma série de 

profissionais inseridos na economia do turismo, e isso é algo que deve ser pavimentado 

de maneira célere, pois, será a partir desse processo, que os gestores públicos poderão 

aquecer a economia local, e o turismo poderá ser um “caminho” viável para o 

desenvolvimento do território ilheense. 

Naturalmente que todos esses investimentos demandam planejamento por parte 

do poder público local, pois os mesmos devem contemplar uma gama de projetos 

específicos voltados para a área do turismo, de maneira essencial, deve-se investir em 



 

 

cursos técnicos e profissionalizantes em: Guia de Turismo; Garçons Cozinheiros; 

Atendimento ao Cliente; Camareira; Hospitalidade e lazer, Barman Maitre Especialistas 

em Vinhos e Bebidas entre outros. 

Por fim, fazer a gestão eficiente e revitalizar o trade turístico de uma localidade, 

é fortalecer e dar dinamismo econômico às atividades turísticas de um local turístico. 

 

6. METODOLOGIA  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - (IBGE), a 

cidade de Ilhéus-BA possuía no censo demográfico do ano de dois mil e dez (2010),  

uma população de cento e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e seis habitantes 

(184.236), já no ano corrente, o município possui uma população estimada em 

aproximadamente, cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e sete habitantes 

(162.327),  o município possuía no ano de dois mil de dezesseis (2016), um PIB per 

capita, de vinte e um mil setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos 

(R$ 21.743,84), as vias públicas arborizadas estavam em quarenta e nove, virgula um 

por cento. (49,1%), no ano de (2010). 

Figura – 01 Mapa de Localização da Cidade de Ilhéus-BA 

 
Fonte: http://www.ilheus.ba.gov.br/detalhe-da-materia/info/localizacao/6517 
 



 

 

Utilizamos como artifício metodológico, a pesquisa bibliográfica. Segundo Gil 

(2007, p. 44), os modelos característicos de uma pesquisa bibliográfica, são 

investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas 

posições acerca de um problema. 

Foi utilizado ainda, o recurso de nuvens de palavras para amplificar aquelas 

palavras que estiveram em maior evidência ao longo da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 02 Nuvem de palavras no Word Art 



 

 

 

Fonte: DADOS DA PESQUISA (2019) 

As pesquisas bibliográficas são feitas a partir de levantamentos de diversas 

referências teóricas já produzidas e analisadas por inúmeros estudiosos. Mas também, 

aquelas que já foram publicadas, por meios eletrônicos ou escritos tais como; livros, 

páginas da internet, artigos científicos e documentos oficiais. 

Nesse sentido, este trabalho acadêmico iniciou-se, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, na qual permitiu ao pesquisador, estudar e ampliar o leque de 

conhecimentos sobre o tema analisado. 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 Este trabalho materializou e referendou as carências e fragilidades da questão 

turística no município de Ilhéus, principalmente no que diz respeito às condições das 

parcerias entre o setor público, privado e a sociedade civil organizada.   

Mesmo que reiteradamente levantado em todos os estudos sobre o tema, a 

limpeza da cidade e também das praias caracterizam-se como um dos maiores 

problemas da cidade, apontado inclusive pelos turistas. Muito pouco foi feito para 

mudar esta situação. Percebe-se um desinteresse por parte do poder público pela 

mudança deste cenário, apesar das denúncias oficializadas pelas Redes Sociais e Órgãos 

de Fiscalização e trabalhos acadêmicos. A limpeza deve ser condição básica e não um 

diferencial. Para agravar a situação são poucos e de baixa qualidade os serviços 

oferecidos, restringindo-se praticamente às cabanas na beira das praias onde a falta de 

planejamento e o seu ordenamento são fatores que comprometem a sua funcionalidade. 

Como agravantes para a fraca competitividade do município, são os poucos 

roteiros e mapas dos produtos turísticos oferecidos aos visitantes. Como exemplos 

citamos os casos da Lagoa Encantada e Rio do Engenho, decorrentes da precariedade 

nas suas vias de acesso, bem como, na oferta de equipamentos e serviços de qualidade, 

aliada à pouca publicidade. No geral todo o lazer oferecido no município está centrado 

em suas praias, apesar do numero acervo cultural e histórico que o município é 

possuidor. 

Apesar dessas carências e reclamações, percebe-se que as opiniões dessas 

pessoas não estão sendo levadas em consideração nas estratégias formuladas pelas áreas 

competentes. Todas as queixas apontadas pelos turistas, visitantes e a população 

continuam até hoje sem solução, principalmente o problema do lixo, segurança e 

entretenimento, e os responsáveis comportam-se como se não conhecessem as 

necessidades dos visitantes e principalmente, das comunidades locais.  

Um dos fatores determinantes para a situação relatada é a falta de integração 

entre o setor público e privado. Esse ambiente leva a inexistência de um planejamento 

integrado do turismo que contemple ações a serem realizadas a curto, médio e longo 

prazo, contemplando a formulação de políticas específicas para captação de 

investimentos nas áreas mais demandadas, haja vista o despreparo para serem 

competitivos. Falta criatividade, estratégias, parcerias, integração e cooperação entre o 

público e o privado. 



 

 

O principal ator vetor desse processo é a iniciativa privada, pois a mesma é a 

responsável por diversos serviços e produtos. Entretanto, para que isto ocorra, é 

imprescindível que o gestor municipal seja protagonista desse processo de 

desenvolvimento, porque é dele a responsabilidade de toda a infraestrutura necessária 

para o alcance do objetivo principal, criar condições para a atração de novos 

empreendimentos dispostos a investir no município. 

Espera-se que essas considerações venham servir como fonte de informações 

para propostas e planos de melhorias, e assim contribuir para a satisfação não só dos 

sujeitos envolvidos com as atividades turísticas presentes no município, mas 

principalmente, a fim de que haja uma melhoria na qualidade de vida da população. 

Neste sentido, com um olhar mais apurado sobre o turismo que poderemos 

direcionar a administração pública, e com isto, construirmos um indicativo mais 

embasado daquilo que precisa ser feito para dinamizar as atividades turísticas dentro do 

município, ao passo que fazemos aqui também, um posicionamento de caráter mais 

técnico sobre a demanda turística na cidade de Ilhéus.  

É Por tudo isto que este estudo demonstra que a cidade precisa investir nos 

seguintes seguimentos para a valorização do mercado do turismo local: melhorias do 

trade turístico; investimento em Marketing Turístico; fortalecimento do Fundo 

Municipal para o Turismo e Conselho Municipal de Turismo; Criação de uma escola de 

cursos profissionalizantes sob a responsabilidade do poder público municipal para 

investimentos em curso de qualificação de mão-de-obra profissional especializada na 

área do turismo, e por último, criação de um calendário fixo de eventos turísticos ou 

não, porém, que possa impactar de maneira direta e indireta o turismo na localidade. 
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RESUMO 

 
Sabe-se hoje que a empresa Puma é considerada uma das empresas mais éticas do mundo. 
Mas, por muito tempo, não utilizou mecanismos sustentáveis em sua produção, acarretando 
sérios danos ao meio ambiente e consequentemente a sociedade. A partir do fim do século 
XX, a Puma sofreu uma grande mudança na gestão, reposicionando sua marca e imagem no 
mercado. Nesse contexto, objetivou-se analisar a relação da ética com as responsabilidades 
sociais e ambientais da empresa Puma com ênfase na política ambiental praticada. Para 
metodologia, utilizou-se uma pesquisa do tipo exploratória e qualitativa como também 
pesquisa telematizada. A partir das informações levantadas, pode-se afirmar que a ética é uma 
questão de qualidade das relações humanas e indicador do estágio de desenvolvimento social. 
O processo de administrar as organizações é influenciado pela evolução da sociedade e esse 
fator tem criado novos valores, com os quais os administradores dos futuros deverão 
conviver. A partir da análise dos resultados, verificou-se que a Puma precisou realizar uma 
série de ajustes e acordos diversos com diferentes órgãos e organizações ao adotar políticas e 
programas de combate à corrupção bem como um código avançado de ética atrelado a um 
código de conduta para dirimir os problemas causados aos recursos humanos e ao ambiente.  
No passado, suas ações foram de encontro ao que preconiza o Código de Ética do profissional 
de Marketing. Mas hoje, percebe-se uma maior preocupação com as questões ligadas à gestão 
ambiental e a busca de alternativas sustentáveis na fabricação de produtos.  
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 Ética é a disciplina ou campo de conhecimento que trata da definição e 

avaliação do comportamento de pessoas e organizações. Com o advento das tecnologias e a 

evolução da sociedade, os problemas sociais se agravaram, gerando impactos ambientais. Os 

efeitos dessas mudanças abrem espaço para o debate ético sobre as responsabilidades das 

organizações. 

A ética é uma disciplina filosófica que busca refletir sobre os sistemas 

elaborados pelos homens, tentando compreender a fundamentação das normas e das 

interdições peculiares de cada sistema social e cultural [...] é o estudo sistematizado 

das diversas morais, onde se explicita seus pressupostos, seus objetivos e valores 

que sustentam determinada moral (LEITE, 2010). 

O termo responsabilidade, por sua vez, significa ter consciência com relação aos atos 

que é praticada voluntariamente. Nós, os seres humanos somos os responsáveis pela 

degradação do ambiente em que vivemos e, diante do que assistimos todos os dias, nas 

menores e mais simples condutas humanas somente uma conversão ética poderá inverter a 

insensibilidade, para a existência de um zelo pela natureza. Tais fatos geram novas 

responsabilidades, influenciando a teoria e a prática da administração nos dias atuais. No 

entanto, é preciso considerar que a noção de ética, e as decisões pessoais e organizacionais 

são tomadas com base na criação de códigos de ética, ou seja, sistema de valores que refletem 

os valores vigentes na sociedade. 

Certamente, a evolução dos costumes criará novos valores, com os quais os 

administradores do futuro deverão conviver. No Brasil, a Lei nº 12.846, também conhecida 

como Lei Anticorrupção foi criada com o intuito de inibir práticas de corrupção nas 

organizações. Mas para que mudanças mais profundas de comportamentos na forma de 

administrar ocorram, é preciso que esta norma esteja atrelada a programas como Compliance 

que "representa a inclusão, no sistema normativo-corporativo da empresa, de um código de 

conduta com parâmetros legais e éticos, constituído de normas que imponham a toda a equipe 

empresarial um comportamento honesto, transparente e obediente às leis" garantindo assim a 

efetividade da Lei Anticorrupção.  

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo entender como a empresa Puma se 

transformou é uma das empresas mais éticas do mundo. No passado, essa organização trouxe 

sérios problemas ao meio ambiente devido a emissão de carbono na atmosfera dada a 

fabricação de artigos esportivos. No entanto, medidas importantes vem sendo tomadas, 

quebrando vários paradigmas da organização perante a sociedade. 



 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 Muito da discussão sobre ética na administração tem sua origem na opinião de que as 

organizações têm responsabilidades sociais, ou seja, sua atuação deve se pautar no melhor 

interesse da sociedade. Mas assim como as organizações, os indivíduos também têm 

responsabilidades sociais, que podem afetar o comportamento de outras pessoas bem como há 

pessoas e grupos dispostos a cobrar essas responsabilidades por meio do ativismo político, da 

imprensa, da legislação e da atuação nos parlamentos. 

Segundo Maximiano (2000), existem duas correntes em relação as responsabilidades 

sociais das empresas: a doutrina da responsabilidade social e a doutrina do interesse do 

acionista. A primeira corrente reconhece a responsabilidade social das organizações de forma 

geral e das empresas em particular. Tal princípio baseia-se na premissa de que as 

organizações são instituições sociais, que existem com autorização da sociedade das quais 

extraem seus recursos para obter a melhoria da qualidade de vida. O americano Andrew 

Carnegie é o precursor dessa doutrina, ao publicar o livro “o evangelho da riqueza” e 

estabelecer dois princípios da responsabilidade social corporativista: a caridade e o zelo. 

O princípio da caridade preconizado por Carnegie infere que os indivíduos mais 

afortunados da sociedade devem cuidar dos menos afortunados, ou seja, ele ratifica que a 

obrigação é do indivíduo e não da empresa. Já o princípio do zelo deriva do conceito bíblico 

de que as organizações e os indivíduos ricos sejam os mantenedores da sociedade, pois era o 

resultado de sua propriedade que beneficiava o todo. Esses princípios baseavam-se numa 

visão paternalista do papel do empresário em relação aos empregados e aos clientes 

(CHIAVENATO, 2004). 

Já a doutrina do interesse do acionista propõe que as empresas tenham obrigações 

primordialmente com seus acionistas. Teve o economista Milton Friedman como precursor, 

afirmando que a responsabilidade das empresas é maximizar o lucro do acionista. De acordo 

com este ponto de vista, a ética das decisões de negócios consiste em procurar alternativas 

que produzam mais dinheiro, porque esta diretriz promove a utilização mais eficiente e eficaz 

dos recursos individuais, organizacionais, sociais e ambientais. Segundo Friedman, os 



 

administradores não têm condições de definir as prioridades nem as necessidades de recursos 

dos problemas sociais e devem concentrar-se naquilo que é fundamental para as empresas, ou 

seja, fazer dinheiro. A solução dos problemas sociais deve ser entregue às pessoas que se 

preocupam com eles e ao governo (MAXIMIANO, 2000). 

Mas, segundo Cortella (2009) existe uma divergência entre o que é a responsabilidade 

social para pessoa física e para pessoa jurídica. Inicialmente, ele define responsabilidade 

social no mundo dos cidadãos como cidadania, ou seja, o exercício da cidadania. No entanto, 

ele afirma que a cidadania está mais ligada à pessoa física ao passo que a ideia da 

responsabilidade social à pessoa jurídica, após a definição disso pensa-se na ética no mundo 

das organizações. 

Além disso, ele explica que a responsabilidade social deveria juntar a produtividade, a 

lucratividade, a rentabilidade e a competitividade também à sustentabilidade, ratificando que 

uma empresa não tem a tarefa apenas de cuidar dela e da sua lucratividade. Ela tem uma 

tarefa de elevar a comunidade na qual ela se insere. Toda vez que uma empresa atua na 

maneira que ela tenha a sua lucratividade não-tóxica, não-envenenada pelo apodrecimento 

ético, ela carrega níveis de elevação da comunidade na qual ela atua. E, desse ponto de vista, 

responsabilidade social é saber que o horizonte da empresa vai muito além do retorno 

imediato que ela tem. 

 

 

2.2 ÉTICA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

Segundo o teórico Max Weber (1999), a ética e a responsabilidade ambiental 

apresentam conceitos completamente opostos. Isso ocorre porque a constatação da 

sustentabilidade como valor ético, perpassa tanto por aspectos racionais, por princípios de 

responsabilidade e pela atribuição de compromissos, como também por fatores emocionais, 

caraterizados por ações de cuidado e afeto para com o planeta.  

Duas vertentes de ética ambiental são apontadas por Nedel (2004): a 

conservacionista e a preservacionista. A teoria conservacionista considera a natureza como 

um instrumento, que pode ser explorado e modificado pelo homem, desde que o intuito seja 

obter o bem-estar para o maior número de pessoas. Já a teoria preservacionista assume um 



 

valor próprio à natureza, existindo um limite para sua exploração por parte do homem. Assim, 

este tem que proteger, respeitar, desenvolver e usar seus recursos, sem depredá-la. 

Amartya Sem (2010) destaca que existe um paradoxo entre superdesenvolvimento e 

miséria, no qual o desenvolvimento como liberdade passa a ter sentido. Mas para isso, os 

sujeitos sociais devem assumir um novo papel ao participar ativamente do processo, buscando 

melhorar não só sua condição de vida, mas também a da comunidade.  

Um dos maiores desafios que o mundo enfrentará neste novo milênio, é fazer com 

que as organizações passem a proteger e melhorar o meio ambiente, fazendo uso dos padrões 

baseados na gestão ambiental e no uso sensato de ferramentas econômicas dentro de 

regulamentações e normas. Diante disso, Tachizawa (2002) mostra que o novo contexto 

econômico efetiva-se nas organizações que sejam éticas, com toda imagem institucional no 

mercado, que atuem de forma ambientalmente responsável. 

Dessa maneira, compliance surgiu como medida alternativa para uma adequação a 

essas novas exigências da legislação e normas do mercado, principalmente levando em 

consideração o fato de algumas empresas terem admitido que não têm estrutura, nem preparo 

para cumprir a nova lei (LEAL, 2014). Conforme Bragatto Junio (2017), o Compliance 

constitui-se como um programa de integridade, composto por um conjunto de conhecimentos 

e medidas para orientar o pleno cumprimento, execução e realização de leis e regulamentos 

internos e externos de uma empresa, por meio da implementação de diretrizes e boas práticas 

de conduta em todos os níveis hierárquicos da organização, independentemente da sua 

dimensão. Se a empresa age em conformidade com o que lhe é imposto, valorizando a ética e 

a idoneidade em todas as suas atividades e atitudes, acaba se dirimindo seus problemas. 

Alencastro (2014) destaca o papel da ética comportamental aplicada às organizações e 

que esta deve estar em harmonia com a natureza. Mas para isso aconteça, é imprescindível 

propor um sistema de valores associados a uma racionalidade produtiva alternativa, a novos 

potenciais de desenvolvimento e a uma diversidade de estilos culturais de vida. 

Os avanços tecnológicos e seus desdobramentos estão fazendo emergir novos ramos 

da ética, tais como a bioética, ética na informática, ética da engenharia e ética ambiental; 

ultrapassando as barreiras do comportamento humano. As mais variadas aplicações da 

tecnologia, da medicina e engenharia envolvem uma série de riscos e incertezas, 

principalmente no que diz respeito às consequências inesperadas, e estas provocam a 

necessidade de revisão dos conceitos de prudência e responsabilidade, revelando a 



 

necessidade de criar soluções em relação aos problemas que ora preocupam desde autoridades 

governamentais à população comum. A crise ambiental avança profundamente, suscitando a 

necessidade de criar uma ética global, que possa ser assimilada de modo a levar a novos 

comportamentos e direcionamentos políticos que minimizem os graves problemas no futuro. 

 

2.3 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA PUMA 

 

A empresa Puma foi fundada em 1948 por Rudolf Dassler em uma pequena cidade 

alemã de Herzogenaurach, encravada no coração da Francônia. Na época, ele e o irmão 

tinham uma pequena fábrica de calçados e após um desentendimento resolveram romper a 

sociedade, criando assim uma empresa para produção de artigos esportivos, então com apenas 

30 funcionários (BELLO, 2018).  

A recém-criada marca, que logo assumiu o nome PUMA, lançou no mercado a 

chuteira ATOM, iniciando assim um relacionamento duradouro com o futebol. Dois anos 

mais tarde, a PUMA já exportava seus produtos para os Estados Unidos. Na década de 1950 a 

marca conseguiu enormes feitos, como por exemplo, quando na primeira Copa do Mundo 

organizada após a Segunda Guerra Mundial parte dos jogadores da seleção alemã usaram 

calçados da PUMA; em 1952 quando o atleta Joseph Barthel de Luxemburgo ganhou a 

primeira medalha olímpica em Helsinki vestindo equipamento PUMA; e dois anos depois, em 

Yokohama no Japão, quando Heinz Fütterer estabeleceu novo recorde mundial para os 100 

metros utilizando tênis da marca alemã. Estes feitos consolidaram a marca PUMA no 

segmento do atletismo. Em 1958, mesmo ano em que surgiram as tradicionais listras em 

forma de onda, abundantemente utilizadas em suas chuteiras e calçados, e que se tornariam 

um dos símbolos da PUMA, as seleções de Brasil e Suécia vestiam a marca na disputa da 

Copa do Mundo de Futebol. Era a prova do sucesso. No ano seguinte a empresa passou a se 

chamar oficialmente PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG (VERCHAI, 2018). 

Na década de 1960 tornou-se a primeira marca esportiva a utilizar a técnica de 

vulcanização na produção de calçados. Isto resultou em um novo processo para fabricar 

chuteiras, o qual unia o solado às travas de uma maneira mais eficiente e durável. O processo 

tornou o produto tão bom que aproximadamente 80% das outras fábricas adotaram o processo 

criado pela empresa. Com um ritmo de crescimento acelerado e destacando-se no mundo dos 

esportes, em 1962 a PUMA já exportava seus produtos para aproximadamente 100 países em 



 

todos os continentes. As chuteiras da marca conseguiram grande reconhecimento durante a 

Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile, e 1970, no México, quando o Brasil foi 

campeão. Pelé foi eleito melhor jogador da competição e usava chuteiras da marca alemã para 

fazer jogadas e gols que encantaram o mundo. Em 1974 com a morte de Rudi seus filhos, 

Armin e Gerd, assumiram o comando da empresa (VERCHAI, 2018). 

Outro feito de grande reconhecimento para a marca aconteceu em 1976 quando o 

tenista argentino Guillermo Villas conquistou os torneios US Open e Rolland Garros vestindo 

tênis PUMA. Ou ainda quando em 1982, Diego Maradona, disputou sua primeira Copa do 

Mundo utilizando chuteiras da marca, especialmente desenhadas para ele. Isto sem falar, que 

três anos depois, o tenista alemão Boris Becker venceu o torneio de Wimbledon usando uma 

raquete da marca PUMA. Ainda neste ano ingressou na NBA tendo nomes como Isiah 

Thomas e Buck Williams como atletas patrocinados que endossavam seus produtos e 

arrastavam uma multidão de jovens para se tornarem fãs da marca (KHALIL, 2010). 

Apesar de tudo isso, no início dos anos de 1990, a marca PUMA não possuía mais 

nenhuma relevância dentro ou fora da Alemanha. Encontrava-se à beira da falência e seus 

produtos eram vendidos em grandes liquidações de redes populares. “A marca está totalmente 

fora”. “Calçados e blusinhas estão sendo vendidas a preço de banana nas lojas”. “Puma 

novamente no vermelho”. “Três presidentes foram despachados em três anos”. “A 

concorrência americana ganha força e quer tirar a marca das prateleiras, inclusive na 

Alemanha”. Foram com estas frases e manchetes que o jornal Die Zeit definiu a situação em 

que a empresa se encontrava no final de 1992, quando atravessava sua pior crise. Até que em 

1993, Jochen Zeitz, um jovem de 30 anos egresso da área de marketing, assumiu o comando 

da empresa. A marca alemã estava no vermelho havia sete anos. Naquele momento, as dívidas 

já somavam mais de US$ 100 milhões. O jovem executivo cortou despesas e pessoal, fechou 

fábricas na Alemanha, terceirizou a produção para empresas na Ásia, negociou com os 

credores e, já no ano seguinte, conseguiu trazer a empresa de volta ao lucro (VERCHAI, 

2018). 

As vendas globais passaram a crescer a um ritmo de 30% ao ano. Em 1999 

inaugurou sua primeira loja própria, com o objetivo de identificar e transmitir aos 

consumidores o universo PUMA, na cidade de Santa Monica, estado da Califórnia. A PUMA 

continuou crescendo, ampliando seu mercado, as áreas de atuação e inaugurando novas lojas 

próprias em cidades cosmopolitas e ricas culturalmente, como Londres, Roma, Tóquio, Milão, 



 

Boston, Frankfurt, Seattle e Melbourne. Novos contratos foram firmados com atletas, equipes 

de diversos esportes e escuderias para o fornecimento de trajes e equipamentos. Neste 

momento, a PUMA já se transformara em um ícone fashion, não só elevando seu faturamento, 

mas também fazendo de seu nome e imagem uma marca mundialmente conhecida. Mas, o 

grande mérito de Jochen Zeitz foi disputar mercados nos quais nunca uma grife de 

equipamento esportivo havia competido, convocando estilistas de renome internacional para 

criar linhas premium e tornar as roupas esportivas usuais no dia a dia, associando a imagem 

da PUMA com eventos badalados como a Fórmula 1, o motociclismo, o golfe e, por último, 

regatas náuticas como a Volvo Ocean Race, onde a participação da PUMA visava reforçar a 

expansão em novas categorias de produtos, no caso, materiais esportivos para iatistas, assim 

como reforçar o reconhecimento e visibilidade da marca em todo o mundo (BH1, 2018).  

 

Figura 1: Evolução histórica da Puma 

 

Fonte: própria a partir de fontes diversas 

 

3. METODOLOGIA 

Uma abordagem do tipo qualitativo e exploratória foi adotada como caminho 

metodológico. Nesse tipo de abordagem, o pesquisador procura aprofundar-se na 

compreensão dos fenômenos estudados, identificando e explorando os significados e suas 

interações, o que possibilita estimular o desenvolvimento de novas compreensões sobre a 

variedade e a profundidade dos fenômenos sociais (GODOY, 1995).  Para isso, foram 
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analisados diversos documentos da empresa Puma tais como manuais e códigos (de ética e de 

conduta) publicados no próprio site da organização além de sites relacionados. 
Já a investigação social foi fundamentada com a realização de uma revisão na 

literatura sobre a relação da ética com as responsabilidades sócio-ambientais bem como um 

levantamento da história da Puma. Para compor a análise, dados secundários foram obtidos 

por diferentes fontes tais como artigos indexados na base de dados Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e artigos oriundos do google acadêmico no período de 10 de março 

de 2019 a 22 de agosto de 2019. Dissertações de mestrado e teses de doutorado foram 

excluídos desta análise. Não foi possível a aplicação de entrevistas presenciais ou virtual com 

os colaboradores ou diretores de cada organização. 

Para análise dos fatores culturais da organização, foi utilizada a plataforma glassdoor 

conforme a página da web contida em: https://www.glassdoor.com/. A coleta dos dados foi 

realizada entre o dia 10 de junho até o dia 10 de julho de 2019. O Glassdoor é um dos maiores 

sites de emprego e recrutamento do mundo. Construída com base na crescente transparência 

do local de trabalho, o Glassdoor oferece milhões das mais recentes listas de empregos, 

combinadas com um crescente banco de dados de avaliações de empresas , classificações de 

aprovação de CEOs, relatórios de salários, revisões e perguntas de entrevistas , revisões de 

benefícios, fotos de escritório e muito mais. Ao contrário de outros sites de emprego, todas 

essas informações são compartilhadas por aqueles que conhecem melhor uma empresa: os 

funcionários. O Glassdoor está disponível em qualquer lugar através de seus aplicativos 

móveis e atua como parte do crescente segmento de negócios de Tecnologia de RH da Recruit 

Holdings.  

Quanto à abordagem, a pesquisa foi classificada como qualitativa. Conforme 

Malhotra (2012), tal abordagem fundamenta-se em pequenas amostras para proporcionar ao 

pesquisador percepções e compreensão sobre o contexto do problema, neste caso, constituídas 

pelos artigos utilizados na apresentação de dados. Desse modo, a pesquisa qualitativa 

contribui para entender o fenômeno que está sendo observado.  

Posteriormente, empregou-se o método de estudo de caso ao analisar a política 

ambiental da empresa Puma. Ao selecionar a modalidade de estudo de caso, Creswell (2007) 

explica que o pesquisador busca explorar em profundidade uma atividade, processo ou uma 

ou mais pessoas. Embora seja importado das Ciências Médicas, o método de estudo de caso é 



 

também comum nas áreas de Assistência Social, Administração, Educação, Enfermagem e 

Planejamento Comunitário (Yin, 2010). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente, no mundo corporativo, a ética empresarial passou a ser vista como meta 

essencial a ser alcançada. O Art. 4º do Código de Ética do Profissional de Marketing infere 

no inciso 3 sobre os deveres para com a sociedade: “zelar para que, do exercício de suas 

atividades não resulte, direta ou indiretamente, qualquer agressão ou prejuízo ao meio 

ambiente do planeta”.  

O cultivo da cultura das empresas dentro das organizações passou a ser tratado com 

tanta importância quanto os resultados, sucesso financeiro, inovação e excelência. O esforço 

que decorre da crise ambiental contemporânea, proveniente dos processos históricos de 

intervenção humana e capitalista sobre a natureza e que torna imprescindível a exigência de 

transformações radicais nas esferas produtivas e nas relações sociais a fim de construir uma 

realidade alternativa que nos possibilite o alcance do equilíbrio ambiental. 

De acordo com o chefe executivo Robert Ashcroft, a Puma quer reduzir as emissões 

de gases do efeito estufa em 35% até 2030. A meta da marca esportiva alemã foi aprovada 

pela Science Based Target initiative (SBTi) - uma colaboração entre CDP, Global Compact 

Initiative da ONU, World Resources Institute e World Wide Fund for Nature (WWF) e almeja 

a perpetuação de sua imagem social em alinhamento entre lucratividade com o “compromisso 

ético” (LEONHARDT, 2019). Todavia, sabe-se que todo esse replanejamento estratégico não 

se daria de forma despretensiosa, sem segundas intenções.  

Nesse processo de conscientização e responsabilização dos indivíduos é notório o 

apelo ao consumo de marcas que levantem a bandeira sustentabilidade. Todavia, a 

sensibilização das massas ao sentimento de necessidade de consumo, seja por serem peças de 

grife ou por serem peças advindas da adoção de métodos mais limpos de produção, não tem 

sido suficiente para fornecer condições objetivas à viabilização do consumo consciente. E 

assim, acabam reproduzindo intencionalmente a ilusão de que produtos ecologicamente 

produzidos devem ser não apenas priorizados em detrimento de outros, mas sim, almejados 

como símbolo de status.  



 

De acordo com a consultoria britânica EIRIS, a Puma assumiu a posição de empresa 

mais ética do mundo, tendo como diferencial suas práticas no que tange as responsabilidades 

sócio-ambientais. Sabe-se que para isso, a empresa precisou realizar uma série de ajustes e 

acordos diversos com diferentes órgãos e organizações. Foi nesse contexto, que a mesma 

adotou políticas e programas de combate à corrupção bem como um código avançado de ética 

atrelado a um código de conduta para dirimir os problemas causados aos recursos humanos e 

ao ambiente. 

Hoje, a Puma é vista também pelos seus funcionários/ex-funcionários como um dos 

melhores lugares para trabalhar. Segundo as informações publicadas na plataforma Glassdoor 

(maior empresa de empregos e recrutamento mundial), a cultura e os valores são os 

indicadores de recursos humanos mais valorizados pelos colaboradores. O que corrobora com 

a mudança de direção da empresa quanto aos seus princípios éticos e responsabilidades 

sociais. 

Ainda de acordo com essa plataforma durante o período de estudo, a Puma foi 

avaliada por 666 funcionários (dentre eles os atuais ou ex-funcionários). Nesse contexto, o 

colaborador atribuiu uma nota de 0 a 5 no site para cada indicador de recursos humanos, o que 

resultou na média geral das avaliações obtidas conforme a tabela 2. Estima-se ainda 92% dos 

colaboradores recomendam a organização para amigos. 

A remuneração e os benefícios foram os indicadores de menor pontuação. Esses 

dados foram obtidos das filiais brasileiras, onde os salários variam entre 3 a 11 mil mensais. 

Nos outros países em que Puma atua, os salários são muito superiores à média brasileira 

podendo chegar até a 86 mil euros anuais em Herzogenrath na Alemanha ou 163 mil dólares 

anuais em Boston (EUA). 

 

Figura 2: Indicadores de recursos humanos analisados na Puma 

 



 

 
Fonte: elaborada pelos próprios autores a partir da plataforma Glassdoor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Puma, empresa de artigos esportivos, tem sido considerada uma organização séria 

em relação à gestão ambiental e dos trabalhadores. Primeiro por buscar alternativas 

sustentáveis na fabricação de seus produtos, e segundo por incentivar a igualdade de 

oportunidades para seus colaboradores e ofertar melhores condições de trabalho a eles. Mas é 

importante ressaltar que ela possui um passado obscuro, especialmente por não ter utilizado o 

manejo sustentável da sua produção. 

Até o fim do século XX, a empresa não tinha grandes preocupações com os danos 

causados ao meio ambiente e consequentemente para a sociedade. Essa atitude em relação aos 

seus deveres sociais fere com o que preconiza o art. 4º do código de ética do profissional de 

Marketing (1999) em seu incisivo 3. 

Atualmente a questão da ética e da responsabilidade social e ambiental, pode ser 

encarada como a grande oportunidade de crescimento e competitividade, o que implica dizer 

que a gestão ambiental e a busca de alternativas sustentáveis na fabricação de produtos não 

necessariamente se instituem, de fato, com a real preocupação com a redenção para com os 

danos até então causados ao meio ambiente, mas revelam incongruências no seu caráter 

ideológico, na medida em que tem acarretado no alargamento da produção em massa, do 

consumo e, consequentemente da reprodução de impactos danosos, tanto ambientais quanto 
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sociais em detrimento da disseminação da percepção de realização pessoal vinculada ao ato de 

consumir. 

O sucesso do reposicionamento da marca é inegável, bem como todas as melhorias 

aplicadas no desenvolvimento do processo de produção e distribuição sustentáveis, entretanto, 

paralelo a utilização de apelos ecológicos, os níveis de consumo não param de crescer em 

sincronia ao fetichismo pela marca que movimenta os indivíduos a se vestirem de bens de 

consumo renomados a fim de obter status gerando uma série de reflexões a respeito da busca 

contínua pela imagem associada à responsabilidade social e ambiental no imaginário coletivo 

apresentando-se como solidária e humanitária frente aos grandes problemas atuais, 

contrastando de maneira conspícua às estratégias e aos benefícios de mercado decorrentes de 

tais esforços. 
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RESUMO 
 
Esse trabalho versa sobre a ética e sua relação com a responsabilidade social e 
ambiental no âmbito empresarial. A ética desenvolveu-se como forma de orientar o agir 
das pessoas em sociedade. Diante das grandes transformações advindas do processo de 
globalização, faz-se cada vez mais necessário uma maior adaptação das organizações 
aos princípios que norteiam a sociedade e principalmente seus stalkehordes. Dessa 
forma, a ética precisa ser um componente do negócio e para que atue de forma a compor 
a sustentação do negócio, ela precisa ser construída no cotidiano. Baseando em 
conceitos sobre ética e responsabilidade social e ambiental, o objetivo deste trabalho foi 
realizar um estudo de caso comparando as políticas adotadas pelas empresas Puma e 
Novartis, considerando a conduta ética de ambas, bem como, suas ações voltadas ao 
desenvolvimento sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A discussão da ética empresarial surgiu nas organizações a partir dos conflitos 

existentes dentro destas, além de enfrentar dificuldades, como choques culturais, por 

exemplo. Uma organização que não consegue trabalhar com princípios éticos, 

dificilmente poderá se sustentar no mercado, além do que, o mercado, cada vez mais 

competitivo, exige um comportamento ético. 
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Enquanto para determinadas empresas a ética tornou-se um empecilho, para 

outras se tornou uma oportunidade de desenvolvimento de negócios. Assim a ética é 

uma aliada para o sistema econômico. No entanto, as organizações devem encarar a 

ética não apenas como um fator econômico, onde necessitam revelarem-se éticas para 

tornarem-se competitivas, o que torna este um comportamento bastante desafiador.  

Tais fatos tem gerado novas responsabilidades, influenciando a teoria e a prática 

da administração nos dias atuais. No entanto, é preciso considerar que a noção de ética, 

e as decisões pessoais e organizacionais são tomadas com base na criação de códigos de 

ética, ou seja, sistema de valores que refletem os valores vigentes na sociedade 

(MAXIMIANO, 2008). 

As organizações são essenciais para o progresso econômico e social de uma 

nação. Porém, a efetiva responsabilidade social da empresa vai além das exigências 

legais, suscitando princípios e visões cada vez mais engajados de acordo com os valores 

de seus stakeholders. Diante disso, o objetivo do presente estudo é avaliar e discutir o 

comportamento ético e sustentável, bem como as ações socioambientais das 

organizações através de um múltiplo estudo de caso das empresas Puma e Novartis, que 

estão entre as 10 empresas mais éticas do mundo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM ÉTICA 

 

Em diversos estudos referente aos temas ética e responsabilidade social, o 

conceito de ética aparece como interligado, autores como: (Aupperle et al., 1985; Robin 

e Reidenbach, 1987; Carrigan e Attalla, 2001), por exemplo. Segundo Ferrell et al. 

(2000, p.7), “a ética empresarial compreende princípios e padrões que orientam o 

comportamento no mundo dos negócios”. Tais autores consideram que uma empresa 

socialmente responsável busca maximizar os efeitos positivos sobre a sociedade e 

minimizar os negativos, considerando responsabilidades legais, econômicas, 

filantrópicas e éticas. 

Muitos fatores contribuíram para a ascensão do tema Responsabilidade Social. 

Modificações ocorridas, principalmente nas últimas duas décadas, no contexto sócio-



 

 

político econômico, tais como: o rompimento do modelo fordista/keynesiano de 

trabalho, avanços tecnológicos, desemprego, exclusão social, progressos nas formas de 

gestão, questões relacionadas aos impactos negativos causados ao meio ambiente, maior 

participação e exigência do mercado, dentre outros, instituíram um novo cenário 

mundial, dando uma maior atenção as questões de cunho social. 

Bower (1953, apud Ashley et al, 2003) definiu responsabilidade social como a 

comprometimento dos gestores de empresas em adotar orientações, tomar decisões e 

seguir linhas de ação compatíveis com os fins e valores de uma sociedade.  

Cortella (2010) afirma que não há uma fórmula única que avalie o quão uma 

postura ética agrega valor para uma organização, mas que na econometria há algumas 

maneiras que buscam analisar o assunto. Sob a ponto de vista do autor, apesar de não 

haver uma fórmula específica, há uma “contra fórmula”, onde não fazer determinada 

coisa pode acarretar na falência da organização. O filósofo faz referência ao exemplo da 

empresa brasileira, Natura, que reestruturou seu processo produtivo e passou a entregar 

o retorno positivo de ter uma cadeia produtiva, que vai da floresta até o consumidor, 

preocupando-se não só com sua sustentabilidade no mercado, mas também com 

questões éticas. 

 

 
2.2 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM A ÉTICA 

 
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas 

Nações Unidas, define o desenvolvimento sustentável como “um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 

reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações 

humanas” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 49). A definição eclodiu como proposta de 

harmonizar duas finalidades aparentemente contrárias: o desenvolvimento econômico e 

a preservação ambiental. Para a Comissão Mundial o desenvolvimento sustentável 

consiste em conciliar o progresso com o cuidado com o meio ambiente.  

É natural que as organizações não sejam inicialmente ecológicas. Normalmente, 

elas cumprem as exigências que lhe cabem, por intermédio de legislações, ou o que são 



 

 

do seu interesse. Os altos custos, em curto prazo, desestimulam práticas voltadas para a 

preservação ambiental. Mas, no longo prazo, os investimentos voltados à ecologia 

podem proporcionar vantagens econômicas. Ações relativamente simples podem ser 

relacionadas para aprimorar o desempenho da empresa frente às necessidades naturais 

tidas como: redução do consumo de energia, redução do consumo de matérias primas 

não renováveis, diminuição da produção de lixo, substituição de materiais tóxicos e/ou 

não renováveis por matérias limpas e renováveis e preferência por materiais recicláveis 

(LEISINGER E SCHMITT, 2001). 

Duas vertentes de ética ambiental são apontadas por Nedel (2004): a 

conservacionista e a preservacionista. A teoria conservacionista considera a natureza 

como uma ferramenta, podendo ser explorado e modificado pelo homem, desde que vise 

obter o bem-estar para o maior número de pessoas. Já a teoria preservacionista declara 

um valor próprio à natureza, onde o homem pode explorá-la de forma limitada, 

protegendo, respeitando, desenvolvendo e usando seus recursos, sem depredá-la. 

Russ (1999) corrobora a preocupação com as demandas ambientais ao afirmar 

que: “este levar em conta ecológico das mutações do agir humano e da realidade natural 

é legítimo, como vontade de inscrever os problemas do meio ambiente no coração das 

preocupações éticas” (RUSS, 1999, p. 156). A autora enfatiza que tratar de “direitos do 

ambiente” pode soar estranho ou extravagante visto que, culturalmente, direitos são 

associados a seres humanos. Mas a ética ecológica profunda diverge dessa ideia, pois 

reconhece a natureza como um “fim em si”, que possui significância incondicional e 

não deve ser tratada apenas como meio. 

Todavia, Russ (1999) apresenta um alerta referente a inversão de valores “sob o 

amor à natureza, o ódio aos homens” e uma busca pelo equilíbrio entre a proteção à 

natureza e à humanidade. “Não é mais o homem que é tomado como centro de 

referência, mas da natureza ou da vida. Um anti-humanismo se esboça frequentemente, 

anti-humanismo presente em numerosos movimentos verdes atuais” (RUSS, 1999, p. 

157). 

 
 



 

 

3. METODOLOGIA 

 

Uma abordagem do tipo qualitativo e exploratória foi adotada como caminho 

metodológico. Nesse tipo de abordagem, o pesquisador procura aprofundar-se na 

compreensão dos fenômenos estudados, identificando e explorando os significados e 

suas interações, o que possibilita estimular o desenvolvimento de novas compreensões 

sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos sociais (GODOY, 1995).  

Quanto à abordagem, a pesquisa foi classificada como qualitativa. Conforme 

Malhotra (2012), tal abordagem fundamenta-se em pequenas amostras para 

proporcionar ao pesquisador percepções e compreensão sobre o contexto do problema, 

neste caso, constituídas pelos artigos utilizados na apresentação de dados. Desse modo, 

a pesquisa qualitativa contribui para entender o fenômeno que está sendo observado.  

Para análise dos fatores culturais da organização, foi utilizada a plataforma 

glassdoor conforme a página da web contida em: https://www.glassdoor.com/. A coleta 

dos dados foi realizada entre o dia 10 de junho até o dia 10 de julho de 2019. O 

Glassdoor é um dos maiores sites de emprego e recrutamento do mundo. Construída 

com base na crescente transparência do local de trabalho, o Glassdoor oferece milhões 

das mais recentes listas de empregos, combinadas com um crescente banco de dados 

de avaliações de empresas , classificações de aprovação de CEOs, relatórios de 

salários, revisões e perguntas de entrevistas , revisões de benefícios, fotos de escritório e 

muito mais. Ao contrário de outros sites de emprego, todas essas informações são 

compartilhadas por aqueles que conhecem melhor uma empresa: os funcionários. O 

Glassdoor está disponível em qualquer lugar através de seus aplicativos móveis e 

atua como parte do crescente segmento de negócios de Tecnologia de RH da Recruit 

Holdings.  

Posteriormente, empregou-se o método de estudo de caso ao analisar as 

políticas sociais e ambientais implementadas pelas empresas Puma e Novartis. Ao 

selecionar a modalidade de estudo de caso, Creswell (2007) explica que o pesquisador 

busca explorar em profundidade uma atividade, processo ou uma ou mais pessoas.  

 

3.1. ESTUDO DE CASO 

  



 

 

 Uma pesquisa realizada pela consultora britânica Eiris, em 2012 apresentou um 

ranking com as 10 empresas mais éticas do mundo. A consultora é responsável pelos 

índices de sustentabilidade da bolsa de valores de Londres e Joanesburgo, entre outros 

indicadores. Nesta pesquisa, foram avaliados indicadores como governança 

coorporativa e práticas de responsabilidade ambiental de mais de 2 mil empresas no 

mundo. Fatores como igualdade de oportunidades entre os colaboradores ou a 

transparência também foram considerados na avaliação. 

 

3.1.1 PUMA 

 

 No resultado da pesquisa a Puma, uma das principais marcas esportivas do 

mundo, está em primeiro lugar no ranking das empresas mais éticas do mundo.  

Segundo o relatório da pesquisa a empresa alemã de artigos esportivos é um exemplo 

em ética nos negócios, pois a companhia tem “excepcionais sistemas de gestão 

ambiental”, possui transparência ao relatar suas iniciativas sustentáveis e há uma 

política global de igualdade de oportunidades para seus colaboradores. Além disso, a 

organização não mede esforços em envolver a cadeia de fornecedores e outros 

parceiros.  

 Fundada em 1948 a empresa é uma das três maiores marcas esportivas do 

mundo. O segmento em que a empresa atua, ocasiona impactos significativos ao meio 

ambiente. Visando isso, em 2010 a empresa implementou o EP&L, ferramenta que tem 

como ênfase o foco na valoração das degradações ambientais. A intenção foi mensurar 

através de valores financeiros o quanto o processo da cadeia produtiva impacta 

ambientalmente a sociedade com a emissão de gases do efeito estufa, uso da água, dos 

resíduos e etc. A Puma é a pioneira no segmento de calçados esportivos a fomentar tal 

metodologia. Na época, o cálculo realizado pela companhia para toda a sua cadeia de 

produção revelou danos à natureza avaliados em 145 milhões de euros por ano. 

 

3.1.2 NOVARTIS 

 

 A Novartis, empresa suíça da indústria farmacêutica, ocupa o sétimo lugar na 

lista. De acordo com o relatório, a empresa possui uma abrangente política ambiental e 



 

 

sistemas exemplares de gestão e divulgação de suas práticas. Além disso, a companhia 

possui abordagem positiva na gestão de risco da água, o que pode ser considerado uma 

área chave de preocupação para o setor. No que se refere à governança corporativa, a 

empresa se destaca nos avanços em políticas e programas para enfrentar os riscos de 

corrupção.  

 Atuando há mais de 250 anos, a Novartis possui uma norma de conduta pautada 

em seus valores e alinhada com sua missão e visão. Os valores instituídos pela 

organização foram selecionados pelo Comitê Executivo da Novartis – com colaboração 

de funcionários do mundo todo – e fazem parte da estrutura utilizada na contratação de 

pessoas, buscando desenvolvê-las, avaliando e recompensando seu desempenho. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a análise das políticas ambientais e sociais adotadas pelas 

organizações estudadas, verificou-se que as responsabilidades sociais são bastante 

semelhantes e são mantidas a partir da adoção de princípios éticos e código de conduta 

avançados. Quanto ao manejo ambiental, as organizações exibiram muitas diferenças, 

especialmente no que diz respeito ao gerenciamento dos recursos naturais conforme 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Comparação entre as organizações estudadas quanto as políticas ambientais e 

sociais. 



 

 

 
Fonte: elaborada pelas autoras a partir de códigos de ética da Puma e Novartis 

De acordo com Leonhardt (2019), a Puma se comprometeu a reduzir até 25% 

da emissão de carbono até 2025. Para isso, lançou uma nova estratégia de 

sustentabilidade e conseguiu atingir suas metas para 2020 dois anos antes do previsto, 

especialmente por utilizar materiais mais sustentáveis na fabricação de seus produtos. 

Embora o relatório de sustentabilidade elaborado pela empresa (chamado 

de Environmental Profit & Loss Account) demonstre, em números, os danos que a 

Puma vem causando para o meio ambiente: na última avaliação, especialistas 

concluíram que os prejuízos para o planeta chegaram aos US$ 184 milhões. Mas ações 

de educação ambiental para a equipe de funcionários também estão na lista de 

estratégias da Puma:  assim, o trabalhador que tomar iniciativas conscientes, ganha 

bônus. Motivados, os funcionários passam a conhecer os valores ambientais da marca, 

incorporando-os e divulgando-os para a sociedade. 

A Novartis, por sua vez aplica uma postura mais assertiva no que diz respeito 

às políticas ligadas ao meio ambiente. De acordo com o relatório de responsabilidade 

socioambiental (2014), uma das principais medidas adotadas foi a implementação do 

aquecimento solar e a desativação da caldeira. Com a redução no consumo de energia, 

estima-se que ocorra uma melhoria de sua eficiência energética em 15% até 2015, com 

base em 2010. 



 

 

Já em relação a percepção dos funcionários e ex-funcionários sobre as 

organizações estudadas, houve divergências no que tange os indicadores de recursos 

humanos avaliados conforme figura 2. A cultura e valores na Puma foi o indicador de 

maior destaque, atingindo uma pontuação acima de 4. Tal fato aponta que os 

colaboradores vêm conseguindo incorporar as políticas adotadas pela organização. 

Embora a Novartis tenha obtido uma pontuação inferior nesse quesito, infere-se que os 

colaboradores também têm conseguido enxergar e valorizar essas transformações na 

organização ao longo do tempo. 

 

Figura 2: Comparativo entre os indicadores de recursos humanos nas empresas 

analisadas 

 

Fonte: elaborada pelas próprias autoras a partir de informações do site Glassdoor. 

 

A qualidade de vida no trabalho foi o segundo item mais bem avaliado pelos 

colaboradores. Na Novartis, vários fatores foram elencados pelos funcionários como 

benefícios tais como academia dentro da empresa, jornadas de trabalho flexíveis, 

consultas médicas (a nível ambulatorial), banco, manicure, sala de descanso, bancos, 

presença de nutricionista, meditação, área ao ar livre. Na Puma, os colaboradores 

citaram os descontos em merchandize e ressaltaram os valores e cultura da empresa ao 

oferecer uma atmosfera propícia ao desenvolvimento pessoal e profissional. 

Dos itens de menor pontuação, a gestão foi o indicador mais prevalente tanto 

dos colaboradores da Puma quanto da Novartis. Entre os principais problemas 

apontados pelos funcionários estão: as mudanças repentinas de posicionamento dos 



 

 

gestores, comunicação falha, formas de avaliação pouco meritocrática e a falta de 

processos bem definidos.  

Em relação as recomendações e perspectivas futuras, a Puma é considerada 

pelos colaboradores e ex-colaboradores como uma das empresas melhores para 

trabalhar. Dentre os fatores apontados tem-se a atmosfera do ambiente de trabalho, onde 

o trabalhador pode adquirir uma série de benefícios conforme a produtividade, além das 

políticas voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Figura 3: Comparativo sobre as recomendações e perspectiva futura das empresas 
analisadas 

 

 
Fonte: elaborada pelas autoras a partir de informações da plataforma Glassdoor. 

 
 

6. CONCLUSÃO 

 

Com a apresentação e discussão das abordagens de ética, responsabilidade 

ambiental e responsabilidade social pode-se afirmar que não é mais possível que as 

organizações ignorem a necessidade de agir de forma responsável com a sociedade e 

com o meio ambiente. E isso não significa fazer apenas o que lhes é exigido pela 

legislação e muito menos se ater a políticas internas. É preciso compreender a 

organização de forma sistêmica, entender que ela é afetada e afeta todo o ambiente ao 

seu redor. No caso das empresas estudadas percebe-se que além da gestão baseada em 

seus princípios éticos, elas priorizam a sustentabilidade econômica aliado ao 



 

 

crescimento econômico. Percebe-se que ambas entenderam que a não mudança e a 

negligência aos problemas sociais e ambientais além de custar mais caro futuramente 

ocasionará consequências dentro de seus processos produtivos, a Puma principalmente. 

Com a alta competitividade no ambiente em que as organizações estão inseridas, 

é imprescindível a renovação constante, diante disso apenas boas estratégias não são 

mais suficientes para estar à frente dos concorrentes, com isso, podemos concluir que a 

ética, a responsabilidade social e ambiental, são ferramentas estratégicas, com alto 

poder de manter clientes e atrair novos consumidores, tendo em vista o maior nível de 

exigência destes e suas preferências por empresas que se comprometem com a 

sociedade e se preocupam com a preservação do planeta. 
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RESUMO 

 
A Região Metropolitana de Salvador ocupa uma posição de destaque no cenário 

nacional sendo a 8º em número de população, renda per capita e produto interno bruto (PIB), 
tonando-se assim a segunda maior aglomeração urbana do Nordeste Brasileiro e a metrópole 
mais rica do Norte-Nordeste (IBGE, 2017). Com esse trabalho busca-se analisar a relação do 
Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) e a densidade demográfica no período de 
2005 a 2015 mostrando a evolução desse território que tem sua atividade econômica pautada 
na economia industrial, no setor de serviços e em menor proporção, na agropecuária. Dessa 
forma, a RMS apresenta uma intensidade, tanto na concentração de atividades econômicas, 
por ser uma região central, quanto na mobilidade da população da RMS e de outras regiões 
imediatas do estado da Bahia. Portanto, a importância da RMS para a Bahia é uma situação 
plausível de verificação, como base a utilização de indicadores econômicos, e a densidade 
demográfica existente.   
 

PALAVRAS-CHAVE: indicadores socioeconômicos. densidade demográfica. Região 
Metropolitana de Salvador 

 

1 FORMAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

O estudo de uma economia regional diferencia-se do estudo da economia nacional, 

sobretudo pela ausência de barreiras em relação à migração e circulação de bens, serviços e 

capital. A maior mobilidade de produtos entre as regiões determina a influencia que uma terá 

sobre a outra, em relação aos domínios de mercado, tamanho de mercados consumidores e 

qualificação de mão de obra (PIRES, 2011). 
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A urbanização é um processo de mudança de uma sociedade rural para uma sociedade 

mais urbanizada, é a migração da população que deixa a zona rural em busca da cidade, 

levando ao crescimento da população urbana e diminuindo assim a rural (PIRES e et al, 

2018). No Brasil o processo de urbanização se deu em 1940, no governo de Getulio Vargas, 

com a Política Desenvolvimentista que trouxe a modernização e o desenvolvimento industrial.  

Segundo Pujadas e Font (1998): “uma metrópole é por definição uma cidade que 

possui uma base econômica diversificada, bem dimensionada e com uma orientação 

preferencialmente para as atividades terciárias”. O processo de industrialização movimentou o 

país, criando empregos e acelerando o crescimento das cidades. 

Uma região metropolitana é uma área composta por um núcleo urbano imensamente 

povoado e que compartilham de indústrias, infraestruturas e habitações. A Região 

Metropolitana de Salvador (RMS) foi instituída através da Lei complementar nº 14 de 08 de 

junho de 1973 que dispõe do seguinte texto (Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/6/1973, 

Página 5585): 

 

Art. 1º  Ficam estabelecidas, na forma do art. 164 da Constituição, as regiões 
metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, 
Curitiba, Belém e Fortaleza.  
§ 5º A região metropolitana de Salvador constitui-se dos municípios de: Salvador, 
Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Simões 
Filho e Vera Cruz. 
 
 

Após a lei complementar de 1973 mais duas leis foram editadas, sendo a última a Lei 

complementar nº 32 de 22 de janeiro de 2009 que instituiu o município de Pojuca a RMS pelo 

então Governador do Estado Jacque Wagner ficando assim composta por 13 municípios, 

sendo eles: Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, 

Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, 

Simões Filho e Vera Cruz.  

Possui uma população de 3.899.533 em uma área de 4.353,3 km², os municípios dessa 

região são os mais urbanizados, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2018. A sua taxa de urbanização é a maior do estado. 

O PIB per capita da RMS é de R$ 107.670.081,63, respondendo por 53,7% do PIB da 

Bahia (IPEA, 2018). É o território sede do maior complexo industrial integrado do Hemisfério 

Sul, concentra mais de 90 empresas petroquímicas, químicas, automotivas, além de outros 

ramos industriais. Tem um amplo desenvolvimento no setor de Turismo, Comércio e Serviços 



 

 

(Conferencia de Cultura, 2011). Concentra-se nessa região dois grandes Polos Industrial de 

Camaçari e o Centro Industrial de Aratu e três portos marítimos: Porto de Salvador, Porto de 

Aratu e Terminal Miguel de Oliveira (Porto da Ford). 

 

2 ASPECTOS ECONÔMICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SALVADOR – RMS 

A Região Metropolitana de Salvador conta com uma diversificação nas atividades 

econômicas dos 13 municípios que a compõem. Segundo Carvalho (2008), a região possui 

centros de comércios nacionais e internacionais, além de oferecer serviços especializados para 

todo Estado como polos de educação superior e serviços médicos especializados. O turismo é 

uma atividade importante e presente em toda região, por contar com cidades históricas como 

Salvador e praianas como Itaparica.  

O destaque da economia da região é a indústria, pois possui polos industriais e 

petroquímicos importantes para esse setor como o Centro Industrial de Aratu, o Polo 

Industrial de Camaçari e outras como (São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, 

Camaçari, Dias D’Ávila e Lauro de Freitas). A agropecuária acabou perdendo espaço com a 

expansão da indústria que gerou uma migração da população do campo para a área urbana em 

buscas das novas oportunidades de emprego gerada pela expansão industrial. No entanto, a 

pesca é uma atividade presente na região que possui uma grande facha litorânea. 

Conforme é apresentado na tabela 1, segundo dados do IBGE no ano de 2015, 

Salvador possui o maior PIB da RMS, no entanto São Francisco do Conde possui o maior PIB 

Per Capta, isso se deu justamente pelo fato da cidade abrigar a segunda maior refinaria de 

petróleo do país. Também é possível observar na tabela 1 que o setor de serviços segue a 

indústria na composição do PIB, isso acontece porque a RMS conta com Salvador que é a 

capital e referencia no setor de serviços dentro do estado, além do comércio e turismo que é 

presente em toda região. 

 
TABELA 1 – PIB Municípios Valor Adicionado, PIB e PIB Per Capita a Preços Correntes, 
Bahia – 2015. 

 
Municípios 

Valor Adicionado (R$ milhões)  
PIB 

(R$ milhões) 
 

 
PIB Per Capta 

(R$ 1,00) 
 
Agropecuária 

 
Indústria 

 
Serviços  

Camaçari 20,19 8.383,14 6.833,74 20.374,79 71.012,33 
Candeias 11,81 1.376,52 1.476,20 3.385,45 38.121,89 
Dias d'Ávila 3,35 1.623,86 1.159,58 3.330,79 42.670,66 
Itaparica 6,38 13,83 165,60 200,24 8.854,52 



 

 

Lauro de Freitas 1,91 1.112,63 3.721,83 5.650,56 29.516,68 
Madre de Deus 2,18 74,91 382,63 495,48 24.350,15 
Mata de São João 12,52 162,63 717,42 1.014,92 22.153,50 
Pojuca 6,87 444,91 381,49 957,13 25.494,19 
Salvador 41,35 8.292,15 42.235,47 57.872,79 19.812,07 
São Francisco do 
Conde 

12,06 3.971,91 3.097,71 8.646,32 219.845,83 

São Sebastião do 
Passé 

22,29 202,80 368,20 669,73 14.725,24 

Simões Filho 7,88 1.387,19 2.214,37 4.567,98 34.293,63 
Vera Cruz 24,95 48,62 383,16 503,91 11.815,02 
Fonte: IBGE/SEI. Elaboração: Autores 

 

O PIB da RMS é responsável por grande parte do PIB do estado da Bahia, é possível 

observar uma evolução no valo do PIB da RMS no período de 2005 a 2015 como é 

demostrado na tabela 2, segundo os dados do IBGE. No entanto, analisando a tabela 2 nota-se 

que em 2005 o PIB da RMS representava 52% do PIB da Bahia e em 2015 diminuiu para 

42%, mesmo com essa redução a RMS continua sendo de extrema importância para o estado 

da Bahia, principalmente em aspectos econômicos. 

 

TABELA 2 – PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) a preços correntes (Mil Reais) nos anos 
2005, 2010 e 2015. 

 2005 2010 2015 

BRASIL 2.170.584.503,00 3.885.847.000,00 5.995.787.000,00 
BAHIA 88.291.883,00 154.419.547,00 245.024.862,00 
RMS 45.724.825,00 77.140.856,00 115.532.513,00 
Fonte: IBGE, SIDRA, 2010. Elaboração: Autores. 
 

Quanto a renda per capita da RMS, na tabela 3, são apresentado dados obtidos do 

IPEA, PNUD e FJP de 2000 e 2010, que demostram que houve um crescimento de 42% na 

renda per capta da RMS nessa década. Além disso, a tabela também mostra uma redução no 

índice de Gini, o índice de Gini mede o grau de concentração da renda quanto mais perto de 1 

maior a concentração, o que pode se comprovar com a redução de pobres e extremamente 

pobres que também é demostrada na tabela 

 

TABELA 3 - Renda per capita, pobreza e índice de Gini ano de 2000 e 2010 

Renda, Pobreza e Desigualdade - RM - Salvador 2000 2010 
Renda per capita 614,59 874,07 
% de extremamente pobres 9,57 4,81 
% de pobres 27,61 13,19 
Índice de Gini 0,64 0,62 
Fonte: PNUD, IPEA e FJP. Tabela retira do Atlas. 



 

 

 
 

3 LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA RMS 

Von Thünen, Alfred Weber, Christaller e Lösch foram os pioneiros em explicar como 

as atividades econômicas se localizam e como ocorre a sua concentração dentro do espaço 

geográfico, com especial atenção ao tempo e ao espaço, considerando as barreiras e aos custos 

provocados pela distância. Eles são economistas de tradição germânica, tendo implícito aos 

seus modelos a não existência de segredos de mercado, ou seja, não há discrepância de 

informações entre os agentes econômicos. (SANDOVAL, 2014; BARCHET, 2016).  

Von Thünen estabelece uma relação direta entre os custos e o tempo para o transporte, 

assim sendo os custos de transporte tendem a aumentar com a distância, seja em relação aos 

insumos necessários para a produção, seja em relação ao transporte do produto até o 

consumidor final. Tünen também afirma que o custo ainda varia de acordo com o tipo de uso 

do solo, sua produtividade e com a perecibilidade do produto. Em síntese sua abordagem 

teórica afirma que os produtores que se encontram mais próximos ao centro possuem mais 

vantagens do que aqueles mais distantes, elevando assim o valor do solo nas regiões centrais. 

(SANDOVAL, 2014; ROCHA, SUSSAY, s.d.) 

Christaller desenvolve a teoria dos lugares centrais, onde as cidades se organizam a 

partir de uma região central, se relacionando hierarquicamente com outros pontos centrais. 

Esta hierarquia pode ser estabelecida pela combinação de diversos fatores, como a densidade 

demográfica, a quantidade de bens produzidos e ainda pela quantidade e qualidade de serviços 

ofertados. Em um lugar central de ordem superior há serviços, muitas vezes especializados, 

que não são oferecidos em centros de ordem inferior, os lugares centrais se relacionam a partir 

da demanda entres esses bens e/ou serviços. Christaller demonstra essa relação a partir de 

hexágonos, onde os lugares centrais atendem completamente a demanda existente, 

minimizando os custos e maximizando os lucros (SANDOVAL, 2014; ROCHA, SUSSAY, 

s.d.) 

Essa duas teorias são fundamentais para determinar a localização das atividades 

econômicas em conjunto com a análise sobre as economias de aglomeração. As economias e 

deseconomias de aglomeração fazem parte do crescimento das cidades, podendo ser 

observadas em cidades com relativo nível de urbanização.  



 

 

As Regiões Metropolitas (RM) surgem com o objetivo de estabelecer uma relação 

institucional entre os municípios que já possuem uma relação político-econômica-cultural, 

transformando suas formas de lidar com o território, principalmente no que se refere à 

mobilidade, tendo em vista que “[...] o que vale para qualificar a distância entre os lugares é 

menos a distância quilométrica e mais o tempo para se chegar de um lugar a outro (ROCHA, 

SUSSAY, s.d.) 

A partir de uma tendência já existente de dinâmica intermunicipal, com alta 

concentração populacional, produtiva e de oferta de serviços, as RMs possibilitam maior 

integração econômica entre os municípios, com planejamentos de desenvolvimento integrado 

que tendem a elevar as economias de aglomeração do território.  

Segundo Lemos e Crocco (2000) as regiões metropolitanas apresentam, em maior ou 

menor grau, as seguintes características: “[...] representam espaços regionais que geram 

significativa parcela da riqueza nacional; [...] representam espaços regionais com expressiva 

capacidade de atração sobre outros espaços”. Isto é, as RMs possuem distinta capacidade 

produtiva e de polarização das demais regiões.  

Analisar como se comporta a economia em uma Região Metropolitana passa por 

compreender como funciona a dinâmica de um centro, apoiando-se no fundamento da teoria 

dos lugares centrais, compreendendo as modificações sobre o uso e o valor terra, bem como 

os níveis de especialização existentes no centro.  

Eghrari (2013) afirma que a Região Metropolitana de Salvador (RMS) pode ser 

identificada enquanto região metropolitana fragmentada tendo em vista a falta de um 

planejamento articulado entre os munícipios, refletindo “[...] no planejamento e execução de 

obras que ocorre de forma setorizada, desarticulada e sem considerar a escala metropolitana.”. 

A RMS segue uma tendência internacional de estruturação urbana, onde segundo 

Carvalho e Pereira (2014) ocorre a  

[...] expansão para as bordas e para o periurbano; o esvaziamento, a deterioração ou 
a gentrificação de antigas áreas centrais e a edificação de equipamentos de grande 
impacto na estruturação do espaço urbano, como shoppings centers, complexos 
empresariais e centros de convenções; a difusão de novos padrões habitacionais e 
inversões imobiliárias destinadas aos grupos de alta e média renda, com a 
proliferação de condomínios verticais e horizontais fechados, que vêm mudando os 
padrões de segregação e ampliando a autossegregação dos ricos, a fragmentação e as 
desigualdades urbanas. 

 



 

 

FIGURA 1 – Tipologia Socioespacial, Região Metropolitana de Salvador, 2010. 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. Elaboração: Carvalho e Pereira (2014) 

A periferização da RMS ocorre com a expansão imobiliária, principalmente em Lauro 

de Freitas e na faixa litorânea de Camaçari, gerada pela demanda de pessoas com melhor 

poder aquisitivo buscando melhores condições habitacionais. Há um processo de 

deslocamentos das moradias de Salvador para esses municípios, que são perto o suficiente 

para não provocar longos deslocamentos até o centro metropolitano e apresentam “[...] 

melhores condições geográficas para residência (do ponto de vista da direção dos ventos [...] 

da proximidade ao mar [...]” ( PIRES et al, 2018). A Figura 1 apresenta como estão 

distribuídas as camadas sociais na RMS, em toda orla, de Salvador a Camaçari, ocorre o 

fenômeno descrito acima de autossegregação dos ricos nas melhores regiões residenciais.  

O desenvolvimento da RMS provoca a especialização dos municípios que se diferem 

pela concentração de atividades industriais, turísticas e de serviços, com o destaque de duas 

cidades, Salvador concentra as atividades culturais, o centro político e os serviços mais 

especializados, enquanto Camaçari concentra a atividade industrial.  



 

 

FIGURA 2 - Vetores de expansão urbana 

 

Fonte: SEI, 2011 

A RMS ainda apresenta grande vazios urbanos que estão em um lento processo de 

expansão territorial, com a ocupação populacional concentrada na orla e circulando as zonas 

industriais (Figura 2). Os motivos para maior concentração habitacional na região mais 

próxima ao mar da RMS foram apresentados acima, a proximidade de habitações com a zona 

industrial advém do fato de serem moradias mais próximas ao trabalho, reduzindo “o custo de 

oportunidade do tempo dedicado aos deslocamentos [...]” para o local de trabalho, além da 

redução do “custo de transporte em relação à renda da família”. (PIRES et al, 2018) 

A localização das atividades industriais possui outros critérios em relação às moradias. 

É preferível estar mais afastado do centro, tendo em vista “o preço elevado do solo”, além de 

que os congestionamentos da região central também as afastam tendo em vista a forma de 

transporte das mercadorias. (PIRES et al, 2018) 

4 DENSIDADE DEMOGRÁFICA E PIB PER CAPITA 

A densidade demográfica é um importante indicativo de desenvolvimento na Região 

Metropolitana de Salvador, justamente por conta dos grandes investimentos recebidos na 

própria região, entre 2005 e 2015. E esse dado é observado, tendo como base o crescimento 

do PIB e da RENDA no período estudado. Na figura 5, será observado como deu-se essa 

correlação.  



 

 

 

FIGURA 3 – Densidade demográfica da RMS (CENSO 2010) 

 
Fonte: Dados do IBGE (2011). Elaboração dos autores. 

Dessa forma, observa-se na figura 3 que o município com maior densidade 

demográfica é Salvador, com 2.675.656 habitantes e uma densidade demográfica de 3.859,44 

hab/km².  

 

FIGURA 4 – PIB per capita da Bahia de 2005 e 2015 



 

 

 
Fonte: Dados do IBGE. Elaboração dos autores. 
Nota: Figura utilizada a nível de comparação. 
 

Na figura 4, é notório o desenvolvimento do PIB per capita em alguns municípios, por 

mais que a intensidade concentra-se na região metropolitana de Salvador, a região oeste da 

Bahia, sobretudo os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, tiveram um 

crescimento no PIB per capita, puxado pela agropecuária, pela vasta área de monocultura, e 

adicionado a isso, o setor de serviços desenvolve-se por conta do surgimento de novas 

demandas.  

Observa-se também, a região de Teixeira de Freitas, pelo incremento de novas 

indústrias na região, a exemplo das empresas de Celulose, como a Veracel. Ademais, essa 

região obtém um turismo mais desenvolvido, e como o setor de serviços teve um destaque 

importante no crescimento do PIB da região.   

 

FIGURA 5 - PIB per capita da RMS entre 2005 e 2015 



 

 

 
Fonte: Dados do IBGE. Elaboração dos autores. 

A figura 5 demonstra que A RMS apresenta um bom desempenho no sentido do PIB 

per capita, o município de São Francisco do Conde continua sendo o primeiro por conta das 

indústrias petroquímicas. Entretanto, o município de Camaçari vem tendo um destaque 

importante, pela diversidade no setor de serviços e com implantação de novas estruturas 

públicas (como estradas e hospitais) e investimentos na indústria petroquímica, observa-se 

uma diferença entre 2005 e 2015.  

 

5 METODOLOGIA 

A metodologia cientifica é uma forma de obter técnicas para compreender o ambiente 

pesquisado, bem como a análise do mundo por meio da construção do conhecimento. Assim, 

a utilização de métodos para construir o conhecimento é necessária para nortear e verificar as 

variáveis obtidas, a fim de atender o rigor científico essencial (PRAÇA, 2015). 

Entretanto, nesse caminho a pesquisa bibliográfica tornou-se possível pela 

disponibilidade de artigos, livros e leis que abordam e descrevem a Região Metropolitana de 



 

 

Salvador de forma detalhada, destacando como ocorreu o seu surgimento, bem como sua 

composição.  

Dessa forma, a metodologia utilizada nesse artigo foi dividida em duas partes: no 

primeiro momento, foi utilizada a construção do referencial teórico com a utilização de 

artigos extraídos da internet, através do site scielo, UNIESP, conferência e cultura, INEP. 

Utilizaram-se também os livros – Manual de Economia (VASCONCELLOS, Marcos Antônio 

Sandoval) vide referências, e Economia Urbana e Regional: território, cidade e 

desenvolvimento (PIRES, Mônica de Moura et. at.) vide referências. E por fim, as Leis 

criadas antes da Constituição Federal de 1988 e, as Leis Complementares.  

Praça apud Galliano (1986, 2015) afirma que “ao analisar um fato, o conhecimento 

científico não apenas trata de explica-lo, mas também busca descobrir suas relações com 

outros fatos e explica-los”. Dessa maneira, o segundo momento, buscou-se verificar por meio 

de variáveis socioeconômicas, obtidas diretamente no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Superintendência de Estudos Econômicos de Sociais da Bahia (SEI) e do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Os dados obtidos dos órgãos citados acima foram à população total da RMS, a 

densidade demográfica do CENSO 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Interno 

Bruto per capita (PIB per capita) dos anos de 2005, 2010 e 2015, esses últimos, deflacionados 

com o ano base de 2015.  

Os mapas visualizados no tópico 4, teve sua elaboração no software Qgis, versão 

3.4.2, que é “uma multiplataforma de sistema de informação geográfica, que permite 

visualização, edição e analise de dados georreferenciados” (QGIS, 2018).  

 Portanto, o critério de estruturação do artigo cientifico é atendido, bem como a 

abordagem qualitativa e quantitativa. Ademais, a técnica de coleta de dados secundários e a 

utilização dos dados em uma estatística descritiva foram essenciais para elaboração de tabelas, 

mapas e embasamento teórico, e assim, atender a construção do conhecimento científico.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) é a principal região da Bahia, pois 

concentra uma grande população residente e flutuante, e também, possui uma estrutura 

socioeconômica importante na oferta de serviços, indústria e de forma menos participativa, a 

agropecuária.  



 

 

Entretanto, a densidade demográfica observada na RMS permite alguns apontamentos. 

O primeiro é a mobilidade urbana, sobretudo na cidade de Salvador que tem recebido nos 

últimos anos um intenso investimento no transporte público e na construção/manutenção das 

rodovias municipais e estaduais. 

Os investimentos, como a construção do metrô e ampliação/construção de vias urbanas 

impactaram diretamente na forma como a população se movimenta, entretanto, mesmo com 

grandes investimentos ainda é um desafio para a região metropolitana encarar os problemas 

do tempo de deslocamento da população e o congestionamento, típicos de intensos centros 

urbanos.  

A RMS também apresenta contradições como em outras metrópoles, ao mesmo tempo 

que há regiões com boas condições de moradia, educação, mobilidade, segurança, ou seja, 

com boas condições de vida, há também aquela de extrema pobreza e precariedade. O elevado 

preço do solo as afasta para regiões cada vez mais periféricas ou “vazios urbanos”, onde o 

acesso aos direitos se vê comprometidos.  
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RESUMO 
 

A Ferrovia de Integração Oeste Leste foi idealizada e está sendo implementada como 
instrumento de promoção do desenvolvimento, melhorando a infraestrutura logística do 
transporte de grãos e de minérios. Destarte, o modal de transporte fornece condições para o 
aumento do PIB dos entes federativos e da própria nação por meio da comercialização dos 
produtos, emprego e renda. No entanto, destacam-se alguns impactos negativos como 
desapropriações, deslocamentos involuntários e efeito barreira que precisam ser planejados 
pelo poder público, especialmente para os Munícipios de Jequié, Itagibá e São Félix do 
Coribe, Estado da Bahia, em que a Ferrovia impacta seus perímetros urbanos. Assim, esses 
Municípios precisam direcionar atenções específicas nos seus instrumentos de planejamento 
como o Plano Diretor, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual em ações voltadas para 
problemas sociais e urbanísticos. A construção efetiva democrática do Plano Diretor, como 
previsto no Estatuto da Cidade, é especialmente importante, por garantir mecanismos 
mitigadores de problemas como ocupações irregulares, segregação espacial, entre outros. 
 

Palavras-chave: Ferrovias. Impactos. Deslocamentos Involuntários. Efeito Barreira. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É consenso considerar que uma obra de grande porte, como a Ferrovia de Integração 

Oeste Leste (FIOL), traz grandes impactos ao meio onde está sendo implantada. Os impactos 

positivos destacam-se como a geração de emprego durante sua construção e posteriormente 
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em sua operação, na melhoria da infraestrutura para escoamento da produção, na influência 

do PIB de alguns municípios, tendo em vista a arrecadação com os impostos e contribuições, 

entre outros.  

Entretanto, na implantação de uma obra como a FIOL, que atravessa o Estado da 

Bahia de Oeste a Leste, ocorre também impactos negativos, que são observados desde o 

processo inicial de desapropriação de pequenas áreas de famílias que margeiam a ferrovia, 

nos aspectos de suas histórias de vida, relação com a terra e água (ALMEIDA et al., 2010), 

até o momento de implantação e operação da estrada férrea que gera o efeito barreira (SILVA 

e FERREIRA, 2008) às comunidades e moradores lindeiros. 

No trajeto da FIOL ao longo da Bahia, 3 (três) municípios têm suas áreas urbanas mais 

impactadas pela implantação da ferrovia. Observa-se que esses impactos podem ser de 

natureza social quando em relação com os moradores que são direto ou indiretamente 

afetados, e físicos quando das alterações urbanísticas que a ferrovia causa no meio onde é 

inserida.  

O problema da pesquisa se mostra evidente, na identificação dos impactos da FIOL 

nas áreas urbanas e as soluções adotadas nesses municípios baianos. 

Assim, o objetivo geral do trabalho é identificar quais são os impactos negativos mais 

relevantes nas áreas urbanas dos municípios baianos afetados pela implantação da referida 

Ferrovia. De modo específico o trabalho objetiva: 

• Constatar e analisar os impactos da construção da ferrovia nas áreas urbanas em 

relação à intervenção física que a ferrovia causa no meio onde é inserida. 

• Verificar e analisar os impactos da construção da ferrovia nas áreas urbanas 

relacionado aos moradores que são direta ou indiretamente afetados. 

• Identificar como esses impactos sociais e físicos podem interferir nos instrumentos de 

planejamento urbano de cada município diretamente afetado. 

Desse modo, o tema se mostra relevante, não só por estudar os impactos de uma obra 

de custo total de aproximadamente 6,4 bilhões de reais, mas também pelas transformações 

sociais, físicas e ambientais que a obra causa.  

O estudo foi restringido apenas para o Estado da Bahia, o mesmo em que a ferrovia 

impacta diretamente 32 municípios numa extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros. 

Como esse trabalho discute os impactos negativos, sobretudo para as famílias 

instaladas nos locais do traçado da ferrovia, se torna importante para colaborar com acervo 

técnico em que sirva para discussões de membros da sociedade e de governantes. De fato, 
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muitos planos, como Plano Diretor, Plano de Saneamento, Plano de Mobilidade, Plano 

Plurianual, entre outros, necessitam, em sua gênese, da participação popular. 

Além disso, pode colaborar com informações úteis na concepção e implementação de 

políticas públicas capazes de mitigar os impactos da ferrovia nas famílias que tem seus 

imóveis desapropriados ou lindeiros à ferrovia. 

 

1.1 Metodologia 

 

O presente artigo foi elaborado por meio de pesquisa documental em trabalhos 

técnicos como o Estudo de Impacto Ambiental, o Relatório de Impacto Ambiental, projetos da 

referida ferrovia e pesquisa bibliográficas em publicações científicas de autores que versam 

sobre o tema. 

Os impactos considerados para a pesquisa foram os de natureza social e física, os 

quais foram analisados apenas de forma qualitativa sob a perspectiva das teorias apresentada 

pelos autores estudados e relacionada aos instrumentos de planejamento urbano que sofrem 

ou pode sofrer influências com a implantação da ferrovia em áreas urbanas. 

Contribui ainda para o desenvolvimento do tema, a experiência profissional de um dos 

autores que trabalha na implantação da ferrovia. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ferrovias no Brasil 

 

Segundo Valente (2013), a indústria de material ferroviário é um dos ramos mais 

antigos da indústria de bens de capital no Brasil, remontando à década de 1940, “seu 

desenvolvimento vinha acompanhando a evolução do sistema de transporte ferroviário 

nacional”. 

Com o declínio do uso das ferrovias, proporcionado pelo advento das rodovias, o 

Brasil passa a investir menos na construção de novas estradas de ferro. E a partir da década de 

1990, com a extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA e a privatização do setor, 

através de concessão, são observadas uma diminuição da malha ferroviária nacional, com 

trechos de estrada de ferro sendo deixados de operar por falta de viabilidade econômica.  

Em algumas grandes cidades, antes da privatização do setor, já havia o uso de parte da 

malha ferroviária para o transporte de pessoas que ficou fora do processo de privatização, 
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sendo assumido por alguns governos como é o caso de Salvador e São Paulo por exemplo, ou 

continuando sob responsabilidade do governo federal com a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos – CBTU, como é o caso de Belo Horizonte.  

O transporte de passageiros a longa distância foi gradativamente reduzido a partir do 

advento das rodovias, e com a consolidação da privatização do setor, se limitou a passeios 

turísticos ou poucas linhas como a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que, com seus 

664 quilômetros de extensão, faz o percurso de Vitória/ES a Belo Horizonte/MG e a Estrada 

de Ferro Carajás (EFC), que com 870 quilômetros de extensão é a maior ferrovia que faz 

transporte de passageiros no país, interligando as cidades de São Luís/MA a Paraupebas/PA 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2018).  

No transporte de cargas, poucos trechos novos foram criados após a privatização do 

setor. Somente a partir da metade da primeira década do século XXI que se observa a 

iniciativa do governo federal em retomar a construção de estradas de ferro, como observado 

por Valente (2013): 

Em 2008, é reestruturada a Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., via 
Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008, ampliando sua abrangência, 
anteriormente restrita à Ferrovia Norte-Sul. 
O governo federal, desde o primeiro mandato do presidente Lula, tem investido na 
expansão da malha ferroviária e na eliminação de gargalos como travessias urbanas 
críticas, através de contornos ferroviários. 
Em relação à expansão da malha ferroviária de cargas, a ampliação da Ferrovia 
Norte-Sul e a modernização da Nova Transnordestina são os principais 
investimentos do governo federal nesse modal. Os outros dois investimentos 
importantes são a construção das Ferrovias Oeste-Leste, na Bahia, e a Centro-Oeste, 
nessa região. 

 

2.2 Desenvolvimento regional 

 

A FIOL é vislumbrada, desde a sua gênese, como sendo de suma importância para o 

interior do Brasil, e mais especificamente para as peculiaridades do setor produtivo da Bahia.  

Após as ocupações das extensas áreas planas do Estado, consonante com os resultados 

das pesquisas no campo da microbiologia ambiental, desenvolvida por pesquisadores da 

Embrapa, “a produção de grãos no Oeste Baiano cresceu exponencialmente (a safra 

2009/2010 já superou seis milhões de toneladas), gerando uma série de modificações 

regionais” (OIKOS, 2010). 

Já com as estimativas média realizadas anualmente, como acompanhamento da 

produção, verifica-se que a mesma varia de mais de 5,9 a 9,3 milhões de toneladas de grãos.  
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Tabela 1 - Estimativa anual da produção de grãos 

ESTIMATIVA MÉDIA ANUAL DA PRODUÇÃO DE GRÃOS REALIZADA 
PELO LSPA DO IBGE 

Ano (mil toneladas) 
2014 7.971,9 
2015 9.333,0 
2016 5.951 
2017 8.560 
2018 8.231 

Fonte: adaptado de IBGE– Elaboração: LSPA/PAM. SEI/CA.C 

 

Resta a clareza da necessidade de uma matriz de transporte que possa realizar o 

escoamento da produção e manter a competitividade no mercado internacional, haja vista que 

o modal rodoviário, por sua logística e limitações, encarece o produto final, em seu destino. 

Além da produção de grão, há que se destacar o importante setor da mineração, o qual 

é responsável por demandar importante infraestrutura logística, sobretudo no setor de 

transporte. O quadro 1 indica algumas sedes e tipo de extração mineral na Bahia. 

 

Quadro 1 – Municípios-sede das grandes minas da Bahia 

MUNICÍPIOS-SEDE DAS GRANDES MINAS DA BAHIA 
Município Início da operação Extração mineral 
Jaguarari 1974 cobre 
Jacobina 1972 ouro 
Barrocas 1984 ouro 

Andorinha 1978 Cromita 

Brumado 1958 

Extrativa mineral (magnesita, 
talco, granitos, dolomita, 

vermiculita). Transformação 
de minerais não metálicos 

(refratários, cerâmicas, olarias 
e cimento) 

Campo Formoso 1961 

Cromo (uma das 20 maiores 
empresas da Bahia, 

faturamento de US$ 20 
milhões) 

Caitité 2000 
Urânio (muito contestada 

localmente) ametista, 
manganês, ferro, cerâmicas. 

Fonte: adaptado de Rodrigues (2016), apud Fernandes, Enriquez & Alamino, (2011). 
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Para ilustrar o quantitativo desses minérios, a tabela 2 (abaixo) traz alguns 

quantitativos da produção bruta dos principais minérios extraídos na Bahia. 

 

Tabela 2– Produção de minérios na Bahia 

 

Fonte: adaptado de DNPM (2016) 

 

Juntando-se a necessidades do escoamento de grão aos volumosos quantitativo de 

minérios, a ferrovia de integração, mostra-se extremamente necessária, importante, estratégica 

para desenvolver e aumentar o PIB do interior baiano. 

 

2.3 Deslocamento involuntário 

  

Para implantação de uma estrada de ferro, há a necessidade de desapropriação das 

áreas que serão destinadas à faixa de domínio da ferrovia, essas desapropriações geram 

deslocamento involuntário de pessoas. A desapropriação se dá por interesse público e é 

respaldado pelo Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre 

desapropriações por utilidade pública. 

No Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da FIOL (VALEC, 2009) a respeito das 

desapropriações tem-se que: 

Alterações no uso do solo e deslocamentos de pessoas 
Durante sua construção será necessária a desapropriação de diversas propriedades e 
a indenização de benfeitorias, o que poderá causar alterações no uso do solo e 
deslocamento de pessoas. 
O que deve ser feito? 
Evitar, no processo indenizatório, o simples ressarcimento em dinheiro dos bens e 
propriedades afetadas, optando-se, preferencialmente, pela reconstituição (no 
mínimo) da situação existente (terra por terra, moradia por moradia e daí por diante). 

 Em 2013, impulsionado pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC e obras para a Copa 2014, o Ministério das Cidades, lançou a Portaria nº 317, de Julho 

de 2013, que: 

 “Dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de 
deslocamentos involuntários de famílias de seu local de moradia ou de exercício de 

PRODUÇÃO BRUTA DE ALGUNS MINÉRIOS NA 
BAHIA EM 2016 

minérios brutos produção (toneladas) 
cobre 807.739 
ferro 70.474 

manganês 5.786 
níquel 966.406 
ouro 3.018.890 
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suas atividades econômicas, provocados pela execução de programa e ações, sob 
gestão do Ministério das Cidades, inseridos no Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

 Mesmo se referindo especificamente às obras sob gestão do Ministério das Cidades, a 

Portaria passou a ser um referencial para outros órgãos que trabalhavam com obras do PAC, 

como a VALEC na implantação da FIOL. No Artigo 3º da Portaria se faz referências às obras 

de infraestrutura: 

“Art. 3º O deslocamento de famílias que estejam residindo ou desenvolvendo 
atividades econômicas nas áreas de intervenção somente deve ser realizado quando 
imprescindível para: 
I – execução ou complementação de execução de obras voltadas à implantação de 
infraestrutura;” 

 

2.4 Efeito Barreira 

  

No Brasil, antes do advento das rodovias, as ferrovias serviram como grandes 

indutoras do desenvolvimento urbano, muitas cidades nasceram em torno de paradas de trem 

e tem suas histórias relacionadas com a ferrovia. Cidades com essas características tendem a 

ter uma melhor harmonia com a estrada de ferro, por terem se desenvolvido em torno dela, 

conformando os espaços urbanos e seus usos considerando a infraestrutura ferroviária 

anteriormente existente. 

Por outro lado, as cidades que não possuem estrada de ferro e passam a ter depois de 

anteriormente consolidada sua área urbana, sentem com maior relevância os impactos 

causados, entre eles destaca-se o efeito barreira. 

Conforme observa Silva Júnior (2008), para um estudo sobre os impactos de uma 

rodovia em área urbanizada, a literatura que trata sobre o tema é muito escassa. Ele destaca 

alguns estudos do Departamento Nacional das Estradas de Rodagem - DNER (2001) e 

Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes - DNIT (2004) que afirmam: 

“A existência de impactos negativos quando da presença de rodovias em áreas 
urbanizadas: enquanto nas rodovias ocorre uma queda no desempenho operacional, 
nas cidades observa-se a depreciação da qualidade de vida. No que se refere aos 
impactos sobre as áreas urbanizadas, destacam-se: os impactos sobre o uso e 
ocupação do solo; a segregação urbana e a intrusão visual.” 

Silva Júnior (2008) cita ainda Moutte (1998) sobre o efeito barreira: 

“Mouette (1998), embora não aborde especificamente o caso de rodovias em áreas 
urbanas, trata dos impactos de segregação causados por vias de circulação. Ela 
adota o conceito de Efeito Barreira para delimitar o impedimento da livre 
circulação de pedestres entre os dois lados da via.” 
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O efeito barreira é estudado por Mouette (1998) apud Bernardes (2017), que o 

caracteriza como sendo “uma descontinuidade na estrutura urbana provocada pelo sistema de 

transporte”, ou ainda, “qualquer barreira ou impedimento ocasionado por algum elemento da 

paisagem decorrente de fenômenos naturais ou de obras de engenharia”. Mouette (1998) apud 

Bernardes (2017) cita Lassière (1976) que “considerou que o efeito barreira é um fenômeno 

que pode decorrer da implantação de estruturas lineares principais, como uma rodovia ou uma 

ferrovia”. 

No RIMA da FIOL (VALEC, 2009) é abordado o efeito barreira para áreas rurais e 

com preocupação ao meio ambiente como se observa em:  

“Criação do efeito barreira 
A implantação da ferrovia e as modificações na vegetação próxima ao seu eixo 
constituirão uma barreira física ao movimento seguro dos animais silvestres, 
podendo provocar alterações no seu comportamento, como o isolamento e 
dificuldade de reprodução que, em última instância, pode reduzir a diversidade de 
bichos em determinados locais.” 

 Não há referência no RIMA ao efeito barreira ou outros impactos da ferrovia em áreas 

urbanizadas. 

 

3 DISCUSSÕES E CARACTERIZAÇÃO DA FIOL 

 

A Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) com aproximadamente 1.500 

quilômetros de extensão, projetada para ter início em Figueirópolis-TO e fim em Ilhéus-BA, 

afeta diretamente 32 (trinta e dois) municípios no Estado da Bahia, iniciando em São 

Desidério no Oeste do Estado e terminando em Ilhéus no Leste do Estado, percorrendo 

aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão. 

 

Figura 1 – Traçado da Ferrovia de Integração Oeste Leste 

 

Fonte: http://www.valec.gov.br/ferrovias/ferrovia-de-integracao-oeste-leste/a-ferrovia-de-

integracao-oeste-leste 
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A ferrovia, de outorga sob responsabilidade da VALEC Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A., estatal do governo federal, deverá integrar a malha ferroviária nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste, que junto com a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Transnordestina, 

servirão para escoamento de minérios e grãos.  

Os principais produtos explorados no Estado da Bahia que deverão ser escoados pela 

ferrovia serão os minérios da região de Caetité e os grãos da região do Oeste Baiano. 

 

3.1 Desempenho do PIB Municipal 

 

O Produto Interno Bruto dos municípios afetados diretamente pela FIOL, no ano de 

2016, conforme dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) 

é demonstrado nas tabelas que seguem: 

 

Quadro 2– Ranking dos municípios baianos afetados pela FIOL por PIB e PIB Percapta: 
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Fonte: SEI / IBGE. 2015 

3.2 Planos Plurianuais 

 

Não foi encontrada nenhuma menção nos PPA’s municipais e no Estadual. No PPA do 

Governo Federal há item específico sobre a ferrovia, porém não existe descrição dos valores a 

serem investidos por município, apenas o valor total do empreendimento, sendo o custo total 

de R$ 6.388.000,00, com data de início em 06/12/2010 e término em 30/12/2018, o 

empreendimento compõe o Objetivo 0141 - Promover a expansão da malha ferroviária federal 

por meio da construção de novas ferrovias, conexões ferroviárias e acessos.  

Prossegue-se com explanação do que consta no PPA 2012 – 2015, em relação à 

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), para cada ano: 

 Ano 2013: “execução física de 37,3% do trecho de Ilhéus (BA) a Caetité (BA) 

apresentava em 31/12/2013 estando quase concluídos os processos de desapropriação 

Municípios PIB (R$ milhões) Municípios
PIB Per Capita 

(R$)
Barreiras 3.716,48 São Desidério 83.234,58
Ilhéus 3.639,67 Correntina 39.034,00
São Desidério 2.716,78 Barreiras 24.145,84
Jequié 2.239,66 Itagibá 22.544,81
Correntina 1.295,27 Ilhéus 20.196,49
Brumado 1.150,69 Brumado 16.615,31
Guanambi 1.146,42 Jequié 13.865,48
Bom Jesus da Lapa 773,56 Caetité 13.820,41
Caetité 726 Guanambi 13.361,98
Livramento de Nossa Senhora 406,29 Bom Jesus da Lapa 11.126,16

Santa Maria da Vitória 387,67 Aiquara 10.919,27

Itagibá 355,46 Ubaitaba 10.298,96
Serra do Ramalho 236,29 Santa Maria da Vitória 9.275,48

Riacho de Santana 219,66 Tanhaçu 9.169,84
Ubaitaba 214,35 São Félix do Coribe 8.881,91

Tanhaçu 195,15 Livramento de Nossa Senhora 8.825,65

Uruçuca 189,47 Uruçuca 8.671,67
Palmas de Monte Alto 141,93 Itagi 8.558,51

São Félix do Coribe 138,98 Gongogi 8.169,75

Itagi 114,33 Aurelino Leal 8.153,32
Aurelino Leal 106,72 Ibiassucê 7.234,85

Manoel Vitorino 103,16 Serra do Ramalho 7.158,03

Rio do Antônio 91,57 Manoel Vitorino 7.120,63

Aracatu 85,84 Palmas de Monte Alto 6.331,56

Lagoa Real 83,2 Riacho de Santana 6.095,12
Ibiassucê 75,98 Aracatu 6.092,65
Gongogi 66,03 Rio do Antônio 5.859,29
Mirante 55,37 Mirante 5.591,95
Aiquara 52,05 Lagoa Real 5.265,23
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e as negociações com assentamentos afetados pela ferrovia” (Relatório Anual de 

Avaliação do PPA 2012-2015: ano base 2013); 

 Ano 2014: “em abril de 2014, a mensuração de infraestrutura pronta para receber a 

superestrutura é de 24 km no lote 4; 27,62 km no lote 3 e 18,5 km no lote 2. Sendo 

que a extensão dos referidos lotes é, respectivamente, de 178 km, 115 km e 119 km”. 

(Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015: ano base 2014). 

O referido relatório de avaliação do PPA ainda mensura que em 2014 já havia sido 

concluída a fase de emboque e desemboque para o túnel de Jequié, cuja previsão da obra era 

30 de Novembro deste mesmo ano.  

Já no ano de 2015 o relatório indica que a “previsão de conclusão para os lotes de 02 a 

04, compreendidos entre o Rio da Preguiça e o Riacho da Barroca e Lote 01, compreendido 

entre o Terminal de Ilhéus e o Rio da Preguiça”, é dezembro deste mesmo ano. (Relatório 

Anual de Avaliação do PPA 2012-2015: ano base 2015). 

Neste relatório de avaliação tendo com base o ano de 2015, há ainda o destaque: 

 O trecho da mesma ferrovia que vai de Caetité (BA) a Barreiras (BA) possui as 

Licenças de Instalação para o lote 5 (Riacho da Barroca - Final da Ponte do Rio 

São Francisco) e 5A (Ponte sobre o Rio São Francisco) desde 10/07/2013 e para os 

lotes 6 e 7 (início da Ponte do Rio São 268 Transporte Ferroviário Francisco - Rio 

das Fêmeas) desde 12/08/2013. Os Projetos Executivos dos lotes 5, 5A (Ponte sobre 

o Rio São Francisco), 6 e 7 estão aprovados. O percentual de desapropriação até o 

presente momento é de 58,2% Este trecho apresentou um avanço físico nas obras de 

1,9% nos lotes 5, 6 e 7. O novo prazo previsto para a conclusão das obras é 

dezembro de 2015. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES A 

SEREM ESTUDADAS 

 

A ferrovia impacta diretamente 3 (três) municípios em seus perímetros urbanos: 

Itagibá, Jequié e São Félix do Coribe. E mais três municípios em distritos ou povoados: 

Ibiassucê, Ilhéus e Santa Maria da Vitória. Sendo os demais municípios afetados apenas em 

suas áreas rurais. 

 

Figuras 2 e 3 – Sobreposição do traçado da FIOL nos municípios de Jequié (esquerda) e São 

Félix do Coribe (direita) 
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Fonte: VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias SA 

 

 Para delimitar o objeto de estudo, foi analisado os dados referentes ao PIB e PIB per 

capita, apresentados anteriormente nas Tabelas 1 e 2, e da população, como segue: 

 

Tabela 3 – População dos municípios impactados em seu perímetro urbano: 

Municípios População 

Itagibá 14.712 
Jequié 155.800 
São Félix do Coribe 15.310 
Fonte: IBGE. 2018 

 

 Destaca-se o município de Jequié, com PIB de 2.239,66 milhões de reais (4º colocada 

no ranking dos municípios atingidos pela FIOL), PIB per capita de R$ 13.865,48 (7º 

colocada) e população de 155.800 habitantes. Destaque para o PIB per capita do município de 

Itagibá com R$ 22.544,81 (4º colocada), principalmente devido à atividade de mineração no 

município e uma população relativamente pequena de 14.712 habitantes. 

 Observou-se ainda os dados dos municípios referente à legislação sobre planejamento 

urbano e respectivo ano de aprovação, como existência do plano diretor, zoneamento e 

perímetro urbano, como dados apresentados a seguir: 

 

Tabela 4 – Dados dos municípios referentes à legislação sobre planejamento urbano e 

respectivo ano de aprovação: 

Municípios Plano Diretor Zoneamento Perímetro urbano 

Itagibá Não Sim (2011) Sim (2014) 
Jequié Sim (2007) Sim (2007) Sim (2007) 
São Félix do Coribe Não Não Sim (2012) 
Fonte: Munic – IBGE. 2015 
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 Observa-se que único município que possui Plano Diretor é Jequié, porém aprovado 

no ano de 2007 e ainda sem revisão, ou seja, anterior ao início do projeto da ferrovia em 2009. 

Os municípios de Itagibá e São Félix do Coribe, por terem menos que 20 mil habitantes não 

teriam obrigação, antes da implantação da ferrovia, em fazer o Plano Diretor. Porém, com a 

implantação do empreendimento a partir de 2009 passam a se enquadrar no item V do artigo 

41 do Estatuto da Cidade:  

“Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 
no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos.”  

Por fim, foi analisado dados referentes ao impacto da ferrovia na área urbana dos 

municípios, como a extensão da ferrovia em área urbana e o número de propriedades e 

residências impactadas, conforme dados apresentados a seguir: 

 

Tabela 5 – Estimativa do impacto da ferrovia nas áreas urbanas dos municípios: 

Municípios Extensão (km) Propriedades Residências 

Itagibá 1,8 162 26 
Jequié 4,75 966 825 
São Félix do Coribe 5,5 300 263 
Fonte: VALEC – Arquivo profissional de Gustavo Vergilio de Paula 

 

Itagibá apresenta a maior parte das propriedades atingidas pelas FIOL como sendo 

terra nua, sem possuir benfeitorias, dois loteamentos irregulares e um legalizado, todos 

recentes, com baixa ocupação. Apenas 26 residências foram atingidas. Portanto os impactos 

são relativamente menores. 

São Félix do Coribe, possui uma grande extensão em área urbana afetada pela FIOL, 

com aproximadamente 5,5 quilômetros de extensão, porém a maior parte dela é de grandes 

propriedades com características ainda rurais, glebas passíveis de urbanização, dois 

loteamentos legalizados, porém não implantados. A concentração de residências impactadas 

acontece num pequeno trecho de 600 metros no Bairro Bela Vista, com ocupação densa e 

consolidada, em torno de 130 residências são impactadas diretamente pela faixa de domínio 
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da ferrovia e outras 133 tem impactos indiretos devido ao efeito barreira gerado pela ferrovia 

dificultando a mobilidade urbana. 

Jequié apresenta o maior impacto em números, inicialmente estimado em 4,75 km de 

extensão. As atividades referentes à implantação da ferrovia em Jequié iniciaram pela 

desapropriação no ano de 2010. Naquele ano o levantamento das propriedades e residências 

afetadas pela ferrovia na área urbana de Jequié indicavam que 966 propriedades, entre elas 

825 residências, seriam atingidas, sendo 701 propriedades de forma direta e as demais de 

forma indireta. Apresenta uma variedade grande de tipos de propriedades, como um 

loteamento legalizado, porém sem ocupação, um loteamento irregular sem ocupação, um 

loteamento irregular com ocupação, glebas passíveis de urbanização, algumas com ocupação 

irregular ou precária (posseiros), propriedades com características rurais, e entre as 

construções: residências, comércios e templos religiosos. 

 

 

5 DISCUSSÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS, E SUA INFLUÊNCIA NOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS 

AFETADOS PELA FIOL 

 

 Vários podem ser os impactos negativos da implantação de uma nova estrada de ferro 

em áreas urbanas, diferente de cidades que cresceram às margens de ferrovias, e, portanto, 

possuem uma relativa harmonia com a estrada de ferro, enquanto cidades que recebem essa 

infraestrutura após ter suas áreas urbanas consolidadas, tendem a sentir mais os impactos.  

 Um desses impactos, com aspecto social, é decorrente da desapropriação de 

propriedades e benfeitorias ao longo da faixa de domínio, ocasionando o deslocamento 

involuntário de pessoas. Outro, com aspecto físico, é o efeito barreira que se inicia com as 

obras de construção e que perdura durante toda a vida útil da ferrovia. 

 

5.1 Deslocamento Involuntário 

 

Em Jequié, com início dos trabalhos da desapropriação em 2009, identificou-se o 

anseio da comunidade que seria atingida em permanecer no local, desta forma objetivando 

minimizar os impactos, a empresa Alta Engenharia de Consultoria, contratada pela VALEC 

para a realizar os trabalhos de desapropriação, encaminhou a demanda para a Diretoria 

Executiva da Valec. 
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Atendendo a demanda da sociedade e objetivando minimizar os impactos sociais com 

o grande número de deslocamentos involuntários que seriam necessários para cumprir com a 

desapropriação de toda a extensão afetada pela ferrovia, foi proposta a alteração do traçado 

com a inclusão de um túnel para desviar da maior parte da área urbana que seria atingida, o 

que evitou a desapropriação de 882 propriedades. 

As obras do túnel, concluído em setembro de 2016, teve custo da ordem R$ 60,7 

milhões, valor elevado se comparado com o que teria sido pago pelas indenizações das 

propriedades desapropriadas. Cada propriedade tem seu valor calculado com base em 

características individuais como área de terreno, benfeitorias, área construída, qualidade da 

edificação, entre outros, porém numa comparação com a média de valores pagos pelas 

desapropriações na região, o custo total para a desapropriação da área que deixou de ser 

afetada não passaria de R$ 40 milhões. 

Entretanto os benefícios da obra do túnel, mantendo mais de 750 famílias em suas 

residências, com sua vizinhança, laços e relações com o bairro, faz com que o valor investido 

tenha sido muito bem aplicado. 

Continuaram sendo atingidas 84 propriedades, entre elas 71 residências, 3 templos 

religiosos de matrizes africanas, e o restante terra, sendo terrenos padrões, terrenos maiores, 

glebas urbanizáveis e um loteamento. Todas propriedades e benfeitorias afetadas foram 

devidamente indenizadas como preconizam as Normas internas da VALEC e a Norma da 

ABNT 14.653-1 que trata da avaliação de imóveis urbanos. 

Além da indenização monetária pelas benfeitorias, 42 famílias que tiveram as 

residências desapropriadas se interessaram em participar do Programa Minha Casa Minha 

Vida, e destes, 33 cumpriram com os requisitos para serem contemplados com unidades 

habitacionais no Programa. 

No município de Itagibá, como a maior parte das propriedades eram caracterizadas por 

terra nua, e poucas residências foram afetadas, foi realizada apenas a indenização justa. 

Os lotes 5 ao 8 (de Guanambi à São Desidério) foram os últimos a iniciar obras, assim, 

em São Félix do Coribe, o processo de desapropriação na área urbana ainda não foi concluído. 

Considerando que a cidade é de pequeno porte, aproximadamente 15 mil habitantes, 

considerando que não há empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, e, 

considerando ainda, que a economia local do mercado de construção civil é incapaz de 

absorver a demanda de 263 novas moradias a serem construídas em caso de desapropriação, 

está em discussão a possibilidade da própria Valec reassentar as famílias que serão afetadas. 
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A área proposta para o reassentamento é ao lado da área afetada, mantendo assim os 

moradores próximos ao seu local de origem, mantendo os vínculos atuais, esperando assim 

minimizar os impactos sociais. 

O custo estimado inicialmente para o reassentamento das famílias é da ordem de R$ 

21 milhões, enquanto apenas as justas indenizações pela desapropriação das propriedades e 

benfeitorias custaria na ordem de R$ 13 milhões. Entretanto, assim como o custo elevado com 

a construção do túnel em Jequié, o custo para a área de reassentamento em São Félix do 

Coribe deve levar em conta que minimizará os impactos sociais negativos referentes aos 

deslocamentos involuntários causados pela FIOL. 

 

5.2 Efeito Barreira 

 

 Na implantação de estrada de ferro o efeito barreira está presente a partir do momento 

que parte de um bairro é seccionado pelo início das obras, e posteriormente durante todo o 

tempo de operação ferroviária. Os moradores lindeiros à ferrovia que não sofreram 

diretamente com o deslocamento involuntário, provocado pelas desapropriações, passam a 

sofrer com a dificuldade de mobilidade causada pela nova infraestrutura implantada no local. 

 Nos últimos anos, o governo federal investiu recursos para mudança de traçados de 

ferrovias que cortam áreas urbanas, objetivando diminuir os acidentes, os problemas na 

mobilidade, e também a eficiência no transporte de carga, uma vez que dentro das cidades os 

trens devem circular com velocidades muito inferiores às velocidades médias da estrada de 

ferro. 

 O problema é maior porque para a adequada operação da ferrovia, as passagens em 

nível (aqueles onde haverá cruzamento de trem e passagem de veículos e pedestres), não 

devem estar muito próximas umas das outras e devem estar distantes de curvas para 

proporcionar contato visual entre os veículos, trem e pedestres, evitando assim acidentes. 

 Ao longo de toda a ferrovia acontece o efeito barreira, dessa forma, nas três cidades 

estudadas o impacto é observado, e ocorre da mesma forma, aumentando os deslocamentos 

dos moradores entre um lado e outro da ferrovia, segregando espaços urbanos, e prejudicando 

o desenvolvimento dos bairros.  

 Para ilustrar visualmente o efeito barreira, pode-se analisar a imagem da projeção da 

FIOL sobre o bairro Belo Vista no município de São Félix do Coribe: 

  

Figura 4 – Projeção da ferrovia e aterro da BA-172 em relação ao bairro. 
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Fonte: VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

 

Observa-se que além da faixa de domínio da ferrovia, também haverá alterações na 

rodovia (BA-172), com a inclusão de um viaduto sobre a ferrovia para evitar o cruzamento 

em nível. Esse novo viaduto requer um aterro ao longo da estrada. O aterro para acesso ao 

viaduto de um lado e a faixa de domínio da ferrovia de outro, formam barreiras físicas que faz 

com que entre eles parte do bairro fique segregada. 

Essa parte do bairro segredada inicialmente não fazia parte das propriedades a serem 

desapropriadas, mas devido à sua total inviabilidade de acesso bairro-cidade, foi acrescentada 

aos imóveis a serem reassentados. 

Ao observar a imagem com a projeção do perímetro urbano de São Félix do Coribe, 

verifica-se que futuramente, com o desenvolvimento da cidade e surgimento de novos bairros, 

a cidade enfrentará grandes problemas relacionados ao efeito barreira que a FIOL causa com 

o seu traçado dividindo a cidade e duas partes. 

 

Figura 5 - Perímetro urbano de São Félix do Coribe e projeção da FIOL 
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Fonte: VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

 

5.3 Influências nos Instrumentos de Planejamento Municipal 

 

 Na imagem anterior do perímetro urbano de São Félix do Coribe, observa-se que a 

legislação municipal não considerou o projeto da FIOL, ou ainda, cogita-se que 

intencionalmente ampliou-se o perímetro para muito além dos limites consolidados da 

mancha urbana, propositalmente para gerar especulação imobiliária. 

 Ressalta-se que o primeiro Decreto de Utilidade Pública contendo os pontos do eixo 

da ferrovia é de 2009, ou seja, desde essa época já era conhecido o traçado da futura ferrovia, 

e a lei municipal que delimitou o perímetro urbano é de 2012. 

 Fato semelhante ocorreu em Itagibá, com legislação municipal de zoneamento 

aprovada em 2011,  do perímetro urbano em 2011 e posteriormente em 2014. 

 Ambos municípios não possuem Plano Diretores, entretanto se enquadram no item V 

do artigo 41 do Estatuto da Cidade como visto anteriormente, e devem obrigatoriamente 

elaborar o instrumento de planejamento urbano. 
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 Jequié é a única que possui Plano Diretor, porém é do ano de 2007, assim como o 

Zoneamento, Perímetro Urbano e demais leis de uso e ocupação do solo. Não leva em 

consideração a ferrovia. O prazo para revisão era 2017, porém até o momento não há 

mobilização para tal.  

A VALEC cita em seu Estudo de Impacto Ambiental – EIA, sobre instrumentos de 

planejamento urbano: 

“Conforme determinado no Art. 10º, § 1º da Resolução CONAMA 237/97, a VALEC 
apresentará ao IBAMA declarações emitidas pelas Prefeituras de cada município 
interceptado, informando sobre a conformidade ou não do empreendimento com 
seus respectivos Planos Diretores e/ou demais diretrizes de uso e ocupação do 
solo.” 

 Porém não foram encontrados documentos que se referem ao cumprimento desta 

Resolução. 

 Para além das cidades que tem suas áreas urbanas impactadas, é possível observar que 

poucas possuem Plano Diretor, e a princípio todas deveriam elaborar devido ao impacto da 

FIOL. Uma solução seria a própria VALEC desenvolver um programa de parceria com os 

municípios para possibilitar a elaboração dos planos e revisão quando existentes. 

 Nessa hipótese, a empresa poderia ajudar na definição do zoneamento, uso e ocupação 

do solo, revisão do perímetro urbano, entre outros instrumentos, para que as cidades possam 

se desenvolver harmonicamente, tentando minimizar os impactos negativos que a ferrovia 

tende a causar. 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dos impactos gerados pela FIOL, algumas conclusões preliminares, em face de sua 

não conclusão, já podem ser consideradas, destacando- se o que sucede: 

 Desapropriações: esta se mostrou uma variável muito importante dentre o conjunto, 

não efetivamente pelos dispêndios monetários realizados pelo governo, mas pelas 

interferências socioambientais que a obra causa, nos seus aspectos 

preponderantemente da relação das pessoas com ambiente, formas peculiares de vida e 

cultura. Nesse sentido, a construção do Túnel na cidade de Jequié, se mostrou muito 

importante para evitar centenas de desapropriações, as quais possuem consequências 

intangíveis.  

 Efeito barreira: observa-se como uma variável importante a ser considerada nos 

instrumentos de planejamento urbano, sob tudo no Plano Diretor, sob pena da cidade 
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ter dificuldades como, por exemplo, acessibilidade, ocupações irregulares, desconforto 

sonoro, entre outros; 

 Desenvolvimento Regional: indubitavelmente a construção da Ferrovia se mostra 

como o núcleo estratégico para desenvolvimento do interior baiano, nos seus aspectos 

de geração de emprego e renda. 

E por fim, constata-se a ausência de Planejamento dos Municípios de Jequié, São Félix 

do Coribe e Itagibá que possa prever os impactos da ferrovia. Jequié Possui Pano Diretor já 

ultrapassado nesse quesito, ainda que temporalmente. Já os outros dois Municípios sequer 

possuem esse instrumento de planejamento e que, apesar de ter menos de 20 mil habitantes, o 

Plano Diretor passa a ser obrigatório pelo Estatuto da Cidade, haja vista a existência de um 

fator extraordinário, que é a ferrovia.  

Assim, esse trabalho alerta para a importância desses Municípios realizarem seus 

respectivos planos, coadunando a dinâmica e limitações da população ao fator posto que é 

construção e operação da ferrovia. 
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PLANEJAMENTO, INSTITUIÇÕES E A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO 

ESTRATÉGICO DE CIDADE: A experiência de Vitória da Conquista, BA.1 

 

GT 8. Planejamento regional e urbano 

 

Darci Rodrigues Alves2 
 

 

RESUMO 

 
O artigo analisa o processo de planejamento territorial e urbano e o papel das 

instituições na perspectiva da construção de um projeto estratégico de cidade. Para isso, faz-se 
uma análise da experiência de planejamento e gestão da cidade de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia, no período de 1997 a 2016, com ênfase na relação entre o poder local e as 
esferas superiores de governo, bem como a participação das instituições locais nesse processo. 
A metodologia utilizada consistiu na pesquisa documental e bibliográfica e na análise da 
variação percentual e contextualizada referente à arrecadação municipal, aos investimentos 
públicos e indicadores econômicos e sociais da cidade. A análise da experiência concreta do 
planejamento territorial e urbano, em Vitória da Conquista, revela que as cidades detêm a 
capacidade para construir os seus próprios projetos de desenvolvimento. Para isso, o Governo 
local deve fazer prevalecer a sua legitimação enquanto ator político principal e de capacidade 
de liderança, articulação e poder de negociação junto aos demais entes federativos e aos 
segmentos privados e sociais. 
 
Palavras-chave: Planejamento urbano. Instituições. Desenvolvimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da Constituição de 1988, configurou-se no país um importante processo de 

descentralização político-administrativa, com a adoção de mecanismos básicos de 

redistribuição do poder político. Como resultado dessas mudanças, emergiu um sistema de 

planejamento caracterizado por uma pluralidade de modelos e instrumentos, que abrange todo 

o tecido político-institucional, com repercussões sobre a dinâmica econômica e a vida social.  

 
1 Artigo escrito com base na tese intitulada “Fatores estruturais e sistêmicos da competitividade urbana: análise 
da cidade de Vitória da Conquista no contexto da Região Sudoeste da Bahia (Brasil)”, do autor. 

2 Doutor em Planejamento Territorial e Gestão Ambiental pela Universidade de Barcelona. Professor adjunto do 
Curso de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). E-mail: darcybranco@gmail.com. 
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Dentro da ordem reestruturada e de flexibilização do Estado em relação ao território, 

ganhou importância o planejamento territorial e urbano, bem como, se realçou o papel das 

instituições em relação ao desenvolvimento regional e local. Em particular, abriu-se a 

oportunidade histórica para que os municípios pudessem capitanear o processo de 

desenvolvimento local, mediante o planejamento e a utilização de novos instrumentos de 

mobilização de recursos organizacionais e financeiros. (ALVES, 2014). 

No entanto, o planejamento regional e urbano continua sendo desafiado por múltiplas 

determinações do sistema de poder. Entre os problemas principais, encontra-se a persistência 

da estruturação do planejamento a partir dos grandes conjuntos espaciais, como as 

mesorregiões, a disputa continuada dos territórios pela redistribuição da renda e a fragilidade 

das instituições locais, entre outros. Além disso, destaca-se que os investimentos previstos no 

planejamento orçamentário municipal continuam dependendo de recursos financeiros que 

estão concentrados no âmbito do governo federal. Para os municípios de pequeno porte, esse 

fato representa uma significativa limitação da eficácia do planejamento urbano. (CASTOR, 

2008). 

Nesse contexto, torna-se imperativo debater acerca da efetividade do planejamento 

territorial e urbano, bem como sobre o papel das instituições em relação ao alcance das 

políticas locais para o desenvolvimento do município. Com isso, busca-se situar as iniciativas 

de planejamento voltadas para a construção de uma cidade sustentável, dinâmica e coesa, e 

que tem na atuação do poder local e das instituições as referências principais para a gestão da 

cidade.  

Visando contribuir com esse debate, o artigo resgata a experiência de planejamento 

realizado na cidade de Vitória da Conquista, no período de 1997 e 2016, sob a liderança 

político-administrativa do Partido dos Trabalhadores, compreendendo cinco gestões 

municipais consecutivas. No início desse ciclo de planejamento e gestão urbana, a cidade 

estava inserida em uma conjuntura de escassez de recursos que atingiu a totalidade dos 

municípios brasileiros, porém, essa situação se agravava localmente por não possuir uma 

atividade econômica mais significativa do ponto de vista da geração de receitas, somado às 

características tradicionais da política local. 

Para a realização da presente análise, foram utilizadas séries estatísticas sobre 

arrecadação municipal, investimentos públicos realizados e indicadores de desenvolvimento 

selecionados (PIB Municipal, IDH-M, etc.), entre outros. A pesquisa foi realizada junto à base 
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de dados da prefeitura, dos tribunais de contas da União (TCU) e dos municípios (TCM), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre outros, além de pesquisa 

documental e bibliográfica. Para a crítica dos dados, utilizou-se a técnica de variação 

percentual e de análise descritiva e qualitativa, tendo em vista uma melhor compreensão sobre 

a posição de centralidade de Vitória da Conquista em relação à sua região de influência. 

 O artigo está estruturado em duas seções, além desta introdução e das conclusões. Na 

primeira seção, discute-se sobre o caráter integrador do planejamento e o papel das 

instituições, com foco na construção de estratégias locais de desenvolvimento e nos aspectos 

da territorialidade da divisão dos recursos arrecadados no contexto do planejamento em 

diferentes escalas; a segunda seção apresenta a evolução e análise do processo de 

planejamento territorial e urbano desenvolvido em Vitória da Conquista, Bahia, no período de 

1997 a 2016, buscando-se evidenciar os principais impactos sobre a estrutura econômica e 

social do município. 

 

2. O CARÁTER INTEGRADOR DO PLANEJAMENTO E O PAPEL DAS 

INSTITUIÇÕES 

 

2.1. Planejamento e instituições como referências de ações estratégicas locais 

 

A concepção de planejamento territorial e urbano como uma estratégia para a 

construção de um espaço socialmente organizado e desenvolvido remete à reflexão sobre os 

arranjos institucionais. De acordo com Pires et al. (2006), o processo de planejamento pode 

ser entendido como uma categoria política e institucional que resulta de um processo de 

mediação das instituições, e reflete os consensos e capacidade da sociedade para o 

desenvolvimento dos seus projetos coletivos.  

Para Haddad (2005), o desafio do planejamento consiste em estabelecer mecanismos 

institucionais que promovam sistemas participativos e abertos, capazes de formular soluções a 

partir da base territorial e de representatividade para os níveis superiores do poder 

institucional. Essa capacidade de organização social, articulada por uma cultura regional e por 

um projeto político regional, é o fator endógeno por excelência para o fortalecimento da 

atuação combinada e integrada dos diferentes agentes envolvidos no processo de 

planejamento.  
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Buarque (2002) destaca os aspectos institucionais a partir dos quais as localidades e 

regiões se tornam, cada vez mais, as fontes específicas de solidariedade e de 

desenvolvimento. Dentro dessa visão, o território se constitui em um método de ação para o 

governo e a sociedade civil, em um quadro normativo que pretende ser uma resposta ao 

desenvolvimento estabelecido de “cima para baixo”. Para esse autor, o processo de 

planejamento tem o significado de valorizar e reforçar os vínculos e relações que os 

mecanismos econômicos compartilham com a sociedade e cultura regional e local. 

(BUARQUE, 2002). 

Nesse contexto, as instituições representam o lócus no qual se estabelece a relação 

entre o Estado, a sociedade e o mercado, e dessa forma, permitem gerar as reais condições de 

integração do planejamento territorial e urbano em todas as suas dimensões. Conceitualmente, 

as instituições tem sido objeto de discussão por diferentes abordagens teóricas. De acordo 

com Hodgson (1988, p. 10, Apud Lopes, 2009, p. 173), a “instituição deve ser entendida como 

uma organização social que, mediante a operação de tradições, costumes ou restrições legais, 

tende a criar padrões de comportamento duráveis e rotineiros”. Rutherford (1994) destaca 

como características mais importantes das instituições a regularidade de comportamentos e a 

aceitação geral das regras pelos membros de um grupo social. 

A qualidade das instituições é uma condição fundamental para a efetividade do 

processo de planejamento, para a construção de planos e projetos tecnicamente consistentes e 

socialmente legitimados. Além disso, instituições sólidas representam a possibilidade de que 

o planejamento possa assumir efetivamente um caráter integrador no sentido de superar 

eventuais conflitos de competência entre os diversos níveis de governo. Para Lopes (2009), 

 

A qualidade das instituições, entendidas aqui como a estrutura que regula o 
comportamento dos membros de um grupo social, desempenha um papel 
fundamental para o sucesso das políticas públicas. A estrutura a que nos referimos 
compreende desde as instituições formais até aquelas que determinam a regularidade 
dos comportamentos dos indivíduos. Este comportamento decorre das crenças, 
costumes, valores morais, hábitos, estruturas cognitivas e padrões historicamente 
consolidados e socialmente referenciados que tendem a se reproduzir inercialmente 
através do tempo. Desta forma, mantém inalterados os padrões de desenvolvimento. 
(LOPES, 2009, p. 173). 

 

A fragilidade das instituições, por outro lado, constitui um fator limitante do processo 

de desenvolvimento quando, muitas vezes, acarreta falhas na elaboração das políticas 
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públicas, o que contribui para a permanência das desigualdades regionais. Discorrendo sobre 

a realidade regional do semiárido brasileiro, Lopes (2009) destaca que, 

 

(...). as políticas regionais adotadas não foram capazes de reduzir significativamente 
os desníveis de renda per capita entre as regiões do Brasil. A hipótese central para 
explicar padrões de desenvolvimento distintos e não convergentes, assim como o 
fracasso das políticas regionais, é a persistência de instituições ruins ao longo do 
tempo no semiárido baiano. (LOPES, 2009, p. 168). 

Conclui-se que, na cartografia do planejamento e das políticas públicas, a relação entre 

as esferas de poder não é fixa; ela é permanentemente tensionada por grupos e interesses 

diversos. Porém, dentro de uma concepção orgânica de planejamento, as instituições têm um 

papel fundamental no sentido de que as decisões estratégicas, como a associação dos 

investimentos públicos com os capitais privados, ou as parcerias do governo com as 

organizações da sociedade civil na cogestão de programas e projetos, possam ser efetivas nas 

contrapartidas pactuadas, e que os objetivos do planejamento sejam cumpridos. 

 

2.2. O contexto institucional pós-Constituição de 1988 e o planejamento em diferentes 

escalas 

No quadro democrático das atribuições definidas pelo sistema federalista brasileiro, o 

Estado nacional é responsável pelo desenvolvimento das ações que se realizam 

simultaneamente no âmbito do planejamento nacional e da coordenação da implantação de 

macroprogramas de desenvolvimento. Em seguida, os estados-membros assumem suas 

competências próprias, podendo ainda interagir com instâncias supramunicipais ou sub-

regionais (fóruns de mesorregiões, colegiados de territórios, consórcios de municípios e 

outros espaços de representação). Os municípios correspondem ao terceiro nível, com 

autonomia em decisões gerenciais do seu território, correspondendo, em muitos casos, ao 

nível operacional da política e planejamento nacional e ou estadual. O diálogo interfederativo 

e, até recentemente3, a participação da sociedade nas decisões se constituíam como elementos 

fundamentais para a efetividade do modelo, assegurando-se que o poder local pudesse deter 

autonomia política e administrativa para promover o planejamento e ações em sua área 

territorial. (ALVES, 2014). 

 
3 O Governo Bolsonaro tende a estabelecer um novo paradigma do planejamento e das políticas públicas no país, 
de cunho mais liberal e, especialmente, com o esvaziamento da participação da sociedade civil. 
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Esses princípios nortearam a experiência brasileira recente do planejamento regional, 

entre outras, através da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída 

por Decreto Presidencial de fevereiro de 2007, e cujas diretrizes foram renovadas e 

consolidadas sob a Nova Política de Desenvolvimento Regional (PNDR II), no ano de ano de 

2012. A PNDR buscou desenvolver programas e ações no território nacional, com a 

participação dos estados, municípios e sociedade civil, sob a coordenação da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração Nacional. O objetivo principal seria 

reduzir as desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e promover equidade no 

acesso a oportunidades de desenvolvimento. A figura 1 representa o modelo principal, a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), com suas esferas de representação e 

de funções, que visava à implementação da governança do sistema de planejamento. 

 

 

Figura 1 -  Modelo de governança e diálogo interfederativo 

Fonte: PNDR, 2012 (Adaptado pelo autor). 

A análise do diagrama acima indica que, até recentemente, na estrutura do planejamento 

territorial brasileiro, o nível estratégico encontrava-se sob a responsabilidade do Conselho 

Nacional de Políticas Públicas no Território, no âmbito da Presidência da República e dos 

ministérios. O nível tático do planejamento era assumido pela Câmara Interministerial de 

Gestão Integrada de Políticas Públicas, formada por secretários executivos dos ministérios. 
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Essa por sua vez, interagia com os Comitês Estaduais de Gestão de Políticas no Território 

que, em conjunto com as instâncias supramunicipais ou sub-regionais e, inclusive os 

municípios, compunham o nível operacional do modelo. Nesse desenho institucional, o 

processo de planejamento para o desenvolvimento regional se assentava no diálogo 

interfederativo e na participação social. Estava implícito nesse modelo que o poder local 

detém autonomia política e administrativa para promover o planejamento e ações em sua área 

territorial. 

No entanto, apesar do esforço de setores do governo em promover uma nova cultura 

relacional entre as esferas de poder, ao se analisar a experiência prática do planejamento 

territorial, verifica-se um processo de centralização e apropriação do poder decisório em 

órgãos superiores, sejam federais ou estaduais. A manutenção de posições centralizadoras tem 

como resultado a permanência das desigualdades regionais quanto à implantação de projetos 

estruturantes e de impactos sobre a equidade na distribuição dos recursos para investimentos 

e, por consequência, do desenvolvimento. (CASTOR, 2008). 

Essa realidade evidencia que os interesses e objetivos dos atores, manifestados no 

processo de planejamento territorial, ocorrem em um campo de disputas e divergências. Nesse 

contexto, os planos de desenvolvimento tendem a beneficiar determinadas regiões em 

detrimento de outras, sobretudo quando falta a essas últimas uma maior representatividade 

política e institucional. Essa situação é mais recorrente particularmente em relação às 

pequenas e médias cidades das regiões mais afastadas e mais pobres do país.  

Considerando-se que o quadro normativo e institucional vigente no Brasil pressupõe a 

convergência de princípios e objetivos dos programas federais, estaduais e municipais, espera-

se um melhor aproveitamento e maximização das diferentes e complementares vantagens 

comparativas dos Governos Central e subnacionais na execução das funções públicas. De 

acordo com Mendes (1999), 

 

Em termos gerais pode-se dizer que o Governo Central deve responsabilizar-se por: 
políticas macroeconômicas, políticas redistributivas de renda privada, políticas 
redistributivas de recursos fiscais entre Governos subnacionais e pelo fornecimento 
de bens e serviços públicos consumidos a nível nacional. Os Governos subnacionais 
devem responsabilizar-se primordialmente pela oferta de bens e serviços públicos de 
consumo local, ainda que estes produzam externalidades para o restante do país. 
(MENDES, 1999, p. 13). 
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No entanto, é recorrente a discussão sobre a fragmentação ou fragilidade do sistema 

federativo brasileiro. Em parte, isso ocorre porque ao longo da história, a União reteve parte 

das transferências a que os estados e municípios tinham direito, sendo que ainda teve 

aumentada a regulação das decisões dos gastos dos entes subnacionais. Para Araújo (2012), 

esse processo é resultado da opção que o país fez por um sistema de transferências 

constitucionais em detrimento dos entes subnacionais estruturarem seu próprio arcabouço 

tributário. 

 

2.3. O Planejamento e a espacialidade da divisão dos recursos públicos arrecadados 

         As implicações organizacionais e espaciais do modelo de planejamento, adotado até 

recentemente, assumiram formas distintas em vários sistemas regionais e urbanos; elas 

incluíam desde formas padronizadas e hierarquizadas, impostas pelo modelo federalista atual, 

até os arranjos institucionais locais, resultantes de experiências travadas nos espaços de 

construção de projetos próprios de cada lugar. No entanto, é razoável considerar que a 

autonomia local é inversamente proporcional à dependência financeira das cidades em relação 

às esferas superiores do poder. 

Em um país da dimensão do Brasil, o exercício da gestão descentralizada e 

democrática do poder deveria avançar no sentido de integrar os elementos do planejamento 

territorial e urbano, e através do mecanismo das transferências intergovernamentais, promover 

o desenvolvimento de forma mais equilibrada entre as regiões. No entanto, quando se analisa 

o conjunto das relações entre as esferas de governo, observa-se que as políticas apresentadas 

se configuraram desarticuladas entre si, só existindo alguma territorialidade ou espacialidade 

em poucos programas, e consequentemente, em algumas fontes de financiamento.  

Por essa razão, permanecem grandes desafios, mas não somente em relação à escassez 

de recursos. Como já indicado anteriormente, o modelo brasileiro revela-se centralizador, o 

que compromete a autonomia dos governos subnacionais. Nesse sentido, se faz necessário que 

os recursos arrecadados pela União sejam distribuídos de acordo com as obrigações de cada 

ente federado; que possam ser incentivadas as ações cooperativas; entre outras medidas que 

visem um equilíbrio/reequilíbrio nas relações entre as diferentes esferas do Estado.  

A desarticulação entre as fontes de recursos e as linhas indutoras e promotoras das 

diretrizes dos governos nas respectivas esferas de atuação também se origina em decisões do 

poder local. De fato, a arrecadação de receitas muitas vezes se sobrepõe aos objetivos 
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estratégicos e às ações programáticas das cidades. O alinhamento entre os planos e projetos 

locais e os federais e estaduais muitas vezes visam apenas se adequar às exigências legais para 

o acesso aos recursos das esferas superiores de governo. (ALVES, 2014). 

A governança e governabilidade locais dependem, evidentemente, dos recursos 

arrecadados, sendo que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), constitui a fonte 

principal de receita da grande maioria dos municípios. Principalmente nas cidades menores, o 

nível de tributação fica muito aquém dos recursos necessários para atender às demandas de 

custeio e investimento do poder público municipal. Nesse aspecto, se faz necessário um 

diálogo permanente entre os entes federados, na medida em que a base tributária se constitui 

no principal fator de fragilidade financeira das cidades. 

 
3. A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO ESTRATÉGICO DE CIDADE: A 

EXPERIÊNCIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, BA. 

 

3.1. Vitória da Conquista: a cidade e o ciclo de planejamento no período de 1997 a 2016 

 

No quadro da consolidação das mudanças institucionais que estavam ocorrendo no 

país no período pós-Constituição de 1988, o governo local, iniciado em 1997, conduziria um 

processo de planejamento que teria como resultado, no curto prazo, a reestruturação e 

modernização da gestão municipal, principalmente em relação ao fortalecimento orçamentário 

e financeiro, e a médio e longo prazo, a realização de vultosos investimentos que mudaram o 

perfil da cidade em relação aos aspectos sociais, à infraestrutura urbana e rural, à economia e 

ao meio ambiente, entre outros aspectos. 

A cidade de Vitória da Conquista é o centro urbano principal do Território Sudoeste 

Baiano. O município localiza-se a sudoeste da capital do estado e ocupa uma área de 3.356,9 

km². A distância para Salvador é de 510 km, e para Brasília, de 1.050 km. De acordo com a 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município 

é de 338.885 habitantes (IBGE, 2018). 

A legislação brasileira concede às cidades a prerrogativa de definir o modelo de 

planejamento das suas ações, instituir leis, entre outros mecanismos legais que viabilizem a 

gestão pública e o desenvolvimento urbano. Em Vitória da Conquista, a partir de 1997 a 

Gestão Municipal buscou elaborar ou atualizar as normas e documentos que atendessem aos 
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objetivos estratégicos da cidade, entre as quais, cabe destacar o Código Tributário, o Código 

Ambiental, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), e a Agenda 21, sendo os 

dois últimos os mais importantes instrumentos para a organização espacial e humana da 

cidade no período.4 

O PDDU contém os projetos estratégicos, bem como as diretrizes que apontavam para 

o fortalecimento de atividades econômicas do município, associados a algumas intervenções 

que tornariam possível a concretização dos mesmos. Os projetos estratégicos definidos no 

Plano Diretor (Capítulo VIII; art. 84, da lei n.º 1.385/2006) incluíram a construção de um 

novo aeroporto; implantação de um centro de convenções e feiras; instalação de um centro de 

logística; a consolidação de Vitória da Conquista como cidade universitária; a realização de 

intervenções no trecho urbano da BR-116 visando transformá-la em uma avenida urbana e de 

integração entre as áreas leste e oeste da cidade; a consolidação de um eixo industrial, 

comercial e de serviços no setor urbano sul; e implantação de áreas de proteção Ambiental 

(APA) nas lagoas e vales da cidade; e a viabilização de programas de habitação de interesse 

social no cinturão urbano formado pelos bairros Panorama e Santa Cruz. Dentre esses 

projetos, apenas o centro de convenções não foi construído, sendo que os demais o foram em 

sua totalidade, ou em grande parte. 

Quanto à Agenda 21, sua elaboração emanou das diretrizes fixadas pela Conferência 

das Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro, conhecida como Rio-92, e tinha como 

objetivo se constituir em um instrumento de planejamento de políticas públicas que 

envolvesse a sociedade civil e o governo, com a definição de ações e medidas concretas, 

integradas a um programa de trabalho internacionalmente acordado para o período entre a 

Conferência e o século XXI. A construção da Agenda 21 na cidade compreendeu um conjunto 

de atividades, como a mobilização e difusão dos conceitos e pressupostos do referido 

documento, a elaboração de uma matriz para a consulta à população sobre problemas 

enfrentados e o relatório final contendo as ações sustentáveis prioritárias a serem 

implementadas.  

Diferentemente do PDDU, que apresentava propostas bastante delimitadas, a Agenda 

21 continha uma abordagem generalizante de futuro em relação às estratégias de ação e 

soluções apresentadas, como: políticas públicas e redução das desigualdades sociais; 
 

4 Outros documentos de planejamento local que merecem registros são: Plano Municipal de Saneamento (1998), 
Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (1999), Plano Municipal de Meio Ambiente (1998) e o 
Planejamento Estratégico 2002-2008 (2002), além dos planos decenais de Educação e de Saúde, entre outros. 
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segurança e qualidade de vida; perspectivas florestais e suas consequências ambientais e 

econômicas; entre outras. Nesse sentido, a avaliação possível da Agenda 21 não é em relação 

às ações práticas concretizadas, mas sim, como referência para o planejamento e ação do 

governo e dos mais amplos setores sociais e empresariais. Enquanto modelo genérico e 

idealista de planejamento, a Agenda 21 se tornou um espaço de discussão e de mediações 

políticas e institucionais estratégicas para o processo de planejamento territorial e urbano, 

juntamente com outros instrumentos, como o orçamento participativo e as consultas públicas, 

inclusive sobre os planos formulados nas esferas federal e estadual e implementados no 

município. 

 

3.2. O planejamento e a gestão local como base para o desenvolvimento do município 

 

A formulação do planejamento territorial e urbano deve partir de diagnósticos e 

análises que tenham como premissas não somente o reconhecimento do caráter heterogêneo 

dos territórios, a aplicação dos instrumentos técnicos, jurídicos e legais que fundamentam e 

condicionam as ações locais, mas também as fontes e montantes dos recursos orçamentários e 

financeiros disponíveis e potenciais. Em relação a Vitória da Conquista, de acordo com Lima 

e Craveiro (2003, pag. 17), “no ano de 1997, a prefeitura municipal encontrava-se em uma 

grave crise financeira, consequência de práticas clientelistas, utilização de recursos públicos 

em benefício de pequenos grupos e o descaso com a arrecadação de impostos”. 

Nesse contexto, em um primeiro momento foi realizado o planejamento orçamentário 

e financeiro, de forma a compatibilizar as receitas com os gastos públicos e obter economia de 

recursos materiais e financeiros. Em seguida, visando imprimir uma eficácia dos instrumentos 

de arrecadação e aumentar o percentual de receita própria, foi desenvolvido o programa 

denominado Fortalecimento Financeiro com Justiça Fiscal a Serviço da Cidadania, com a 

realização de investimentos na reestruturação física da Secretaria Municipal de Finanças, 

dotando-a de pessoal qualificado; recadastramento imobiliário e comercial; e aquisição de 

equipamentos, veículos e softwares, entre outros. Esse esforço trouxe reflexos positivos sobre 

a evolução da arrecadação municipal, conforme os dados apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Evolução da receita municipal arrecadada – Vitória da Conquista, 1997-

2016. 
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ANO 

RECEITA ARRECADADA (R$) 
CRESCIMENTO 

DA RECEITA 
TOTAL (%) 

RECEITA 
PRÓPRIA  

/ RECEITA 
TOTAL (%) 

Receita total  
Receitas de 

transferência 
Receita própria  

1997 30.287.457,15 27.642.507,15 2.644.950,00 - 8,7% 
1998 42.449.437,69 39.045.957,69 3.403.480,00 28,% 8% 

1999 52.537.474,48 48.618.052,48 3.919.422,00 19,2% 7,5% 
2000 80.967.924,23 68.183.333,23 12.784.591,00 35,1% 15,8% 

2001 93.015.105,54 79.966.361,54 13.048.744,00 13% 14% 
2002 103.887.881,19 55.423.003,62 48.464.877,57 10,5% 46,6% 
2003 117.728.788,54 95.960.896,81 21.767.891,73 11,8% 18,5% 

2004 164.426.788,20 140.232.746,20 24.194.042,00 28,4% 14,7% 
2005 196.519.017,26 156.644.703,91 39.874.313,35 16,3% 20,3% 
2006 187.482.891,73 154.561.979,73 32.920.912,00 (-) 4,8% 17,6% 

2007 223.589.081,75 182.383.484,75 41.205.597,00 16,1% 18,4% 
2008 276.458.981,35 229.619.910,54 46.839.070,81 19,1% 16,9% 
2009 273.981.300,79 225.507.338,28 48.473.962,51 (-) 0,9% 17,7% 

2010 317.994.085,23 257.590.154,15 60.403.931,08 13,8% 19% 
2011 380.168.595,99 304.258.167,22 75.910.428,77 16,3% 20% 

2012 428.703.490,45 339.769.745,92 88.933.744,53 11,3% 20,7% 
2013 493.002.895,41 387.782.875,36 105.220.020,05 13% 21,3% 
2014 507.884.102,29 386.054.043,45 121.830.058,84 2,9% 24% 

2015 552.954.935,70 428.878.040,26 124.076.895,44 8,2% 22,4% 
2016 604.363.420,17 469.141.868,92 135.221.551,25 8,5% 22,4% 

TOTAL 5.128.403.655,14 4.077.265.171,21 1.051.138.483,93 - - 

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios, 2019. 

 

De acordo a tabela acima, verifica-se que o crescimento da receita não ocorreu de 

forma linear. No entanto, apenas em dois anos (2006 e 2009) a receita caiu em relação ao ano 

anterior, sendo que o Município teve a capacidade de absorver os impactos das flutuações no 

nível de atividade econômica ocorridas no período de análise. Em média, as receitas próprias 

evoluíram de aproximadamente 6% das receitas totais arrecadadas, no ano de 1997, para 20%, 

no ano de 2016. 

Concomitante com a estratégia anterior, a Administração estruturou um setor para a 

elaboração de projetos e captação de recursos externos, o que criou as condições para a 

formalização de convênios e parcerias junto às esferas dos governos federal e estadual. Essa 

ação foi viabilizada e potencializada a partir do saneamento financeiro da prefeitura, 

proporcionado pelo incremento da receita municipal, na medida em que o Município se 

tornou adimplente junto às esferas federal e estadual. Por outro lado, também viabilizou a 

oferta de contrapartidas aos convênios, uma das exigências para ser beneficiários de 

transferências voluntárias. Além disso, recuperou a capacidade de pagamento do Município, o 



 

13 
 

credenciando para realizar operações de crédito5 (contratação de empréstimos e de 

financiamentos), visando a implementação de projetos estruturantes.  

A Tabela 2 apresenta a evolução das receitas de transferências e o número de 

convênios formalizados entre o Município e os governos federal e estadual. Os convênios 

tiveram como objeto a implantação de equipamentos sociais, como postos de saúde, creches, 

restaurante popular, ou projetos de infraestrutura, a exemplo de barragens, pavimentação de 

ruas e construção de quadras poliesportivas. Parte dos recursos também foram utilizados em 

despesas de custeio. 

Em relação à receita proveniente das transferências voluntárias, observa-se que tanto a 

quantidade de convênios quanto o valor captado seguem uma trajetória mais irregular ao 

longo dos anos, comparativamente com as receitas orçamentárias; esse padrão, no entanto, é 

típico do universo do planejamento e das políticas públicas no Brasil, e reflete eventos de 

diferentes naturezas, como a escassez de recursos associada à queda de arrecadação, a 

descontinuidade dos programas, as interveniências políticas, entre outros fatores. 

Tabela 2 – Receitas de transferências voluntárias e número de convênios formalizados – 

Vitória da Conquista, 1997-2016. 

ANO 
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (EM R$) NÚMERO DE CONVÊNIOS 

União Estado Total União Estado Total 

1997 532.317,05 34.251,20 532.317,05 02 01 03 

1998 2.981.366,00 0,00 2.981.366,00 16 - 16 

1999 423.772,31 0,00 423.772,31 06 - 06 

2000 1.222.726,63 0,00 1.222.726,63 04 - 04 

2001 1.334.243,47 0,00 1.334.243,47 12 - 12 

2002 5.270.601,40 0,00 5.270.601,40 13 - 13 

2003 14.409.819,92 0,00 14.409.819,92 14 - 14 

2004 9.843.709,40 0,00 9.843.709,40 29 - 29 

2005 5.457.666,36 1.782.230,32 7.239.896,68 23 8 31 

2006 11.461.590,95 2.125.570,64 13.587.161,59 22 18 40 

2007 28.415.121,95 8.469.167,31 36.884.289,26 18 24 42 

2008 6.781.414,26 5.640.243,67 12.421.657,93 39 48 87 

 
5 De acordo com a legislação brasileira, para que um ente governamental possa obter recursos onerosos, é 
necessário evidenciar, com a receita líquida corrente, a disponibilidade financeira para a amortização da dívida. 
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2009 2.192.439,00 14.784.129,67 16.976.568,67 11 21 32 

2010 7.282.186,42 2.989.287,92 10.271.474,34 11 20 31 

2011 4.313.350,50 3.866.386,65 8.179.737,15 06 23 29 

2012 8.676.665,52 21.949.364,89 30.626.030,41 10 34 44 

2013 5.199.850,15 4.283.841,98 9.483.692,13 09 16 25 

2014 3.790.867,85 11.468.809,18 15.259.677,03 05 21 26 

2015 7.490.981,03 1.005.000,00 8.495.981,03 05 4 9 

2016 1.667.197,13 2.377.579,74 4.044.776,87 06 9 15 

TOTAL 128.747.887,3 80.741.611,97 209.489.499,27 261 247 508 

Fonte: Controladoria Geral da União, 2019; Transparência Bahia, 2019.  

 

No período final desse ciclo de planejamento e gestão, o município continuou 

adotando iniciativas importantes visando melhorar a arrecadação própria.  A partir do mês de 

abril de 2014, entrou em vigor o convênio de cooperação técnica n° 19/2014, firmado entre a 

Prefeitura Municipal e a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), que permitiu a adesão 

do município à Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 

e Negócios (REDESIM). Com isso, o município passou a integrar também o Registro Interno 

(REGIN), sistema informatizado que integra cadastros e permite a troca de informações entre 

todos os órgãos públicos responsáveis pelos registros de empresas, como a Junta Comercial, a 

Receita Federal, a Secretaria de Fazenda Estadual e as prefeituras municipais. A tecnologia da 

REDESIM foi desenvolvida com o objetivo de dar mais agilidade por concentrar todo o 

processo de regularização cadastral num só lugar, o que evita que o contribuinte tenha de se 

dirigir a vários órgãos diferentes para resolver suas demandas empresariais. 

 

3.3. O planejamento urbano e os novos contornos econômicos e sociais da cidade 

 

No período analisado neste artigo, a cidade acumulou um conjunto de obras e serviços 

públicos básicos que a tornaram preparada para oferecer uma qualidade de vida melhor aos 

seus habitantes, e com maior potencial atrativo de novos investimentos empresariais. Muitos 

projetos estruturantes foram implantados, como o aterro sanitário, a duplicação das principais 

vias urbanas, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, além de vários equipamentos 

de uso coletivo, como quadras poliesportivas, unidades de saúde e estabelecimentos escolares.  
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No contexto do planejamento territorial e urbano, a cidade foi beneficiada com 

vultosos investimentos realizados diretamente pela prefeitura municipal, bem como, através 

das intervenções de grande envergadura realizadas na cidade pelos governos federal e 

estadual, com prioridade para a infraestrutura e equipamentos, como o novo aeroporto, 

ampliação do sistema de esgotamento sanitário, ampliação dos serviços de saúde, ensino 

superior, etc. 

A contribuição da gestão municipal pode ser mensurada a partir da injeção de recursos 

sob a forma de despesas de capital6. A figura 2 indica a evolução dos investimentos realizados 

diretamente pela prefeitura, no período de 2000 a 2016. 

 

 

 

Figura 2 – Taxa de investimentos realizados pela prefeitura municipal, 2000-2016. 

Fonte: PMVC, 2019. 

 

O planejamento urbano, ao qualificar as ações da prefeitura, em parceria com as 

esferas federal e estadual, e com suporte na mobilização e apoio das instituições, teve como 

resultado a injeção de volumosos recursos no espaço local, com impactos positivos para o 

desenvolvimento dos setores produtivos privados e das organizações sociais. Além da 

modernização e dinamismo dos negócios privados, floresceram novas práticas econômicas e 

 
6 A taxa de investimentos corresponde à porcentagem das Despesas de Capital no montante do Orçamento 
Municipal realizado em cada ano. 
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socioculturais, como o empreendedorismo social, grandes eventos artísticos e culturais (Natal 

da cidade, Festival de Inverno, etc.), entre outros. 

Com a sua função comercial e de prestação de serviços potencializada pelos crescentes 

aportes de recursos das esferas públicas estadual e federal, conclui-se também que o 

planejamento territorial e urbano contribuiu para manter e reforçar o papel de centralidade 

exercida pelo município no contexto regional. A cidade passou a figurar, desde o fim da 

década de 1990, como um espaço de conexões muito mais amplo do que a sua área de 

influência imediata. Em duas décadas, o crescimento econômico real acumulado7 do 

município foi de 150%, contra 45,3% do estado; a participação no PIB estadual também 

aumentou no mesmo período, passando de 1,8% em 2002 para 2,4% em 2016, o que colocava 

o município na 6° posição no ranking dos municípios baianos, nesse ano. A renda per capita 

passou de R$ 9.571,11, em 1999, para R$ 17.991,07, em 2016, em valores reais. A figura 3 

evidencia o crescimento do PIB do município entre os anos de 1999 e em 2016. 

 

 

 
Figura 3 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) Municipal, 1999-2016. 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

O conjunto das mudanças políticas, institucionais e econômicas, resultantes do 

processo de planejamento territorial e urbano, associado a uma conjuntura nacional favorável, 

se refletiu na melhoria dos dois principais indicadores sociais: o Índice de Desenvolvimento 
 

7 Cálculo realizado com base na inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
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Humano do Município (IDH-M), passou de 0,409 (baixo) em 1991, para 0,678 (médio) em 

2010, enquanto o Índice de Gini8 registrou 0,6 e 0,55 nos anos de 1991 e 2010, 

respectivamente.  

Considerando-se as limitações do poder local em intervir em uma realidade social 

marcada pelas desigualdades, desemprego, déficit habitacional, entre outros problemas 

históricos e estruturais, pode-se considerar que a cidade avançou em relação às opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e de qualidade urbana. (ALVES, 2014). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito da ação concreta das cidades, a formulação de um projeto estratégico deve 

ser plasmada por padrões estruturados de regulação e mediação política e institucional, e que 

tenha como premissa a integração dos espaços territoriais e urbanos. Nesse contexto, deve-se 

buscar superar a fragmentação nas relações interfederalistas e das representações sociais, na 

perspectiva da efetivação de um novo referencial de planejamento e gestão urbana e social. 

No caso de Vitória da Conquista, a construção de um projeto estratégico de cidade se 

configurou, na prática, com a aplicação das diretrizes e objetivos dos modelos de 

planejamento e instrumentos de intervenção territorial e urbana, cuja essência consistiu no 

reconhecimento da necessidade de modernizar e qualificar a gestão da cidade, com foco no 

desenvolvimento urbano e no bem-estar da população. 

A estratégia para a operacionalização das funções definidas nos documentos de 

planejamento urbano exigiu a viabilização de estruturas e processos que favorecessem as 

práticas motivadoras e democráticas de gestão urbana, incluindo a concertação política entre 

as formas renovadas de exercício do poder e as formas hegemônicas e tradicionais de controle 

do território. Para isso, o Governo local procurou fazer prevalecer a sua legitimação enquanto 

ator político principal e de grande capacidade de liderança, articulação e poder de negociação 

junto aos demais entes federativos e aos segmentos privados e sociais. 

Em conclusão, o ciclo de planejamento territorial e urbano analisado demonstrou o 

papel e a importância da municipalidade na perspectiva da construção dos seus próprios 

projetos de desenvolvimento, principalmente em médias cidades. E também, o imperativo do 

 
8 O Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença 
entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 
situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de 
renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
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exercício permanente de busca de uma concertação política e institucional, da construção de 

diálogos centrados em políticas públicas com foco nas vocações regionais e locais. Com o 

suporte de instituições em um processo crescente de comprometimento e responsabilidade, a 

cidade traduziu o planejamento em projetos e ações cujos resultados tiveram reconhecimento 

não apenas da sociedade local, mas ganharam visibilidade nacional. 
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A MIGRAÇÃO COMO ALIENAÇÃO PARA O TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO: Um caso de trabalho análogo e migração na cidade de 

Itabuna- Bahia 

 

GT 9. Economia social, do trabalho, solidária e cooperativismo. 

 

Laís Melo de Andrade1 

 
Resumo: Este artigo apresenta a face contemporânea de práticas evidenciando 
condições de trabalho análogo à escravidão, que estão presentes no cotidiano dos 
migrantes de situação irregular e demais populações. Tendo como objetivos mostrar a 
realidade de uma parcela da população migrante e caracterizar o trabalho escravo. 
Buscam-se subsídios dentro do contexto histórico e atual, baseados em leis que 
criminaliza esta atividade. Para tanto, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica e 
documental, optando pelo método dedutivo, pois abordou a relação da migração com o 
trabalho escravo, descrevendo a prática de migração e trabalho análogo, a exemplo do 
caso dos dez venezuelanos, no Sul da Bahia. São destacadas, sobretudo, as leis 
domésticas em relação ao tema, como o Trabalho Escravo e a Constituição Federal.  
Palavras-chave: Economia do trabalho. Direitos trabalhistas. Migração. Trabalho 
análogo à escravidão. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Acredita-se que o trabalho escravo iniciou nas eras das grandes civilizações, 

principalmente em construções dos monumentos em diversos países da África, Ásia, 

Europa e América, que utilizavam mão de obra de pessoas escravizadas para variadas 

funções, tais como, domésticos, rural, minerador, soldados do exército e construtores. 

Independente do sexo, os escravizados possuíam função e não tinham direitos sociais. 

No período das grandes navegações e das colonizações, a existência do trabalho 

escravo era possibilitada pelo tráfico e transporte dessas populações em navios 

negreiros, trazidos por colonizadores, no livro História do Brasil (1996), conta a 

trajetória da colonização do Brasil. As atividades escravas, que desqualificaram a 

 
1 Bacharela em Serviço Social pela União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) /Itabuna-BA. 
Especialista em Saúde, Seguridade e Políticas Públicas pela Faculdade Guanambi. Especialista em Gestão 
Cultural pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) Ilhéus- Bahia. 
Colaboradora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Mídia (UESC).   
 E-mail: ass.laismelo@gmail.com 



 

 

dignidade humana, foram exercidas por vários anos, a exemplo do Brasil, onde os 

colonizadores se beneficiaram da escravização desde o período colonial até 1888, 

quando ocorre a abolição através da Lei Áurea. O que não muda muito o quadro, haja 

vista que, neste mesmo período surge a Revolução Industrial onde os trabalhadores 

operam máquinas por longas horas, em locais insalubres e baixíssimos salários, 

configurando um trabalho análogo à escravidão.  

Ainda nesta temática, constata-se que, no Brasil, logo após a abolição da 

escravatura, a migração dobra chegando a 1,13 milhão de trabalhadores migrantes 

segundo Maringoni (2011), estas populações acabam substituindo os escravos nas 

lavouras e o trabalho assalariado se torna peça chave para os protestos trabalhistas nos 

próximos anos. 

No entanto, as relações de trabalho vão sendo modificadas conforme as 

reivindicações das massas e as convenções, principalmente a de Genebra, assinada em 

1926, a qual proibia o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, contribuindo 

significativamente para a diminuição, embora até os dias hodiernos a luta contra estas 

práticas ainda seja necessária. Ideia que se reafirma nestas palavras das Nações Unidas2: 

“Apesar de a escravidão ter sido expressamente abolida em diversos países, seu uso 

continua disseminado pelo mundo sob a denominação de “formas contemporâneas de 

escravidão.” 

A escravidão pós-moderna é uma violação que fere os direitos humanos 

constituindo-se em dois vieses: a condição social do indivíduo e a privação do mesmo a 

liberdade, sendo tratado como propriedade privada, para lucros do aliciador. Hoje, o 

trabalho análogo à escravidão se configura em situações em que os empregados são 

submetidos a condições degradantes no local de trabalho, jornadas extensas - maculando 

sua dignidade, restrição de locomoção e até mesmo dívidas geradas pela migração do 

trabalhador para local de trabalho adquirido. 

Levando em conta o campo da economia do trabalho e, em especial, à prática 

migratória, bem como ao trabalho análogo ao de escravo, este artigo mostrar a realidade 

de uma parcela da população, que migra em busca de emprego e sofre a alienação de 

seus direitos trabalhistas e sociais, o que promove um verdadeiro desacato às leis que 

 
2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Trabalho Escravo. Brasília, abril, 2016. 

 



 

 

garantem os direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão, baseado na Constituição 

Federal de 1988. 

É clara a percepção da necessidade do trabalho para a sobrevivência do cidadão. 

Também é notório que, o significado de trabalho foi se modificando conforme os anos, 

ao tempo que houve o desenvolvimento de ferramentas para tal finalidade, fazendo que 

o modo de produção se adequasse aos valores/leis transmitidos pela sociedade, em cada 

época. 

Desse modo, o texto refere-se a uma parte a população migrante que é submetida 

ao trabalho que faz analogia a escravidão. Este estudo se propõem a pensar como essa 

atividade pode ser evitada? Com base neste questionamento, buscam-se subsídios 

dentro do contexto histórico e atual, baseados em leis que criminaliza esta atividade. 

Este artigo também relata o caso de migração acontecido no Estado da Bahia na cidade 

de Itabuna em 2019, onde 10 venezuelanos em situação de vulnerabilidade social, 

exercia atividade análoga. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.2 Trabalho análogo ao escravo no Brasil e direitos trabalhistas 

 

O Brasil é um país que tem em sua história as marcas de uma luta incessante 

para com o trabalho escravo. A colonização foi brutal para com os nativos, parte deles 

não se adaptavam aos costumes e regras. Para Fausto (2006, p.22) “Os índios que se 

submeteram ou foram submetidos sofreram a violência cultural, as epidemias e mortes. 

Do contato com o europeu resultou uma população mestiça, que mostra, até hoje, sua 

presença silenciosa na formação da sociedade brasileira. ”  

A gênese da colonização espelha toda a labuta dos que aqui migraram 

forçadamente em navios negreiros sob requintes de crueldade e má condição humana. 

Além de retirados das suas terras natais, estes povos foram expostos a um trabalho sem 

renumeração, sem carga horária estabelecida e, acima de tudo, sobrevivendo aos gostos 

de uma burguesia, que desconhecia toda sua história de vida, inclusive seu nome. 

As lutas contra o trabalho escravo eram sempre ganhadas por aqueles que 

detinham o poder junto ao capitão do mato, que portava armas de fogo, ou seja, armas 

pertencentes aos senhores. No Brasil Colônia, as produções principais eram dos 



 

 

engenhos de açúcar, especialmente na região Nordeste, lavouras de café e garimpo no 

Sudeste (estas regiões eram as mais rentáveis e as que detinham boa parte da mão de 

obra escrava da colônia). A sociedade escravocrata visava o maior lucro possível, 

queriam enriquecer no Brasil, para isso não tinham gastos nenhum para com essa 

população de trabalhadores, que eram tratados como animais. Afirma Fausto (2006, 

p.54) “Os escravos eram considerados juridicamente como coisas. ” 

Durante todo o período escravocrata brasileiro, por meio do 3tráfico negreiro 

vieram cerca de 4,8 milhões de pessoas para serem escravizadas nas zonas rurais e 

cidades do país. Porém, passados 300 anos de escravidão, somado a muitas torturas e 

muitas tentativas de leis, como a lei Eusébio de Queiroz 1850, do ventre livre 1871, 

Sexagenário 1885, que vieram a ser substituídas pela lei Áurea em 1888, determinando 

que todos independente de idades deveriam ser alforriados. 

Logo após a alforria, quase toda a população de escravos livres passou a compor 

uma parte da sociedade vulnerável e não assistida em nenhuma política pública do 

governo, as questões sociais vão aumentando, os escravistas têm a opção de contratar os 

imigrantes que chegam ao 4número 219 mil – haja vista que com o fim da escravidão a 

mão de obra da lavora fora substituída pelos migrantes. 

Neste contexto, a escravidão segundo Naringoni (2011), chega a 700 mil 

escravos no país, nesta mesma época o país passa a contar com nova mão de obra barata 

a migrante, contudo, esta classe de trabalhadores reivindica seus direitos trabalhistas, 

fazendo com que anos após surgissem as primeiras normas trabalhistas: o Decreto nº 

1.313 de 1891, que regulamenta o trabalho dos menores de 12 a 15 anos nas fábricas, 

determinando horários e quais atividades.  

Desse modo, com fim da era escravista, novas composições trabalhistas vão 

surgir. Após uma década da migração substituir a mão de obra dos escravos, a demanda 

de imigrantes que chega a 525 mil imigrantes, vai surgindo os primeiros sindicatos para 

negociar melhorias e direitos trabalhistas. Contudo, a mobilização sindical fazia com 

 
3 De acordo com o portal Globo, a pesquisa americana indica que o Rio recebeu 2 milhões de escravos 
africanos, porém a Universidade de Emory em Atlanta aponta o dobro.  
Disponível em:< https://oglobo.globo.com/rio/pesquisa-americana-indica-que-rio-recebeu-2-milhoes-de-
escravos-africanos-15784551>. Acesso em: 05 de setembro de 2019.  
4 MARIGONI, Gilberto. O destino dos negros após a Abolição. São Paulo, IPEIA, 2011. Ano 8. Edição 

70 - 29/12/2011. 



 

 

que os governos estaduais e municipais criassem direitos em prol do bem-estar do 

operário e dos trabalhadores rurais, assim como se refere o Decreto 979, de 6/1/1903, o 

Decreto 1.637, de 5/1/1907 que autorizava a criação de sindicatos de trabalhadores 

urbanos e sociedades cooperativas e a Lei municipal 1.350, de 31/10/1911, do Rio – 

Fixava o horário de trabalho dos empregados do comércio no Rio de Janeiro. 

Paulatinamente, a classe operária vai se articulando e exigindo seus direitos 

como, por exemplo, a jornada de trabalho de oito horas, fixação do salário mínimo 

(estabelecendo um valor), indenização para casos de acidentes, contratos coletivos ao 

invés de individuais, dentre outros. É preciso salientar que todos esses direitos foram 

estruturados a partir do Congresso Operário Brasileiro que teve sua primeira edição no 

ano de 1906 e na quarta edição em 1912, houve a fundação da Confederação Brasileira 

do Trabalho (CBT), qual foram exigidos os direitos básicos dos trabalhadores.  

A carteira profissional do trabalho passa a ser um documento para todos os 

trabalhadores de qualquer classe em 1932, gradativamente os direitos trabalhistas vão 

sendo lapidados com muitos esforços e reivindicações. Sucessivamente, o trabalhador 

conquista um espaço do qual os governantes vão aprender a usar como forma de 

controle ao seu favor, principalmente na parte sindical onde a CLT legitima, se tem 

peleguismo, como forma de apoio as grandes empresas e o operariado. 

 Garantir os processos trabalhistas foi uma forma de assegurar, no contexto da 

sociedade, leis que protegessem a classe trabalhadora e os mínimos sociais. As leis 

trabalhistas, as quais definem alguns parâmetros para o empregador, como os direitos e 

deveres, carga horária de trabalho, férias, ambiente salubre e etc. Esses direitos e 

deveres trabalhistas foram lapidados na Era de Getúlio Vargas, em primeiro de maio de 

1943, baseado na Carta Del Lavoro. 

Com os direitos trabalhistas conquistados e a Convenção de 1926 que passa a 

valer no ano de 1966, onde o governo se compromete a adotar medidas eficazes e a 

proibir o trabalho forçado sob coerção. Contudo, percebe-se que ainda há locais onde 

este tipo de trabalho é realizado, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

em 1975, onde é fundada a Comissão Pastoral da Terra, que presta serviços para a 

comunidade rural, combatendo atividades análogas á escrava. 

Progressivamente, vão surgindo novos passos que possibilitam o cidadão novas 

oportunidades de vida e de trabalho, asseguradas pelo Constituição Federal de 1988. Em 



 

 

2002, é elaborado o Primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, neste 

mesmo ano também foi criado o Seguro Desemprego para os resgatados. No ano 

seguinte, é criada a Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo 

(CONTRAE), e surge a primeira indenização no Brasil, paga pela União, por trabalho 

em regime. Uma década após, especialmente em 2014, assoma a PEC do Trabalho 

Escravo, onde são confiscados imóveis de quem comprovadamente tem a prática do 

trabalho análogo ao de escravo.  

 

2.3 Migração e trabalho análogo 

 
Como já exposto, durante o período da colonização, o Brasil teve sua mão de 

obra barata, traficada e escravizada para fins da burguesia nos trabalhos braçais das 

lavouras e serviços domésticos. A abolição foi um longo processo, sendo finalizado em 

1888. Então, 55 anos após a Lei Áurea temos os direitos trabalhistas oficializados em 

1943, pelo governo Vargas. Mas esta lei ainda não coibia a exploração, que era evidente 

para tais grupos da sociedade, que não era se quer assistida. 

No Brasil, a migração compõe a história desde a colonização até os dias atuais, a 

nossa cultura carrega todos os traços e as lutas de uma sociedade miscigenada, que 

sempre foi voltada para o trabalho, seja nas lavouras, nos maquinários, na construção 

das grandes cidades ou nas indústrias.   

Contemporaneamente, o trabalho análogo ao de escravo ainda usa das mesmas 

armas para tal finalidade. Em geral, vitimam pessoas vulneráveis, que, em sua realidade, 

compõe uma classe de baixa renda e baixo nível de escolaridade e informações, dentre 

outros acessos, que o governo disponibiliza. Pessoas que são severamente afetadas pela 

taxa de desemprego no país e, no caso dos imigrantes, são recrutadas por aliciadores que 

fazem promessas de bons salários, estabilidade e entre outros adicionais, que são 

atribuídos na conquista do trabalhador. 

Os imigrantes sofrem com essa realidade, pois saem da sua terra natal para 

adentrar uma cultura diferente do habitual, almejando um futuro melhor que o passado e 

presente, acreditando em uma proposta de emprego possivelmente promissora. Muitas 

vezes, o imigrante que é aliciado não tem a opção de se manter naquele local de origem, 

e as propostas de emprego vem como a única opção final.  

Nesse sentido, o deslocamento humano é possível em tais eventualidades:  



 

 

De acordo com a organização Internacional do Trabalho (2009), 
existem três tipos de deslocamento humano para dentro ou para fora 
do país de origem: (i) migração, (ii) contrabando de migrantes ou (iii) 
tráfico de pessoas. Por migração, a OIT define o deslocamento 
autônomo de pessoas para residir em outro lugar, quer seja de forma 
documentada (também conhecida como “legal”) ou indocumentada 
(chamada de “clandestina” ou ilegal”). Contrabando de migrantes 
ocorre quando pessoas são impedidas de migrar legalmente e buscam 
a ajuda de outras pessoas ou organizações – quer seja por pagamento 
ou não – para atravessar a fronteira (OIT, 2009). 

 

Conforme o tempo, as transformações no mundo do trabalho avançaram, as leis 

se tornaram mais ríspidas para com os infratores e a condição humana para tal atividade 

tornou-se repudiada, porém, ainda podemos presenciar tais infrações a legislação. A 

globalização permitiu que a força de trabalho fosse barata e desvalorizada, criando uma 

cisão entre incluídos e excluídos.  

Logo, o “direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos 

governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de 

promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos” 

Brasil (2010).  

Neste contexto, o artigo 149 do Código Penal, Decreto Lei 2848 de 7 dezembro 

de 1940, foi feito notoriamente para desígnio das atividades que envolvam a analogia ao 

trabalho escravo, que desrespeitem os direitos humanos. Configura-se como crime, o 

trabalho análogo, pois expõe sem condições mínimas, degradantes o trabalhador sem 

liberdade, sujeitando uma pessoa ao domínio de outra:  

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. § 1o Nas mesmas penas 
incorre quem:  I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 
parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – 
mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho. § 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é 
cometido, I – contra criança ou adolescente; II – por motivo de 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.   

 

O Código Penal 149-a trata especificamente de pessoas que migram e que são 

aliciadas para trabalhos em outras cidades, estados e países. Normalmente, são 



 

 

recrutadas por atravessadores ou “gato”, que usam da alienação como uma forma de 

seduzir a vítima para tal atividade, ofertando sempre bons salários, locais para moradia 

e etc.  

Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, 
comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, 
coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: I - remover-lhe órgãos, 
tecidos ou partes do corpo;II - submetê-la a trabalho em condições 
análogas à de escravo;  III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; 
IV - adoção ilegal; ou V - exploração sexual. Pena - reclusão, de 4 
(quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  § 1o A pena é aumentada de um 
terço até a metade se: I - o crime for cometido por funcionário público 
no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las; II - o crime 
for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com 
deficiência; III - o agente se prevalecer de relações de parentesco, 
domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência 
econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao 
exercício de emprego, cargo ou função; ou  IV - a vítima do tráfico de 
pessoas for retirada do território nacional. § 2o A pena é reduzida de 
um a dois terços se o agente for primário e não integrar organização 
criminosa. 

Entre as atividades exercidas, estão: a exploração sexual de mulheres e menores 

de idade (criança e adolescente), trabalhos em lavouras, trabalhos domésticos, 

confecções, oficinas de ferro velho e assim por diante. 

Cabe ressaltar que, no tráfico internacional de pessoas, na maioria das vezes, a 

vítima não sabe o idioma local, quiçá a cultura e os costumes, acabam sendo submetidos 

à tortura, abusos psicológicos, físicos, financeiros - a vítima acaba contraindo muitos 

débitos se tornando dependente financeira, através dos gastos, como, por exemplo, a 

passagem viagem, comida, hospedagem, formando uma bola de neve da qual nunca 

cessará. 

O Código Penal, nos incisos do artigo 149-a trata desde a remoção dos órgãos e 

submissão a trabalhos análogos a de escravo, à exploração e servidão sexual. Então, 

qualquer tipo de atividade não remunerada ou com baixíssima renumeração, sem carga 

horária de trabalho pré-estabelecida, relativamente sem os diretos trabalhistas e 

adequação salubre para o pleno exercício do trabalho, pode ser denunciado, em questões 

de maus-tratos e atividades pejorativas e análogas passa a ser crime do código penal 

artigo 149, em questões de migração 149-a. 



 

 

Esse tipo de crime se equipara, em quaisquer das suas formas, com a escravidão, 

abrangendo a dignidade humana cerceando o direito de ir e vir, bem como os direitos 

sociais de cada cidadão. E essas motivações que levam a escravidão ainda existir são as 

mesmas conhecidas por aqueles que visam o lucro acima da humanidade e honestidade, 

um lucro que vê o ser humano como máquina de dinheiro e não como semelhante.  

 

2.4 Metodologia 

O presente estudo pretende mostrar a realidade da população que imigra para o 

Brasil e os que migram para outras regiões brasileiras. Apresentar a relação do trabalho 

desde o Brasil Colônia até a atualidade, analisando os direitos trabalhistas, observando 

as possíveis dificuldades, mesmo amparado em uma legislação. Constitui-se enquanto 

pesquisa aplicada, pois levará conhecimentos práticos para extensão da problemática 

associada à análise dessa questão. 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, o qual visa discutir o trabalho 

escravo no período colonial, trabalho análogo nos dias hodiernos e como as relações 

trabalhistas foram lapidadas, buscando caracterizar o objeto de estudo. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a análise caracteriza-se como 

pesquisa bibliográfica, pela elaboração a partir do levantamento e da análise do material 

já publicado, como artigos científicos - junto ao acervo de Instituições de Ensino 

Superior, periódicos da Capes, repositórios das universidades - relatórios técnicos e 

análises de casos já realizados em outros estudos auxiliando assim no complemento de 

informações.  

Foram analisados documentos, tais como leis federais ligadas à questão de 

trabalho análogo, especialmente o Código Penal 149 e 149-A, e citados ao longo do 

texto as leis: Decreto-lei nº 5. 452 de 1º de maio de 1943, Lei Eusébio Queirós 1850, 

Ventre Livre de 1871, Sexagenário 1885, Decreto n° 1.313 de 1891, Lei nº 13.445 de 

2017, dentre outras, formando, desta maneira, um complexo de fundamentos 

necessários à consecução deste estudo. 

O estudo tem como proposta apresentar a realidade do trabalho análogo, 

subsidiando outros estudos com dados levantados pela Procuradoria do Trabalho do 

Município de Itabuna, Ministério da Economia e Gerência do Trabalho em Ilhéus/BA. 

Contribuíram para fins práticos na questão da pesquisa do trabalho análogo do 



 

 

município de Itabuna, onde imigrantes de nacionalidade venezuelana encontravam-se 

em condições análogas às de escravo. 

 

  2.5 Resultados  

Das diversas atividades já realizadas pela humanidade, o trabalho análogo é o 

mais perigoso, colocam as pessoas em situação de risco e vulnerabilizadas, a qualquer 

exposição que venha a ter contato, e na pior das hipóteses sem nenhuma remuneração 

adequada para tal atividade.  

O caso dos Venezuelanos em situação análoga na região do Sul da Bahia, 

especialmente a cidade de Itabuna, estampa uma sociedade oportunista para com o 

próximo (em especial o empresário que alicia trabalhadores, em prol do lucro), pois o 

país em que eles são nativos, a Venezuela, passa por uma crise econômica, política e 

humanitária com constantes lutas de tomada de poder pela oposição. Desse modo, a 

sociedade fica vulnerável a todas as situações que são colocadas, como, por exemplo, o 

desemprego que cresce substancialmente. 

A mobilidade social atua como um princípio ativo para o trabalho escravo, tanto 

quanto a tecnologia que auxilia no aliciamento de pessoas suscetíveis socialmente a esta 

proposta - o trabalhador na grande maioria não observa o risco que corre ao ser 

empregado nessas atividades. 

Discutir o quanto a economia ganha com o trabalho escravo se torna algo 

vinculado aos lucros, já que compõem uma classe de trabalho da qual a remuneração 

quase não existe e sem direitos trabalhistas que implica com os encargos e outras 

situações, as quais o empregador se nega a contribuir por motivos de obter mais lucros, 

sabendo que o tráfico de pessoas gera mais riqueza que o tráfico de drogas. 

Portanto o capitalismo lucra muito com essa atividade ilícita logo que: 

A finalidade do capitalista é, o que não surpreende, o “incessante 
movimento da obtenção de ganho”. Isso parece o enredo de Eugênia 
Grandet, de Balzac*! Esse impulso absoluto de enriquecimento, essa 
caça apaixonada ao valor é comum ao capitalista e ao entesourador, 
mas, enquanto o entesourador é apenas um capitalista louco, o 
capitalista é entesourador racional. O aumento incessante do valor, 
objetivo que o entesourador procura atingir conservando seu dinheiro 
fora da circulação, é atingido pelo capitalista, que, mais inteligente, 
recoloca o dinheiro constantemente em circulação. (229)” (Harvey, 
2013, p. 94, citando O Capital, Marx). 

 



 

 

Desta forma, as empresas enriquecem tirando vantagens dos trabalhadores que 

passam longas horas exercendo atividades de risco, privando-se de todos os direitos 

trabalhistas, enquanto empregadores buscam lucro através de investimentos no sistema 

análogo, é no mínimo deprimente ao empregado, que por falta de opção e conhecimento 

não reluta da própria alienação que o capitalismo prega aos proletariados. 

O capitalista adquire um papel distintivo, como orquestrador do 
processo de trabalho em todos os seus aspectos. “O capitalista não é 
capitalista por ser diretor da indústria; ao contrário, ele se torna chefe 
da indústria por ser capitalista. O comando na indústria torna-se 
atributo do capital” (407-8). Apenas por meio do comando do 
processo de trabalho o capital pode ser produzido e reproduzido 
(Harvey, 2013, p.126, citando O Capital, Marx). 
 
 

Não distante essa situação, a cidade de Itabuna- Bahia ostenta uma realidade, a 

qual será apresentada mediante dados que foram cedidos pelo Ministério Público do 

Trabalho da cidade de Itabuna, em uma investigação na qual foram capitados através da 

relação de autos de infração lavrados pelo Ministério da Economia e subsecretaria de 

inspeção do trabalho. De modo que, foram lavrados 8 episódios de crime envolvendo 

situação de trabalho análogo ao escravo, apresentada no quadro a seguir: 

 

5Relação de Autos Infracionais lavrados pelo Ministério Público do Trabalho em 

relação ao trabalho análogo ao escravo. 

Admitir empregados sem os respectivos registros empregatícios como Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

Manter empregado que não possuía (CTPS); 

Contratar sem exame médico admissional; 

Disponibilizar supostos “alojamentos” insalubres; 

Manter empregado em condições precárias de proteção para o trabalho; 

Colocar empregado em situação de risco, em situações que competem ao especialista da 

área, por exemplo, instalações elétricas; 

Efetuar descontos abusivos nos salários;  

Não conceder ao empregado repouso semanal. 

 
 

5 Quadro foi elaborado através da relação de autos de infração cometido pelo infrator e lavrados pelo 
MPT. 



 

 

As circunstâncias citadas no quadro acima reproduzem uma série de infrações 

cometidas pelo empregador que reproduz uma limitação na vida do empregado no que 

toca à sua liberdade, reproduzindo comportamento que viola as leis trabalhistas e os 

direitos humanos. O empregador explicou aos trabalhadores sua preferência para com os 

mesmos, por conta da mão de obra ruim no Brasil. Ele acompanhava de perto da 

situação análoga dos trabalhadores, residia em um trailer na mesma área do galpão.  

Nas considerações dos autos da infração foram encontrados 9 trabalhadores 

venezuelanos (“8 homens e 1 mulher”) em situação de trabalho análogo ao de escravo, a 

décima pessoa conseguiu passagens, contudo a dívida que tinha fora passada, para seu 

esposo que permaneceu no local. 

Eles foram trazidos pela empresa, a qual tinha servidão por dívida, eles 

receberam a oferta de trabalho pela internet, em um site de emprego e por indicação de 

quem já estava em situação de trabalho análogo, todos afirmaram que decidiram migrar 

por causa da crise política, econômica e social qual a Venezuela atravessa.  

Quanto à infração, a legislação foi verificada e constatou-se que a empresa 

destinou o galpão para o trabalho, mas também como um alojamento inapropriado e 

insalubre. Nos quesitos de sobrevivência e acomodações, as camas e os armários eram 

improvisados com sucatas de móveis que eles mesmos trabalhavam para não dormir no 

chão. A mulher que compunha o grupo de venezuelanos tinha seu alojamento separado 

dos demais em um trailer estacionado no próprio terreno. Apenas dois possuíam 

colchões, o restante utilizava sucata. De modo geral, as acomodações eram quentes, 

escuras e com bastante insetos. 

As refeições eram feitas três vezes ao dia, e cozinhada por um deles, os 

alimentos eram comprados por um dos venezuelanos, o valor era cobrado deles assim 

como as passagens de vinda ao país e o acesso a remédio e entre outras situações quais 

eram submetidas. Tudo era descontado deles, trabalhavam de domingo a domingo, não 

gozavam das folgas semanais, previstas na legislação. Os períodos de folgas eram 

imprecisos e não regulares. Era descontado da diária do trabalho de domingo (por ser a 

mais cara), mesmo o trabalhador estando doente. Um dos empregados relata 

humilhações verbais, porém desconhece agressões físicas, e caso quisesse deixar o 

emprego teria que quitar as dívidas incluindo a passagem.  



 

 

Estes relatos apenas estampam muitas realidades de um Brasil que ainda existe e 

não está muito distante de nós e das leis, mostram um país onde existem pessoas que se 

aproveitam das dificuldades do próximo para o seu próprio lucro, pelo o mínimo que 

seja. 

Contudo essa realidade que fora descrevida na forma indutiva do aliciamento 

não passa de meros indicativos das situações as quais estas pessoas foram expostas. O 

aliciador usa da coerção para o propósito de exploração para atividades mal 

remuneradas com cargas horárias excessivas para garantir uma mísera quantia abaixo do 

salário padrão, privações à educação e a toda informação que seja uma arma contra o 

aliciador, o mesmo cria dívidas que o funcionário não consegue pagar gerando uma 

espécie de dependência, controle sobre a vítima. 

O trabalho ilícito cria vantagens para que o empregador prossiga no caminho 

desonesto até que seja flagrado, pois cometido é tipificado como ilegal, desobedecendo 

às leis trabalhistas, aos direitos humanos. Quando empregadores descumprem a 

legislação trabalhista são sancionados financeiramente e cumprem pena de dois a oito 

anos, quando é servidão por dívida.  

Impedir a vítima de se desligar do trabalho e retenção de documentos do mesmo, 

a pena é de um a dois anos, multa além da pena correspondente à violência, se a vítima 

for gestante, idosa, menor idade ou indígena a pena é aumentada a um sexto a um terço. 

Se o aliciador migrar com a vítima para outras localidades do país, configura-se 

detenção de um a três anos, com multa. Vale ressaltar que também é um crime contra a 

dignidade humana, gerando desconforto e reduzindo a algo ou coisa. 

 No entanto, há um reajustamento das condições para o bem-estar social do 

cidadão coibido, em um processo judicial intentado pelo MPT, o trabalho análogo é tido 

como ilegal, por ser, infrações graves que afetam a vida do próximo de vários contextos 

(financeiro, físico, psicológico e social). 

A reinserção social dos trabalhadores resgatados do trabalho análogo, ainda é 

pouco comentado, encontra-se hoje, trabalho/projetos para erradicação, como a 

Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, no entanto políticas 

públicas para a reinserção não há, e essa falta de projetos torna o trabalhador vulnerável 

a tal possibilidade. 

  



 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde século passado até o início das grandes nações históricas como Egito e 

entre outros, o trabalho escravo era algo corriqueiro dado às determinadas classificações 

da sociedade. Na era do carvão e do aço os trabalhadores eram submetidos à carga 

horária exaustiva de trabalho e baixíssimas renumerações. Nos dias atuais, com a 

notória globalização, o trabalho escravo ainda continua em alta, sejam na área 

alimentícia, na moda ou em outros setores, muitas indústrias ainda lucram com estes 

tipos de trabalho. O trabalho escravo permite que o proletariado seja o maior 

prejudicado da história, pois todas as eras citadas acima mostram a invisibilidade diante 

sua condição social, torna- se vulnerável aos vilões sociais.            

Igualmente, o trabalho análogo hoje movimenta duas vezes mais que o tráfico de 

entorpecentes, gerando um lucro de US$ 150 bilhões de dólares no mundo, trabalhos 

como prostituição, construção, mineração, agricultura e doméstico, são os mais 

rentáveis. Contudo, na América Latina, o setor com maior empregabilidade é o agrícola 

afetando 350 mil pessoas segundo a OIT, em 2018, no Brasil foram identificados 1.700 

casos de trabalho análogo e foram resgatadas 1.133 pessoas a essa condição.    

Na atualidade, o combate à escravidão conta com algumas ferramentas que 

inibem alguns aliciadores a voltar para este tipo de crime, como a “Lista Suja” que é um 

cadastro que consta o nome do empregador vinculado à prática análoga. O confisco de 

propriedades nas quais era praticada tal atividade. Não obstante, ainda há baixa 

fiscalização e informações, de modo que, fica visível que boa parte da população não 

tem acesso ao que seja trabalho análogo, muito menos a denúncias, talvez até acredite 

que este tipo de coisa esteja só nos livros de história ou bem distante da nossa realidade. 

Faz-se premente, que à mídia promova campanhas educativas que incentivem a 

realização de denúncias contra o trabalho análogo á escravidão, assim como o 

Ministério do Trabalho em parceria com grandes empresas, deve fornecer cursos 

técnicos gratuitos em regiões carentes, a fim de qualificar a mão de obra e garantir 

oportunidades a essa população de modo que tenha ciências dos seus direitos 

trabalhistas e constitucionais. 
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EM BUSCA DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICO-FILOSÓFICOS DO WELFARE 

STATE: a perspectiva liberal e socialdemocrata 

GT 9. Economia social, do trabalho, solidária e cooperativismo 

 

                                                                            Pedro Lopes Marinho1  

 

RESUMO 

Este texto procura demonstrar como a concepção econômica inaugurada por Adam 
Smith e a interpretação dada a ela pela Escola Neoclássica e a escola de Chicago, assim como, 
a concepção de Keynes sobre a Economia vão delinear a concepção de Wefare State liberal e 
universalista respectivamente. Para Smith, o mercado é o elemento explicador da realidade 
econômica e representa a própria viabilização da ordem social, seu operador último, sua 
forma de organização social. Para Keynes, a realidade econômica é criada pela própria ação 
humana. Assim Keynes define a Economia como uma ciência moral. Ao analisar os 
fundamentos econômico-filosóficos de Smith e Keynes compreendem-se a origem dos 
Wefare States liberal e socialdemocrata e o seu processo de desenvolvimento até o século 
XXI.  

 

Palavras-chave: Liberalismo. Keynesianismo. Wefare State. Econômico-filosófico.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Os três principais teóricos da economia, Adam Smith, Karl Marx e Keynes, não 

podem ser denominados de “economistas puros”, ou seja, aqueles pensadores da economia 

cuja análise se restringe aos fatos econômicos. Ao contrário, eles buscaram compreender a 

funcionalidade da sociedade e, para isto, basearam-se na análise econômica. Porém, de acordo 

com o propósito deste texto, consideraremos apenas as concepções de sociedade de Adam 

Smith e Keynes.  

Adam Smith (1985) pensa a ordem social como uma emergência que harmoniza o 

caos potencial dos interesses individuais e o traduz em bem-estar para a sociedade. Os 

interesses pessoais são guiados para uma mão invisível que os orienta para o bem-estar 
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pedro@uesc.br. 



 

 

coletivo. Uma solução harmoniosa que supõe a dissipação dos conflitos próprios de uma 

sociedade hierarquizada. A mão invisível funciona como um operador social.  

Para Keynes (1996) a realidade econômica e, portanto, a realidade social não são 

“dadas”, “positivas”, mas construídas pela decisão econômica de cada um. O objetivo de 

investigação não é um dado pré-existente a ser descoberto ou conhecido, mas um mundo 

criado pelas próprias decisões humanas. Portanto, existe uma interação entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento no método de Keynes. É com base nesta visão, de que a realidade 

econômica é criada pela própria ação humana, que Keynes define a economia como uma 

ciência moral. 

Este texto objetiva demonstrar como os fundamentos econômico-filosóficos da ordem 

liberal, inaugurada por Smith e reinterpretada pela Escola Neoclássica e por Fridman, e a 

filosofia de Keynes contribuem na configuração dos Welfare States contemporâneos. 

O trabalho está estruturado em quatro seções, além desta introdução e das 

considerações finais. Na primeira seção, são apresentados os fundamentos econômico-

filosóficos do liberalismo. Na segunda seção, são abordados os fundamentos econômico-

filosóficos do método de Keynes. Na terceira seção, comenta-se sobre a origem e classificam-

se os regimes Welfares States. Na quarta seção, são relacionados os fundamentos econômico-

filosóficos de Smith e Keynes aos Welfares States contemporâneos. Por fim, são feitas as 

considerações finais.    

 

2. FUNDAMENTOS ECONÔMICO-FILOSÓFICOS: o liberalismo econômico 

2.1  Adam Smith e o surgimento do liberalismo econômico 

A busca para explicar os fenômenos da natureza e a funcionalidade da sociedade 

iniciada com a filosofia grega ganha novas perspectivas a partir do século XVI. Que leis 

universais regulam a ordem física? Como explicar a ordem social independente da vontade 

divina e tendo como ponto de partida o indivíduo? De acordo com Ganem (2000), os sábios 

modernos tentaram responder a essas questões através de três planos teóricos, os três tendo o 

homem como sujeito do conhecimento.  



 

 

O primeiro plano, marcadamente científico-físico, é expressado pela Revolução 

Científica moderna e tem em Galileu (após Kepler e Copérnico) a expressão da ruptura da 

ciência moderna e em Newton a sistematização sólida da física clássica.  

O segundo plano é marcado pelas questões da filosofia do conhecimento e é 

representado, de um lado, por Bacon, que lança as bases da ciência experimental, e de outro 

por René Descartes, que propõe a matemática como mathesis universalis para o 

conhecimento.  

A terceira vertente é a tentativa da compreensão da ordem social pela filosofia moral e 

política. Aqui o homem enfrentará o desafio maior, ser ao mesmo tempo, sujeito e objeto do 

conhecimento. Diversos filósofos trataram dessa instigante questão e procuraram nas paixões 

e sentimentos humanos a possibilidade de decifrar o homem e construir, em bases sólidas, 

uma explicação de por que, em vez de se destruírem, os homens conseguem viver em 

sociedade: Maquiavel (1469–1527), Hobbes (1588–1679), Locke (1632–1704), Mandeville 

(1670–1733), Montesquieu (1689-1755), Hume (1711–1776), Rousseau (1712-1778), 

Benthan (1748- 1832), entre outros.  

As ideias desses filósofos, respeitando diferenças e contribuições originais 

fundamentais, podem ser agrupadas em duas grandes vertentes, vertentes antagônicas: o 

individualismo e o socialismo igualitário democrático. Segundo Ganen (1999) a união 

“milagrosa” dessas duas vertentes deu-se no século XVIII com Adam Smith. Através de uma 

démarche individual, Adam Smith concebeu a ordem social como a emergência que 

harmoniza o caos potencial dos interesses individuais e o traduz em bem-estar para a 

sociedade. Essa solução consiste numa explicação nada trivial que, utilizando-se de uma 

metáfora a mão invisível2, transformando-a em um operador social. Nesse sentido, o mercado 

representa a própria viabilização da ordem social, seu operador último, sua forma de 

organização social. Uma solução “genial” que colocou Smith dentro da história das ideias 

como um dos grandes pensadores da humanidade.   

Ainda de acordo com Ganen (1999) duas leituras se apresentam para a compreensão e 

a explicação da concepção de Smith. Na primeira leitura, leitura economicista, a moral é 

totalmente descartada. Essa concepção aparece pela primeira vez nos argumentos elaborados 
 

2 A noção de mão invisível traduz, segundo a opinião de alguns pensadores, a presença de Deus e revela a 
herança teológica de Adam Smith. Para outros pensadores, Adam Smith utilizou-a como metáfora, como recurso 
para fornecer inteligibilidade à regularidade do fenômeno econômico.  



 

 

pela escola histórica alemã de que existiria entre as duas grandes obras de Smith, Teoria dos 

Sentimentos Morais (1759) e Riqueza das Nações (1776), uma ruptura radical3. Assim, Teoria 

dos Sentimentos Morais deveria ser considerada uma obra da imaturidade e do devaneio de 

um jovem e romântico filósofo, totalmente dispensável para o entendimento da Riqueza das 

Nações, esta última tratada como sua única e grandiosa obra. Nessa perspectiva, o conceito de 

interesse smithiano transforma-se unicamente em interesse pessoal, e o amor próprio passa a 

ser sinônimo de egoísmo. Nessa perspectiva, a grande contribuição à modernidade dada por 

Adam Smith reduz-se a uma citação: 

O homem que necessita da ajuda dos seus semelhantes não pode esperar que este lhe 
dê por mera bondade. Será mais fácil consegui-la se poder explorar ao seu favor o 
interesse do outro e lhe puder demonstrar que ele terá vantagem em fazer aquilo que 
lhe é pedido (...) Não é por generosidade que o açougueiro e o padeiro nos fornece 
alimentos: fazem no seu próprio interesse  (...) Dirigimo-nos não ao seu espírito 
humanitário, mas ao seu amor próprio e nunca lhes falamos das nossas próprias 
necessidades mais das vantagens que advirão para ele  (SMITH, 1985, p. 50).  

  

A segunda leitura explora o sentido unitário e de continuidade da obra de Smith, 

aproximando a economia da moralidade. Como explicar a unidade nas obras de Smith? 

Apesar de existirem diversas abordagens, aquela que liga os dois grandes textos do autor 

(Teoria dos Sentimentos Morais e Riqueza das Nações) pelos seus conceitos essenciais tem 

sido a mais aceita pela academia. O egoísmo constitui o conceito fundamental em Riqueza das 

Nações, como visto anteriormente. Smith advoga o conceito de simpatia como conceito chave 

da sua filosofia moral. Cabe observar que em Smith este conceito não se refere à compaixão 

ou à piedade; portanto, não deve ser confundido com qualquer forma de benevolência. 

Segundo Smith (1999, p.112), “Simpatia refere-se ao ato de compartilhar qualquer sentimento 

com o outro”. Para o autor, ao mesmo tempo em que os homens são inclinados a buscar seus 

interesses pessoais, eles também se preocupam com os outros, com sua felicidade ou seu 

sofrimento.  

Por mais egoísta que se possa admitir que o homem seja, existem evidentemente 
alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte de outros e 
tornam sua felicidade necessária para ele mesmo, apesar de não obter nada disso, a 
não ser o prazer de assisti-la. Portanto, como seres naturalmente dispostos para a 
vida em sociedade, nem mesmo o menos virtuoso dentre os homens consegue ser 
indiferente ao que se passa com os demais, a sua alegria ou a sua dor, e este 
interesse pela sorte alheia não decorre de qualquer consideração da utilidade que 
podemos extrair dessa situação (SMITH, 1999, p. 129).  

 
3 O Problema Adam Smith foi o nome dado pela escola histórica alemã à relação entre a Teoria dos Sentimentos 
Morais (TSM) e A riqueza das Nações (RN).   



 

 

 

Portanto, através da simpatia é que nós nos tornamos agentes morais: só nos tornamos 

autoconscientes através de nossas relações com outros indivíduos. Ou seja, a sociedade 

constitui, por assim dizer, um espelho através do qual tomamos consciência de nós mesmos 

como agente moral. 

A simpatia e o egoísmo resultariam de um único sentimento: o amor próprio. De 

acordo com Cerqueira (2004) Smith concebia o homem como possuidor de diversos 

sentimentos, sendo que, para ele, o amor era o mais importante. Também para Smith os 

sentimentos humanos não eram essencialmente bons ou maus, afirma Cerqueira, mas 

circunstanciais. Assim, o amor próprio poderia levar ao interesse pessoal, centrado no 

egoísmo, como também poderia levar à simpatia, ou seja, o amor próprio poderia constituir-se 

em um impulso para atos virtuosos.  

O problema Adam Smith tem suscitado intenso debate e possibilitado uma melhor 

compreensão sobre o caminho seguido pela ordem liberal.  

 

2.2 Walras e a teoria Neoclássica 

A teoria neoclássica, nas palavras dos seus primeiros teóricos, constituiu, no campo da 

ciência econômica, a mais perfeita e acabada expressão da razão positivista dentre as ciências 

sociais. Ela será o ideal de ciência baseada nos padrões físicos de cientificidade. A chamada 

revolução marginalista tem como ponto de partida, para a compreensão do sistema 

econômico, o atomismo, expresso nos agentes isolados; unidades fragmentadas e 

individualizadas, tal qual o universo newtoniano, com seus elementos básicos, pontos isolados 

e partículas dotadas de massa.   

Não haverá dúvida sobre os caminhos que a economia irá seguir pelas mãos da 

Economia Neoclássica. Ela obedecerá às exigências de positividade e cientificidade 

requeridas ao longo dos séculos XVIII e XIX.  

Para Ganen (1980) para uma ciência que elege como seus os critérios newtonianos de 

cientificidade e que passa a se definir como análoga à mecânica clássica, só lhe resta assumir 

o desejo incontido e inconsciente de tornar-se um dia uma hard science, expulsando 

definitivamente dos seus domínios a moral. Neste sentido, guarda-se a ambição smithiana do 



 

 

mercado como teoria geral da sociedade, porém procede-se à passagem epistemológica para 

uma ordem explicada a partir de uma herança empirista e comungada a um projeto baconiano 

de ciência rumo a uma ciência que se definirá nos seus fundamentos como essencialmente 

racionalista e apriorista. Assim, a matemática, a formalização e a modelização passam a ser os 

critérios definidores de cientificidade.  

 Agora não basta afirmar que os interesses individuais produzem algo que se traduz na 

noção coletiva de bem-estar para todos. É necessário, imprescindível e inadiável demonstrar 

lógico-matematicamente a superioridade do mercado como forma de organização da 

sociedade. Ainda segunda Ganen (2005) será este o grande desafio que Walras, principal 

teórico da economia neoclássica4, enfrentará dentro da sua perspectiva de transformar a 

economia num belo e poderoso teorema. A partir de uma abordagem axiomática, ideal, de 

hipóteses irreais e de parâmetros altamente restritivos, pretenderá ele demonstrar que a ordem 

do mercado é “equilibrada”, “estável” e “ótima”. Portanto, revela, a partir desta ambição 

demonstrativa, o desejo de construir aprioristicamente os fundamentos de uma ciência exata.  

 Neste caminho de axiomatização e complexidade crescente de cálculos, o sujeito 

smithiano, plural, capaz de sentir egoísmo, mas também simpatia foi substituído 

definitivamente pelo homem econômico racional, um ser abstrato, atomizado e movido por 

cálculo racional. A noção de bem-estar smithiana foi substituída pela noção física de 

equilíbrio econômico, eliminando definitivamente de seu espaço disciplinar o Estado, a moral 

e qualquer injunção valorativa.  

 Ganen (1999) sintetiza o reducionismo efetuado pela economia neoclássica à 

contribuição de Adam Smith para a modernidade. “O elemento central da contribuição de 

Smith, a mão invisível, passou de operador social para operador técnico, que contabiliza 

interesses privados, entendidos estes últimos como puramente egoístas” (GANEN, 1999, p. 

622). Corretamente com essa ideia, teríamos o sujeito smithiano transformado no homem 

econômico-racional-neoclássico. O mercado teria também seu entendimento alterado, 

passando de forma de organização social ou uma teoria explicativa da ordem social liberal 

para o locus de troca, e a ideia de bem-estar se traduziria na forma rigorosa de uma ordem 

eficiente e ótima do modelo walrasiano de equilíbrio geral. 

 

 
4 Outros importantes teóricos foram: Jevons, Menger, Von Wieser, Pareto e Marshall.  



 

 

2.4 Friedman e a escola de Chicago 

 O caminho inaugurado por Walras será retomado a partir da década de 1950 do século 

XX. Inicialmente, terá como grande marco teórico, os desdobramentos matemáticos de Arrow 

e Debreu, expressos na demonstração e existência do equilíbrio e na anunciação dos teoremas 

do bem-estar.  

 Essas contribuições, contudo, se limitavam a reforçar o papel exercido pela 

formalização e pelos modelos matemáticos, sendo incapaz de dar à “velha” teoria neoclássica 

sobrevida e contemporaneidade e de trazê-la para ser novamente o referencial teórico da 

ordem liberal.  

Coube a Milton Friedman esse resgate. Numa elaborada e robusta concepção, ele 

absorve de Smith a explicação do mercado como forma única e superior da funcionalidade da 

sociedade e dos neoclássicos, a formalização e a matematização, agora com sua nova forma 

demonstrativa, a econometria. Mas herda, sobretudo, de Walras a concepção de que a 

economia deve ser estuda como qualquer outra ciência física. A partir desses conceitos, 

elabora sua filosofia econômica e passa a ser o referencial da matriz teórica liberal. 

Capitalismo e liberdade publicado em 1962 é considerado o texto síntese do 

pensamento de Milton Friedman.  Neste texto, ele não só expõe os fundamentos do 

denominado monetarismo econômico, como também sua filosofia econômica.  A filosofia 

prevalecente é a de que somente pelo exercício do livre mercado, que propicia uma 

descentralização dos centros de decisão, será alcançado o bem-estar dos indivíduos, sem as 

distorções provocadas por um sistema intervencionista.  

Friedman considera fundamentais os conceitos de capitalismo e liberdade, conceitos 

que oferecem a oportunidade para a prosperidade material da humanidade e que propiciam 

condições para o florescimento e o desenvolvimento da criatividade. Para Fridman (1985) A 

liberdade individual não está dissociada da organização econômica e se ajusta somente a um 

sistema de economia de mercado. Organizações que interferem no sistema do mercado, com 

vista a promover o bem-estar social, cometem uma infração às liberdades individuais. O tipo 

de organização econômica que promove diretamente a liberdade econômica é o capitalismo 

competitivo, que também promove a liberdade política, porque separa o poder econômico do 

poder político e, desse modo, permite que um controle o outro. A história evidencia a 

unanimidade das relações existentes entre liberdade política e mercado livre.  Conforme 



 

 

lembra Friedman (1985, p. 23): “Não conheço nenhum exemplo de uma sociedade que 

apresentasse grande liberdade política e que também não tivesse usado algo comparável com 

um mercado livre para organizar a atividade econômica”.     

No que se refere às desigualdades sociais entre pessoas, setores e/ou região, considera 

errônea a interpretação de que o capitalismo produz desigualdade maior do que outros 

sistemas alternativos.  

Boa parte das desigualdades existentes se deve à opção do indivíduo de trabalhar 
mais, ou se dedicar a um setor mais rentável, determinado pelo próprio mercado, 
mais de maior risco. Tal decisão implica a obtenção de volumes de rendas 
diferentes, mais compensados pelas vantagens não pecuniárias, as “diferenças 
reguladoras”, que se tornam o total das “vantagens líquidas” exatamente iguais. 
(FRIEDMAN, 1985, p. 21) 

 

Em relação às minorias, Friedman (1985, p. 27) é enfático: “As minorias teriam 

maiores possibilidades de sucesso em um sistema de mercado livre, onde prevalecem os 

valores de cada indivíduo, independente de sua posição social ou religiosa”.  

A filosofia econômica de Friedman é uma solução filosófica ao tecnicismo da escola 

neoclássica, e desta escola absorve seu maior projeto, o de dar à ciência econômica, 

caracteristicamente uma ciência social, uma feição de ciência exata. Assim, para Friedman 

(1985, p. 28), “A economia é uma ciência objetiva, exatamente no sentido de qualquer das 

ciências físicas. A natureza dessa economia positiva é formulação de hipóteses, aptas a levar a 

previsões que possam ser comprovadas”. Essas previsões agora são comprovadas pela “nova” 

e “infalível” técnica, a econometria capaz de “tudo saber” e a “tudo responder”.       

 

   

3. FUNDAMENTOS ECONÔMICO-FILOSÓFICOS: o pensamento de Keynes 

Até os anos de 1960, do século XX, os intérpretes de Keynes não davam atenção à 

questão do método em sua obra. O neopositivismo era o método homogêneo na ciência, 

portanto, não cabia levantar questões nessa área. Para Carabelli (1988) foi a obra de 

Coddington sobre a economia keynesiana, publicada em 1976, que apontou algumas 

interpretações alternativas do pensamento keynesiano, relacionando-as a diferentes posições 

metodológicas, que trouxe à luz a ideia de que Keynes teria um método próprio. Nessa mesma 



 

 

linha de raciocínio, Arida (1996) propõe um enfoque alternativo para a análise da questão 

metodológica em Keynes, relacionado com a visão de mundo na qual tempo, conhecimento e 

ação estão radicalmente interligados. Por que é importante compreender o método 

keynesiano? Fernando Cardim de Carvalho nos fornece a resposta:  

Um método de análise engloba tanto instrumentos de reflexão criados, digamos, 
sob medida para abordar certos problemas, quanto conceitos construídos a partir de 
uma visão determinada do mundo, quanto, ainda e finalmente, modos de 
investigação que correspondem a preconceitos, conscientes ou inconscientes, 
mantido pelo autor (CARVALHO, 2003, p. 175).  

 

Essas inquietações em relação ao método keynesiano possibilitaram o 

desenvolvimento do movimento keynesianismo filosófico uma linha de pesquisa aberta nos 

anos de 1980 e que situa Keynes como “filósofo economista” na melhor tradição dos 

pensadores econômicos, como Adam Smith, Stuart Mill e Marx. Essa pesquisa busca a âncora 

filosófica da teoria econômica de Keynes e, consequentemente, o enquadramento de seus 

principais conceitos ao ponto de vista filosófico.  

Como enquadrar Keynes no pensamento filosófico? Para situar Keynes 

filosoficamente parece-nos interessante retomar, ainda que de maneira breve, as duas 

alternativas clássicas do pensamento ocidental5: a) uma concepção antologia dialética em que 

a contradição se mantém (caos e cosmos, desvelamento e ocultamento, conhecimento e erro), 

traduzindo a permanente presença de ser e não ser na realidade. b) outra concepção, a 

monista, na qual o termo da ordem, o ser (cosmos, desvelamento, verdade), predomina a 

verdade absoluta. Essas duas alternativas antológicas condicionam, por sua vez, teorias do 

conhecimento a elas compatíveis.  

Segundo Durant (2000) a postura positivista deriva da linha monista, regida pelo 

princípio de identidade, e que, na lógica do processo de conhecimento, é sempre dualista ou 

dicotômica (racional/irracional, verdadeiro/falso, na linha derivada modernamente do 

racionalismo cartesiano), mas tem como critério o princípio da identidade. A via positivista 

pode adotar duas versões: a idealista, o real são as “ideias” que existem independentes do 

 
5 Dessas duas alternativas derivam: a alternativa dialética, do pensamento pré-socrático, na linha de Heráclito, 
retomada, com as devidas especificações diferentes, por Hegel e por Marx; a alternativa monista/positiva, que se 
desenvolve a partir de Sócrates e do início da filosofia grega e tem em Descartes um representante moderno. 
Posteriormente, a teoria do conhecimento de Kant irá definir o campo das principais abordagens positivistas de 
cunho idealista.    



 

 

mundo material e às quais nossa razão tem acesso através de um adequado processo de 

conhecimento caracteristicamente dedutivo; a realista, a verdade universal está presente na 

multiplicidade material, e para conhecê-la devemos utilizar o método indutivo de 

conhecimento. 

Ainda de acordo com Durant (2000) na postura dialética, uma vez que o ser está em 

processo, ou seja, não é dado absolutamente, está a devir, ou vir a ser, no tempo, o 

conhecimento perde também seu caráter absoluto. Isto não significa uma negação do 

conhecimento ou uma postura relativista, muito menos uma recusa da racionalidade. Apenas a 

racionalidade é compatível com a dualidade, não sendo a mesma da lógica formal submetida 

ao princípio da identidade. Trata-se de atrelar o conhecimento ao tempo histórico. O tempo 

traz o contínuo “tornar-se o outro”. Nesse sentido, a totalidade é sempre parcial, e a razão, por 

isso, deve buscar o conhecimento sem o conforto da certeza absoluta.  

Para Andrade (2000) o que o movimento keynesianismo filosófico busca, além de 

compreender Keynes como um filósofo economista, é evidenciar que as concepções de 

probabilidade e de conhecimento possibilitam uma leitura dialética da sua obra.  

Caminhemos, pois, com a filosofia econômica de Keynes. Para Carabelli (1988), a 

filosofia econômica de Keynes tem origem no tratado sobre a probabilidade, em 1909. Esse 

tratado não surge como uma preocupação técnica sobre a teoria da probabilidade, mas sim 

como um trabalho de Filosofia Prática e de Ética, concernente à aplicação da probabilidade ao 

campo das ciências morais e da conduta humana. A probabilidade em Keynes está 

incorporada em argumentos e julgamentos que não tinham relações diretas com entidades 

físicas ou empíricas; antes, eram processos de raciocínio.  

Essa concepção contrasta com a concepção física de probabilidade adotada pela teoria 

frequencial. Na concepção de Keynes, ela é um problema cognitivo, relacionada com os 

procedimentos lógicos e cognitivos envolvidos em juízos de probabilidade. Tal concepção de 

probabilidade está associada ao caráter do conhecimento e da ciência para Keynes.  

A visão de ciência de Keynes pode, portanto, ser compatibilizada com uma ontologia 

“dialética”, para a qual o ser não é estático, mas dinâmico, complexo e contraditório, 

envolvendo o tempo e a história.  



 

 

Para Keynes (1973) a realidade econômica e, portanto, a realidade social não é “dada” 

“positiva”, mas construída pela decisão econômica de cada um. O objetivo de investigação 

não é um dado pré-existente a ser descoberto ou conhecido, mas um mundo criado pelas 

próprias decisões humanas6. É com base nesta visão, de que a realidade econômica é criada 

pela própria ação humana, que Keynes (1973, p. 300) vai definir a economia como uma 

ciência moral: “A economia é uma ciência moral que lida com introspecção e com valores, 

que lida com motivos, expectativas e incertezas psicológicas”. 

Segundo Andrade (2000) o que Keynes quis dizer é que os fatos econômicos são fatos 

morais, pois são motivados e intencionais, e não mecânicos. Por isso, não são constantes nem 

homogêneos, mas dinâmicos e contraditórios.  

Uma ciência de cunho moral, como Keynes define a economia, não pode, por 

consequência, ser formada por conhecimento preciso como o da física, mas por um 

conhecimento de natureza incerta. Este conceito de incerteza fundamentará sua principal obra, 

A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, publicada em 1936. Conhecimento 

incerto é aquele do qual não se pode ter base para cálculo, mas apenas graus de probabilidade, 

de incertezas, convicções, crença racional, peso do argumento e convenções. Como não 

conhecemos o futuro, raciocinamos com incertezas, probabilidades, expectativas e juízos 

convencionais. Com esses argumentos, Keynes (1996) evidencia a possibilidade de 

intervenção humana na sociedade, através da economia, sobretudo pelo agente Estado.  

 

4. ORIGENS E REGIMES DE WELFARE STATE  

Apesar de podermos encontrar programas de proteção social já no final do século XIX, 

é no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que o fenômeno do Welfare 

State se expande e se institucionaliza. Se há unanimidade quanto à expansão e à consolidação 

desse fenômeno após a Segunda Guerra Mundial, sua origem e desenvolvimento despertam 

intensos e calorosos debates dentro da Ciência Política e nas áreas afins. De maneira geral, a 

explicação sobre a emergência e a expansão dos Welfares States apresenta duas grandes 

vertentes, uma de natureza econômica e outra de natureza política ou institucional.  

 
6 Portanto, existe uma interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento no método de Keynes. 



 

 

Para Arretche (1995) na vertente de natureza econômica, o Welfare State seria 

resultado ou subproduto necessário das profundas transformações desencadeadas a partir do 

século XIX, decorrendo, portanto, das mudanças verificadas pela industrialização da 

sociedade ou como resposta às necessidades de acumulação e de legitimação do sistema 

capitalista.  

Na vertente de natureza política ou institucional, a emergência e o desenvolvimento do 

Welfare State são essencialmente de ordem política: pela ampliação progressiva de direitos, 

dos civis aos políticos, e dos políticos aos sociais; como resultado de um acordo entre capital 

e trabalho organizado dentro do capitalismo; como resultado da capacidade de mobilização de 

poder da classe trabalhadora no interior de diferentes matrizes do poder; ou ainda pelo 

resultado de configurações históricas particulares de estrutura estatais e instituições políticas. 

Uma importante contribuição na discussão sobre Welfare State são os regimes 

propostos por Esping-Andersen em texto de 1991. Arretche (1995, p. 51) é enfática sobre essa 

importância. “A contribuição de Esping-Andersen estabeleceu uma espécie de ‘ponto de não-

retorno’ no debate sobre as origens e evolução do Welfare State”.   

Partindo dos conceitos de direitos sociais, de mercadorização do trabalho e de 

estratificação, Esping-Andersen argumenta que o Welfare State não pode ser compreendido 

apenas em termos de direitos e garantias, devendo se incluir na análise a dimensão de como as 

atividades estatais se entrelaçam com o papel do mercado e da família em termos de previsão 

social, possibilitando combinações diferentes entre eles. A partir dessa concepção, três 

regimes de Welfares States são identificados por Esping-Andesnsen (1991, p. 108-110) 7:  

1) O regime liberal – Neste regime predomina a assistência aos comprovadamente 

pobres, o que implica planos modestos de previdência social e reduzidas transferências 

universais. Os benefícios atingem, principalmente, uma clientela de baixa renda, em geral da 

classe trabalhadora ou dependente do Estado. Nesse modelo, o progresso da reforma social foi 

severamente limitado pelas normas tradicionais e liberais da ética do trabalho: aqui, os limites 

do bem-estar social equiparam-se à propensão marginal e à opção pelos benefícios sociais em 

lugar do trabalho. As regras para a habilitação aos benefícios são, portanto, restritas e muitas 

vezes associadas ao estigma; os benefícios são tipicamente modestos. O Estado, por sua vez, 

 
7 Optou-se no texto por transcrever os argumentos originais do autor.  



 

 

encoraja o mercado, tanto passiva – ao garantir apenas o mínimo – quanto ativamente – ao 

subsidiar esquemas privados de previdências. 

A consequência é que esse tipo de regime minimiza os efeitos da desmercadorização, 

contém efetivamente o domínio dos direitos sociais e edifica uma ordem de estratificação que 

é uma mistura de igualdade relativa da pobreza entre beneficiários do Estado, serviços 

diferenciados pelo mercado entre as maiorias e um dualismo político de classe entre as 

camadas sociais. Os exemplos arquetípicos desse modelo são os Estados Unidos, o Canadá e a 

Austrália.  

2) O regime conservador -  Aqui, o legado histórico do corporativismo estatal foi 

ampliado para atender a nova estrutura de classe “pós-industrial”. Nestes Welfares States, a 

obsessão liberal com a mercadorização e a eficiência do mercado nunca foi marcante, e, por 

isso, a concessão de direitos sociais não chegou a ser uma questão seriamente controvertida. 

O que predominava era a preservação das diferenças de status; os direitos estavam ligados à 

classe e aos status. Este corporativismo estava por baixo de um edifício estatal pronto a 

substituir o mercado enquanto provedor de benefícios sociais; por isso, a previdência privada 

e os benefícios ocupacionais extras desempenham realmente um papel secundário. De outra 

parte, a ênfase estatal na manutenção de status significa que seus impactos, em termos de 

redistribuição, são desprezíveis.  

Os regimes corporativistas são também moldados de forma pela igreja, por isso, muito 

comprometidos com a preservação da família tradicional. A previdência social exclui as 

esposas que não trabalham fora e creches e outros serviços semelhantes prestados à família 

são claramente subdesenvolvidos. O princípio de “subsidiaridade” serve para enfatizar que o 

Estado só interfere quando a capacidade da família de servir aos seus membros se exaure. 

Esse regime agrupa nações como a Áustria, a França, a Alemanha e Itália.  

3) O regime socialdemocrata – compõe-se de nações onde os princípios de 

universalismo e desmercadorização dos direitos sociais estenderam-se também às novas 

classes médias. Ao invés de tolerar um dualismo entre Estado e mercado, o regime social-

democrata buscou um Welfare State que promovesse a igualdade com os melhores padrões de 

qualidade, e não uma igualdade das necessidades mínimas. Isso implicava, em primeiro lugar, 

que os serviços e os benefícios fossem elevados a níveis compatíveis até mesmo com os 

gastos mais refinado das novas classes médias; e, em segundo lugar, que a igualdade fosse 



 

 

concebida, garantindo-se aos trabalhadores plena participação na qualidade dos direitos 

desfrutados pelos mais ricos.  

Essa fórmula traduz-se numa mistura de programas altamente desmercadorizantes e 

universais que, mesmo assim, correspondem a expectativas diferenciadas. Desse modo, os 

trabalhadores braçais chegam a desfrutar de direitos idênticos ao dos empregados White 

Collar assalariados ou dos funcionários públicos; todas as camadas são incorporadas a um 

sistema universal de seguro, mas, mesmo assim, os benefícios são graduados de acordo com 

os ganhos habituais. Esse modelo exclui o mercado e, consequentemente, constroi uma 

solidariedade essencialmente universal em favor do Welfare States. Esse regime é encontrado 

nos denominados países escandinavos.  

Esping-Andersen (1991) evidencia que não existe um único caso puro de Welfare 

State. Os países escandinavos podem ser, predominantemente, social-democratas, mas não 

estão isentos de elementos liberais cruciais, assim como o sistema de previdência social 

americana, ao menos em sua primeira versão, o New Deal, era tão social-democrata quanto à 

socialdemocracia contemporânea da Escandinava.  

 

5. A FILOSOFIA ECONÔMICA E O WELFARE STATE 

 

Pretende-se neste item responder a duas questões, relacionando filosofia econômica 

aos Welfares States. Qual a importância das matrizes teóricas liberais na configuração do 

Welfare State contemporâneo? É possível identificar no modelo econômico de Keynes 

elementos constitutivos do Welfare State socialdemocrata que vão além da referência 

economicista do pleno emprego? 

Draibe e Henrique (1988, p.25), ao analisarem a relação entre a crise econômica e a 

crise social, evidenciam que “Capitalismo e liberdade de Milton Friedman é, sem dúvida, a 

matriz teórica do pensamento neoliberal recente no que diz respeito à intervenção do Estado 

na ordem econômica”. Aceitando a afirmação de Draibe e Henrique, pode-se afirmar que a 

configuração do Welfare State liberal contemporâneo tem sua fundamentação filosófica na 

escola neoclássica inaugurada por Walras, da qual Friedman é o seu mais fiel intérprete. O 



 

 

liberalismo de Friedman traz de Smith apenas a ideia de superioridade do mercado como 

explicação da sociedade.  

O sujeito de Friedman, tal como na escola neoclássica, é o homem econômico-

racional, um ser abstrato, atomizado e movido por cálculo. É a partir desse fundo filosófico 

que Friedman (1985) analisa a economia e o papel do Estado nela e na sociedade. Para ele, a 

provisão de renda, bens e serviços pelo Estado constituiu uma ameaça aos interesses e 

liberdades individuais, inibi a atividade e a concorrência privada e gera uma extensão do 

controle e da burocracia. Assim, a ação do Estado no campo social deve estar restrita à área de 

caridade pública e auxílio-pobreza, e, de preferência, em caráter complementar. Sua visão 

sobre orçamento público, tão importante para o desempenho dos Welfares States, é reveladora 

do racionalismo extremo (nos moldes neoclássicos) do seu pensamento. Ainda sobre o 

pensamento de Fridman nas palavras de Draibe e Henrique (1988, p. 26), “O orçamento 

público há de ser o menor possível, visto que menores possíveis deverão ser as atividades 

estatais. Seu funcionamento será coberto especialmente por um imposto aos gastos, que 

simultaneamente não penalize empresas e os investimentos”.  

No artigo O fim do laissez-faire8, de 1926, e no capítulo 24 da Teoria Geral, intitulado 

Notas finais sobre a filosofia social que poderiam levar a teoria geral, encontram-se 

elementos para uma análise de como Keynes busca compatibilizar crescimento econômico 

com equidade social. Esta relação entre crescimento econômico e equidade social se dará pela 

atuação do Estado, não só através das políticas fiscais e monetárias, mas através da proteção 

do Estado social. Para Keynes, o social, isto é, a organização das relações sociais, é 

compreendida como estruturante interno da realidade econômica. Assim, de acordo com 

Keynes (1985, 256), “O desenvolvimento do Estado-providencial está ligado à existência de 

um compromisso social”. Portanto, as condições favoráveis ao desenvolvimento econômico 

estariam na dependência da redefinição das relações entre Estado e economia e da 

organização das relações sociais. 

Pensa uma sociedade que, através da intervenção do Estado, pode ditar seu destino só 

é compatível com uma visão dialética do mundo. Assim, a realidade econômica e, portanto, a 

realidade social é construída por um ser dinâmico, complexo e contraditório.  

 
8 Este texto se encontra em: KEYNES, John M. The Collected Writings of John Maynard Keynes.  



 

 

A passagem do Estado-benfeitor para o Estado-previdenciário está alicerçada no 

conceito de incerteza de Keynes. De acordo com Villarreal (1984, p. 68), “A sociedade que 

havia substituído a incerteza religiosa pela ‘certeza’ do mercado, agora substitui a incerteza 

do mercado pela proteção estatal”. É através do conceito de incerteza que Keynes dá unidade 

à sua o obra e, portanto, vislumbra, já nos seus primeiros escritos, a emergência do Welfare 

States nos moldes da social-democracia.     

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Procurou-se neste texto demonstrar como os fundamentos econômico-filosófico-

liberais e o método de Keynes influenciaram a configuração dos Welfares States 

contemporâneo. Observou-se que a matriz teórica liberal, apesar de alguns pontos em comum, 

compõe-se de diferentes visões sobre a ciência econômica e sobre a forma de analisar a 

sociedade. Constatou-se também que Keynes não deve ser interpretado apenas pelo seu 

legado para a economia e que seu método traz importante contribuição para a filosofia 

econômica. 

 Demonstrou-se, também, que as explicações para a origem e os regimes dos Welfares 

States centram-se, essencialmente, nas questões econômicas, políticas e institucionais. A 

partir dessa constatação, buscou-se expor os nexos entre filosofia econômica e Welfares 

States: o Welfare State liberal baseia-se na visão reducionista da economia, inaugurada pela 

Escola neoclássica e contemporaneizada por Milton Friedman; o Welfare State social-

democrata traz em si os fundamentos filosóficos de Keynes, especialmente o seu conceito de 

incerteza, que norteia toda a sua obra.   
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RESUMO 

 
 O objeto deste artigo foi realizar um estudo sobre a economia solidária das 
agroindústrias familiares no litoral sul baiano. Os empreendimentos estudados comercializam 
chocolates, mel de abelha, artesanatos, mariscos, pimentas, cachaças, farinha de mandioca, 
produtos orgânicos in natura, e etc. A questão central é qual o perfil, produtos e condições de 
atuação que caracterizam as agroindústrias familiares solidárias no Território Litoral Sul da 
Bahia? O objetivo geral é compreender o perfil e as condições de atuação das agroindústrias 
familiares solidárias; e especificamente são (i) identificar o perfil dos agricultores familiares 
com atuação na agroindústria solidária; (ii) identificar a relação com as organizações 
governamentais e não governamentais que vem assessorando-as; e (iii) identificar as práticas 
comerciais realizadas. Como fundamentação teórica realizou-se relato sobre a economia 
solidária no mundo, no Brasil, na Bahia e no Litoral Sul Baiano. Utilizou-se como 
metodologia a abordagem qualitativa com o uso da técnica de análise documental. Através 
dos relatórios trimestrais do centro público de economia solidária litoral sul verificou-se que 
os empreendimentos solidários familiares estudados em sua totalidade são formados por 
agricultores familiares que praticam desenvolvimento territorial sustentável com foco no bem-
estar das pessoas e respeito ao meio ambiente. Estão ativos e em pleno funcionamento às 
agroindústrias familiares (Empreendimentos Solidários), haja vista os resultados de suas 
atividades comerciais. Foi detectado a urgente necessidade de políticas públicas territoriais 
voltadas aos empreendimentos solidários tanto no que diz respeito à questão de iniciativa 
quanto de apoio público ao protagonismo dos empreendimentos solidários. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Economia Solidária. Desenvolvimento Territorial Sustentável. 
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1.1. Tema 

 

 É inquestionável e notória a crise econômica que a população brasileira enfrenta nos 

dias atuais. O modelo capitalista traz consigo uma bagagem que em época de crise os menos 

favorecidos e/ou os mais descapitalizados sofrem. São inúmeras pessoas marginalizadas e 

excluídas socialmente neste sistema competitivo e concorrente. 

 A crise conjuntural da lavoura cacaueira trouxe para o litoral sul baiano o desemprego 

em massa, a fome, a pobreza e uma nova perspectiva de desenvolvimento, pois as famílias 

marginalizadas e socialmente excluídas apresentam a necessidade financeira para se 

manterem e buscar a participação dos bens e serviços públicos com a finalidade do bem-estar 

social garantido pela constituição. Diante tal situação, essas famílias utilizam mecanismos 

cooperativistas e da economia solidária e desenvolvem inúmeras alternativas para captação de 

renda e superação da crise. Ou seja, ao longo dos anos pós-crise da lavoura cacaueira, os 

agricultores familiares do litoral sul baiano se organizaram em grupos formais e informais de 

produção e deram início aos seus empreendimentos solidários. 

 Os empreendimentos solidários têm sua origem na economia solidária. Esta, é 

considerada como um modo de produção com direito à liberdade individual, com trabalho 

coletivo, distribuição de dividendos de forma equitativa, onde a classe de trabalhadores 

(empreendedores solidários) detém o capital por igual e fazem autogestão dos seus 

empreendimentos (SINGER, 2002). 

  A construção deste artigo teve como ponto de partida as reflexões em torno das 

dificuldades que o agricultor familiar, em seus empreendimentos solidários, enfrenta ao 

desenvolver a atividade de processamento de alimentos – agro industrialização – para fins 

comerciais. Estes se inserem em um ambiente forjado por normas, regras e padrões nem 

sempre favoráveis aos pequenos empreendimentos (GOMES, 2016). 

 As agroindústrias familiares solidárias estão inseridas em um mercado globalizado e 

competitivo e, em sua grande maioria, enfrentam dificuldades por conta do pouco recurso 

financeiro e tecnológico e da produção em pequena escala. Na tentativa de reação às 

condições de mercado muitos empreendimentos solidários preferem se manter na 

informalidade, adotar sistema de produção integrado a grandes agroindústrias ou entregar os 

produtos a atravessadores, tornando-se, dessa forma, um elo fraco da cadeia produtiva 

(GOMES, 2016). 



 

 

 É nessa perspectiva que se buscar compreender o perfil dos empreendimentos 

solidários assessorados pelo Centro Público de Economia Solidária Litoral Sul (CESOL 

Litoral Sul) mediante análise documental de seus relatórios de contrato de gestão com a 

Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE). A compreensão do 

perfil e das condições de atuação desses empreendimentos pode despertar tanto os 

empreendedores quanto o mercado quanto a necessidade de assessoria técnica e inovação 

tecnológica para o desenvolvimento de seus produtos e seus negócios. Além de incentivar a 

melhoria dos processos produtivos e canais de comercialização e assim contribuir para criação 

de condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável destes empreendimentos solidários e 

das pessoas que os compõem. 

 

1.2. Questão Problema 

  

 A economia solidária tornou-se uma alternativa para subsistência destas famílias 

afetadas pela crise da lavoura cacaueira e consumidas pelo capital. Contudo, sabe-se que os 

empreendimentos solidários estão expostos às regras hostis do mercado capitalista e nesse 

sentido deve ser olhado com outro prisma, haja vista, eles prezarem pelo modo de produção 

coletiva com igualdade de direitos de modo que os meios de produção são das pessoas que 

trabalham. Os centros acadêmicos e de pesquisa são fundamentais na geração de informações 

e inovação tecnologia preponderantes aos melhoramentos dos processos produtivos dos 

empreendimentos solidários, assim, os empreendimentos solidários poderão competir no 

mercado, gerar mais emprego e ampliar a renda melhorando a qualidade de vida destas 

famílias. 

 A compreensão do perfil e das condições de atuação dos empreendimentos solidários 

do litoral sul baiano é de fundamental importância pois contribuir para gestão e crescimento 

destes empreendimentos, para o direcionamento de investimentos e criação de políticas 

públicas fortalecendo-os não só a organização como também o capital social e provendo 

geração de emprego e renda. 

 Diante do exposto, a questão norteadora desse artigo é: Qual o perfil e as condições de 

atuação que caracterizam as agroindústrias familiares solidárias no Território Litoral Sul da 

Bahia? 

 



 

 

1.3. Justificativas técnica, científica e pessoal 

 

 A crise do sistema capitalista e em especial os reflexos da crise conjuntural da lavoura 

cacaueira, trouxeram uma série de problemas e antagonismo ao desenvolvimento sustentável 

do território litoral sul baiano. Considerar como uma alternativa é pouco ao protagonismo que 

a economia solidária faz na vanguarda de enfrentamento ao desemprego, a exclusão e a 

desigualdade social; ao déficit de rendas das famílias que militam nos empreendimentos 

solidários. 

 A rebaixada Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), no uso de suas 

atribuições na criação, execução e aplicação da política pública de economia solidária tem 

junto com os Centro Públicos de Economia Solidária uma gama de informações e estatísticas 

referentes aos empreendimentos solidários como também as famílias que os compõem. No 

entanto, essas informações e estatísticas não esgotam a necessidade de estudos técnicos e 

científicos que investiguem o perfil e as condições de atuação desses empreendimentos 

solidários localizados no Território Litoral Sul Baiano. 

 Nesse sentido, entende-se que o estudo da economia solidária a partir dos 

empreendimentos solidários desse território investigado pode contribuir para o 

desenvolvimento de técnicas e ferramentas que lidem de forma adequada com os mesmos e, 

também, para o aprofundamento da discussão desse tema e o aumento de produção científica 

na área. 

 Do ponto de vista social, este artigo apresenta-se relevante porque contribui para a 

compreensão das realidades organizacionais dos empreendimentos solidários, principalmente, 

porque a economia solidária em muitos municípios do litoral sul baiano está assumindo a 

posição de atividade não mais complementar de renda e, sim, de renda principal aos 

agricultores familiares desta região.  

 Logo, este artigo pode contribuir para o fortalecimento da ideia de que a economia 

solidária apoia as iniciativas pessoais de grupos promovendo um desenvolvimento às famílias 

outrora marginalizada pelo capital. E que nesta economia o grau de satisfação e bem-estar das 

famílias é tão importante quanto o rendimento monetário e agregação de valor ao produzido.  

 Outra contribuição social é a possibilidade de oportunizar a sociedade conhecer, 

amadurecer, refletir e desenvolver a economia local de maneira diferente. Ou seja, através 

desse estudo busca-se mostrar a sociedade a existência de uma economia diferente da 



 

 

proposta pelo sistema capitalista, pois a economia solidária desconstrói a soberania de 

importância do capital nas relações.  

 E, por fim, do ponto de vista pessoal, a relevância desse artigo se dá pela possibilidade 

de aprofundamento do estudo sobre economia solidária numa perspectiva da realidade local 

do Território Litoral Sul Baiano na esperança de criação de bases para o desenvolvimento 

local sustentável. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Economia Solidária no mundo 

 

 A Europa e América do Norte ao longo dos anos passaram por suas crises econômicas. 

No sistema capitalista e livre mercado as crises no sistema são de forma cíclica e a classe 

trabalhadora operária de menor poder de capital sofre as consequências do desemprego, 

exclusão social, dificuldade de acessos serviços públicos, dentre outras mazelas. Ao longo da 

história têm buscado novas formas ocupacionais (cooperativas agrícolas, cooperativas de 

produção, poupança, associações e etc.) para contrapor as dificuldades da crise. No entanto, o 

fechamento das grandes empresas proporcionou na segunda metade da década de 70 o 

surgimento de empresas autogeridas para criação de novos empregos e assim uma nova 

abordagem econômica (economia solidária) para a Europa, América e América Latina 

(LECHAT, 2002). 

 De acordo com Prass (2012) a economia solidária surge não somente como uma 

alternativa para sair da crise econômica vivida por conta do sistema capitalista vigente, mas 

também, como uma possibilidade de enfrentamento ao desemprego, a exclusão e a 

desigualdade social por parte dos trabalhadores. 

O nascimento da economia solidária não somente foi influenciado pelas crises e 

acontecimentos que decorreram durante o passar das décadas, mas foram 

influenciados por idealistas que viram através das necessidades e oportunidades uma 

forma de evidenciar a economia que deixava lacunas ao passar do tempo, trazendo 

fracassos e oportunidades aos trabalhadores (PRASS 2012, p. 20). 

 Desta forma cada idealista, cada autor, cada entusiasta em seu tempo, em seu local de 

influência propuseram contribuições significativas para a formação da economia solidária no 



 

 

mundo, seja ela de forma direta e ou indireta mescladas de determinados ideais e ideologias, 

mas com a premissa de se obter uma economia mais igualitária, respeitosa ao trabalhador e 

menos concorrente e menos nociva às pessoas.  

 A economia solidária pode ser entendida a partir do conceito apresentado por Singer 

(2002), que apresenta essa economia a partir de elementos voltados para a solidariedade e 

igualdade entre os envolvidos. 

A Economia Solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a 

propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A 

aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de 

trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou 

sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade, cuja 

reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição solidária da 

renda. (SINGER, 2002, p.10). 

 As empresas capitalistas são hierarquizadas e a repartição dos ganhos também; os 

empregados são livres para procurar outra empresa, como também os empregadores são livres 

em procurar outros empregados (relação de demanda x Oferta). Toda esta lógica reflete em 

salários diferenciados ofertados aos trabalhadores que por sua vez ao “vender” a sua 

capacidade produtiva estão sempre em busca de “melhores salários”. Para a empresa solidária 

a relação é “diferente”, chega até ser paradoxal. Singer (2002) descreve a vivência da maioria 

dos empreendimentos solidários em relação a repartição dos ganhos coletivos. 

Na empresa solidária, os sócios não recebem salário, mas retirada, que varia 

conforme a receita obtida. Os sócios decidem coletivamente, em assembleia, se as 

retiradas devem ser iguais ou diferenciadas. Há empresas em que a maioria opta pela 

igualdade das retiradas por uma questão de princípio ou então porque os trabalhos 

que executam são idênticos, ou quase. Mas a maioria das empresas solidárias adota 

certa desigualdade das retiradas, que acompanha o escalonamento vigente nas 

empresas capitalistas, mas com diferenças muito menores, particularmente entre 

trabalho mental e manual. Muitas empresas solidárias fixam limites máximos entre a 

menor e a maior retirada. (SINGER, 2002, p. 12). 

 A forma e razões que levam os empreendedores solidários a aplicarem às diferentes 

retiradas são bastantes ecléticas, pois alguns grupos podem avaliar valores diferentes às 

formas diferentes de trabalho (herança do modo capitalista), como também, doutra forma, 

para não perder a mão de obra qualificada de determinado grupo de colaborador que no 

mercado capitalista poderia estar ganhando um pouco à mais de “salário”. 

 



 

 

2.2. Economia Solidária no Brasil 

 

 No Brasil a Economia Solidária nasce a partir das crises econômicas decorrentes desde 

a década de 30. A crise mundial de 1929 mexeu com a economia do país e muitas empresas 

sofreram encerrando suas atividades. Mesmo com a implantação do Estado Novo (1937 a 

1945), os governantes sempre optaram por modelos capitalistas, priorizando as ações e 

políticas governamentais ao capital. No governo dos militares (1968 a 1973) tem uma 

complexidade que mesmo sendo nos moldes capitalistas o capital empregado para fazer os 

investimentos nas estatais e infraestrutura ao país era o capital internacional. Na década de 70, 

ocorre o “Milagre Econômico” para a minoria que detinha o capital. A grande maioria, classe 

operária, ficou à margem deste “Crescimento” e nunca “Desenvolvimento” ostentado pelo 

país nesta década PETTA, OJEDA, 1999). 

 Diante das dificuldades de emprego e geração de renda, renasce os movimentos 

sindicais e os Sindicatos Rurais obriga o Estado a dar um olhar diferenciado a zona rural e aos 

trabalhadores. Na década de 90 – marcada pelo Neoliberalismo brasileiro – a abertura de 

mercado, o subsídio ao capital e taxas elevadas de juros provocaram um crescimento 

exponencial da inflação e do desemprego, como também a desvalorização da mão de obra. 

Ainda nesta década, a falência de muitas empresas foi registrada, e estas foram se tornando 

cooperativas; e em 1994 temos o primeiro relato de um movimento solidário quando a 

empresa calçadista Makerli vira uma empresa de Autogestão formado pelos funcionários que 

estariam desempregados (SINGER, 2010).  

 O cenário de desemprego e dificuldades permaneceram e a busca por alternativas para 

geração de emprego e renda impulsionam os movimentos associativos e cooperativistas dando 

início aos movimentos solidários. A disseminação desta nova economia foi feita por via 

política, cultural, ideológica, didática e principalmente cultural ao alcance de todos, por ser 

um modo mais plural e simples de economia.  

 Para Vieira (2005) existe dois grupos no movimento solidário, a saber: (i) um 

movimento endógeno (de dentro) que surge meio as crises que marginalizaram os 

trabalhadores e precarizou o trabalho no capitalismo; e (ii) um movimento exógeno (de fora) 

formado pelos movimentos sociais, pelas associações, pelas cooperativas, pelos idealistas e 

visionários, acadêmico e outros que fomentaram grupos e disseminaram a ideia de uma 



 

 

economia solidária mais equitativa e autogestionária aos grupos menos favorecidos com o 

capital. 

 Nesta vertente exógena da Economia Solidária e diante da conjuntura vivida pelo país 

brasileiro em 2003, onde o governo “Lula” mais sensível às causas populares e sensível às 

articulações da sociedade civil organizada criou a Secretaria Nacional da Economia Solidária 

(SENAES) vinculada ao Ministério do Trabalho. Esta secretaria surgiu das reivindicações da 

sociedade civil organizada representante dos empreendimentos solidários existentes em todo 

país (GAIGER, 2004).  

 Em 2004, a SENAES propõe o “I Encontro Nacional de Empreendedores Solidários” 

onde os eixos de educação para formação em economia solidária e o eixo financiamento para 

apoiar os empreendimentos solidários foram discutidos e disseminados para os estados 

brasileiros. 

 Em 2017 no então governo Temer a SENAES, percursora da política nacional de 

Economia Solidária, foi rebaixada à subsecretaria e no atual governo ela foi extinta e 

transformada em um departamento no Ministério da Cidadania. Esta secretaria diferentemente 

de muitas foi resultado de construção coletiva nacional através da tradução das necessidades 

da sociedade civil envolvida com o tema. Os movimentos da sociedade civil organizada foi a 

base para a criação da secretaria, haja vista, mediante as experiências das trabalhadoras (es) 

em práticas de autogestão foram primordiais neste processo. Os atuais acontecimentos 

governamentais não são bons; o tema Economia Solidária desde janeiro 2019 foi vinculado à 

Secretaria de inclusão Social e Produtiva URBANA (RIBEIRO, 2019). 

 

2.3. Economia Solidária na Bahia e no Litoral Sul  

 

 A crise conjuntural da lavoura cacaueira (baixa produtividade, incidência da vassoura-

de-bruxa, baixa nas exportações, preços baixos de commodities, efeitos do El nino e La nina, 

inovação tecnológica e aumento de produtividade de cacau na África e Malásia, dentre 

outros), foram molas propulsoras para o surgimento de novos fluxos marcando e 

transformando o meio rural e urbano. O meio rural outrora dominado pelos grandes 

latifúndios é remodelado com o surgimento de assentamentos de reforma agrária e pequenas 

propriedades ocupados por agricultores familiares. 



 

 

 De certa forma estes agricultores buscaram uma forma de fugir da marginalização do 

capital e usufruir os serviços e bens públicos, buscaram uma nova forma de sobrevivência. A 

massa de agricultores atingidos pela crise passou a se organizar em associações com o auxílio 

dos sindicatos da categoria existentes, noutro momento em cooperativas na perspectiva de 

alcançar um nível organizacional mais evoluído e propício à comercialização. Esta nova 

economia toma conta dos agricultores emergentes à crise e assim organizados em grupos 

produtivos, associações e cooperativas formam os empreendimentos solidários familiares do 

litoral sul baiano. 

 Por outro lado, no sentido da economia solidária na Bahia pode-se afirmar que o 

Estado possui destaque no cenário brasileiro, principalmente por conta do Fórum Baiano de 

Economia Solidária que impulsionou a política nacional, e através da Secretaria de Trabalho, 

Emprego, Renda e Esportes (SETRE) ampliaram o apoio a Economia Solidária nacional ao 

implantar a Política através da criação dos Centros Públicos de Economia Solidária (OLIVA, 

REIS, MEIRA, 2009). 

 O governo baiano criou a Superintendência de Economia Solidária (SESOL) que atua 

na gestão dos centros públicos. A assembleia legislativa criou leis para apoiar e fortalecer a 

Economia Solidária, e nessa perspectiva, alguns municípios baianos seguiram essa ideia, a 

exemplo de Itabuna que em 2016 criou a lei de economia solidária (BAHIA, 2016). 

 Os CESOL’s são aparelhos multifuncionais voltados à Assessoria técnica aos 

empreendimentos solidários. São espaços públicos e comunitários e mantidos pelo poder 

público em parceria coma sociedade civil organizada, tendo a SENAES e o MTE como seus 

difusores (OLIVA, REIS, MEIRA, 2009). 

 Inicialmente foram 19 centros distribuídos ao longo dos territórios de identidade 

baiano. Os Centros Públicos Solidários são compostos por equipes técnicas diversificadas 

(Administradores, Economistas, Pedagogos, Advogados, Agrônomos, Contabilistas, 

Engenheiros Ambientais, Designers, dentre outros) voltados a prestar assessoria técnica 

gerencial, produtiva e comercialização aos empreendimentos (BAHIA, 2016). 

 Os CESOL’s são gestados pela sociedade civil organizada através de contratos de 

gestão. Neste ínterim ao participar dos Editais a Associação Beneficente Josué de Castro – 

Organização Social (ABJC-OS) passa a gestar o CESOL Litoral Sul e esta é a ação mais 

incisiva no território ao apoio a economia solidária local (BAHIA, 2016). 



 

 

 Foram realizados seis contratos de gestão entre os anos de 2013 até 2018. Os contratos 

iniciais foram de dois anos e os demais foram em caráter emergencial de seis meses. Neste 

contrato, o CESOL Litoral Sul prestou serviço a mais de 120 empreendimentos solidários 

distribuídos nos 26 municípios que compõem o território Litoral Sul (ABJC, 2018).  

 Os contratos iniciais (2103/2014 e 2015/2016) foram voltados ao fomento, apoio ao 

empreendimento, a consolidação dos grupos produtivos. Muitos empreendimentos foram 

formalizados, tiveram seus produtos profissionalizados (melhoria na qualidade do produto 

final, melhoria da embalagem e rotulagem) e todos tiveram estudo de viabilidade econômica 

de seus negócios (ABJC, 2018).  

 Os contratos dos anos de 2017 e 2018, por sua vez, possuíram caráter emergencial e 

foram voltados a comercialização, uma vez que os empreendimentos já estavam consolidados 

e com produtos organizados, porém com dificuldade na comercialização. Nesse período 

muitos contratempos aconteceram, principalmente, o repasse irregular de recursos à entidade 

gestora causando prejuízos na assessoria técnica e serviços prestados pelo Centro Público 

(ABJC, 2018). 

 Atualmente, tem-se uma economia solidária caracterizada pela cooperação onde os 

resultados são partilhados, a propriedade é coletiva, os objetivos e interesses são comuns aos 

empreendedores; pela autogestão em que os componentes do empreendimento tem 

participação na direção, buscas de estratégias, comercialização e etc.; pela solidariedade com 

o compromisso com o meio ambiente e as gerações futuras, com a distribuição equitativa dos 

resultados conquistados, com o respeito ao bem-estar dos trabalhadores e consumidores, e 

etc.; e utiliza conceitos de viabilidade econômica, passando pela eficiência e eficácia 

respeitando os aspectos culturais locais (SINGER, 2002). 

 

 Material e Métodos 

 

 A abordagem utilizada foi qualitativa para nortear a pesquisa de campo. Em relação a 

sua tipologia, este estudo se caracterizou como exploratório e bibliográfico. A técnica de 

coleta de dados utilizada foi análise documental. E a técnica de análise de dados utilizada foi a 

análise de conteúdo. 

 Os documentos utilizados no estudo foram os relatórios trimestrais dos contratos 

emergenciais dos anos de 2017 e 2018 operacionalizados pela Associação Beneficente Josué 



 

 

de Castro – Organização social em gestão ao CESOL Litoral Sul. Nas análises documentais 

fizemos um recorte ao faturamento dos empreendimentos solidários ao longo deste período.  

 Os relatórios trimestrais do CESOL Litoral Sul apresentam a vida dos 

empreendimentos solidários. A meta do Centro Público nos anos de 2013 a 2016 foram de 

assessorar mais de 120 empreendimentos lotados no litoral sul; era um momento de apoio e 

fomento aos empreendimentos; no entanto, os relatórios trimestrais neste período não 

possuem informações de faturamentos dos empreendimentos, limitando-se a dados de plano 

de ação voltados ao fomento dos empreendimentos. 

 Nos anos de 2017 e 2018, o Centro Público funcionou sob contratos emergenciais com 

foco na assessoria técnica aos empreendimentos que estivessem em plena comercialização, ou 

seja, todos empreendimentos passaram por fomento com melhoria na qualidade final do 

produto, rotulagem, embalagem, estudo de viabilidade econômica, inserção dos produtos ao 

mercado, encaminhamento de empreendimentos ao financiamento bancário, dentre outras 

ações; em se tratando que a Assessoria Técnica aos empreendimentos respeita um ciclo e o 

fim deste ciclo é a emancipação dos empreendimentos. Diante das limitações financeiras e o 

foco na comercialização em 2017 e 2018 foram assessorados 47 empreendimentos solidários, 

dentre a carteira ativa de 120 empreendimentos.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

 A assessoria técnica disponibilizada pelo CESOL Litoral Sul aos empreendimentos 

solidários da agricultura familiar foi realizada em dois momentos. Num primeiro momento 

(Contratos de 2013 à 2016), a assessoria apresentava os seguintes indicativos de metas 

pactuadas com a gestão: diagnóstico do contexto aonde estão inserido os empreendimentos, 

oficinas temáticas de sensibilização, estudo de viabilidade econômica e planos de ação dos 

empreendimentos, assistência técnica gerencial, sócio produtiva e comercialização continuada 

e cumulativas aos empreendimentos, assistência técnica com capacitação específica aos 

empreendimentos, orientação e encaminhamento dos empreendimentos ao crédito, e 

atualização dos dados cadastrais das famílias que compõem os empreendimentos.  

Gráfico 01 - Faturamento dos 20 empreendimentos solidários (Agroindústrias Solidárias) do litoral 
sul nos contratos 027/2017 e 014/2018, assessorados pelo CESOL Litoral Sul. 

Fonte: Autor (2019) 



 

 

 Estas metas caracterizam uma ação de apoio e fomento aos empreendimentos no que 

se refere a organização social, melhorias do produto final, construção das redes de 

comercialização. Noutro momento (Contratos emergenciais de 2017 e 2018), a ação do 

CESOL Litoral Sul é focada na comercialização dos empreendimentos com as seguintes 

metas: empreendimentos inseridos em rede de comercialização, eventos de estímulo à 

formação ou ao fortalecimento das Centrais de Cooperativas de comercialização; 

Empreendimentos Inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de 

Economia Solidária, e atualização das informações das famílias que compõem os 



 

 

empreendimentos. Estes contratos foram mais curtos de seis meses e os empreendimentos que 

estavam mais emancipados foram beneficiados com a nova estrutura. 

 Os Centros Públicos de Economia Solidária dispõem de um espaço de formação em 

comercialização (Espaço solidário). Com o foco específico de comercialização estas lojas 

passaram a atuar em rede, e no caso do litoral sul, teve sua rede ampliada com as lojas de 

Juazeiro e Valença. Os empreendimentos solidários familiares passaram a comercializar de 

forma interestadual não só em eventos de feiras e exposições como também em rodadas de 

negócios, e contratos com lojas de outras praças a de origem. 

Fonte: Autor (2019) 

Gráfico 03 - Produtos e faturamento dos 20 empreendimentos solidários (Agroindústrias Solidárias) 
do litoral sul nos contratos 027/2017 e 014/2018, assessorados pelo CESOL Litoral Sul. 

Fonte: Autor (2019) 

Gráfico 02 - Municípios e faturamento dos 20 empreendimentos solidários (Agroindústrias Solidárias) 
do litoral sul nos contratos 027/2017 e 014/2018, assessorados pelo CESOL Litoral Sul. 



 

 

 O material consultado para este estudo é rico em informações de várias ordens, 

entretanto foi realizado um recorte com relançar a analisar os empreendimentos solidários 

familiares aos contratos emergências, com foco na comercialização realizada por estas 

famílias e em específico no faturamento destes empreendimentos. 

 Diante deste recorte apresentamos a seguir o gráfico 01 contendo informações de 

faturamento decorrente aos contratos 027/2017 e 014/2018 executados pela Associação 

Beneficente Josué de Castro - Organização social (ABJC-OS). Dos cinquenta e cinco 

empreendimentos analisados, faremos a exposição de 20 empreendimentos, destacando 15 

com maior faturamento e 05 com menores faturamentos. 

 Nesta perspectiva, os empreendimentos estão distribuídos aos municípios de Una, 

Almadina, Aurelino Leal, Itabuna, Canavieiras, Ilhéus, Ibicaraí, Maraú, Floresta Azul, Jussarí, 

Uruçuca e Pau Brasil, ver gráfico 02. Os produtos comercializados exposto no gráfico 03 

foram Farinha de mandioca, Cachaça Artesanal, Produtos orgânicos in natura, chocolate 

artesanal, Mel de abelha, Nibs de cacau, Artesanato, Licor, Caranguejo, Catado de siri e aratu, 

Lambreta, Camarão fresco, Beijús, bolos, biscoitos de goma, pamonha, Chocolate fino, 

chocolate gourmet, bombons, Cacauadas com e sem nibs; Panos de prato bordados, Polpa de 

Frutas, Aipim Chips, Artesanato diversos, Pimenta Malagueta, Mel de abelha.  

 Os cinco maiores faturamentos ficaram com a Associação dos Parceleiros do Projeto 

Família Barbosa, Associação dos Parceiros Rurais de Cruizinha, Associação dos Pequenos 

Produtores Rural de Poço Central, Associação Itabunense de Artesãos (AIART) e Associação 

União para Agricultura Familiar e Economia Solidária do Litoral Sul. Os menores 

faturamentos ficaram com a Associação de Artesanato Belas Artes, Associação dos Colonos 

do Projeto Pancada Grande, Associação de Pequenas Produtoras Rurais Doces Segredos da 

Floresta, Associação dos Pequenos Agricultores da Região Juerana e Associação dos 

Moradores e Pequenos Produtores do Retiro. O faturamento de R$ 304.450,00 da Associação 

dos Parceleiros do Projeto Família Barbosa foi a maior no período, em contraponto a 

Associação dos Moradores e Pequenos Produtores do Retiro com faturamento de 

R$10.748,00 representando 3,5% do maior faturamento no período. 

 Para cada trimestre os empreendimentos são assessorados, animados e articulados para 

realizarem suas comercializações. Os canais de comercialização aqui estudados foram três a 

saber: Espaço Solidário (01) que consiste na rede dos espaços e ou lojas solidárias fomentadas 

Gráfico 05 - Canais de comercialização e faturamento dos 20 empreendimentos solidários 
(Agroindústrias Solidárias) do litoral sul nos contratos 027/2017 e 014/2018, assessorados pelo 
CESOL Litoral Sul. 



 

 

pelos centros públicos; Feiras e Eventos (02) onde os empreendimentos participam de um 

calendário de eventos locais e estadual; e Mercado Convencional (03). O mercado 

convencional assim caraterizado nos relatórios trimestrais do CESOL litoral Sul, é composto 

pelo comércio local e regional; como também o mercado institucional (Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE). À 

medida que os empreendimentos vão alcançando sua emancipação outros canais de 

comercialização fazem parte do faturamento anual das famílias. Ver gráfico 05. 

 Alguns fatores contribuíram para o aumento de faturamento dos empreendimentos, 

dentre os quais pode-se destacar que as feiras e eventos são os espaços onde ocorrem as trocas 

de experiências entre os produtores, preço justo aos produtos pela ausência dos 

“atravessadores”, contato direto com os consumidores e aprendizado em mercado na 

comercialização direta. 

 Neste sentido destaca-se alguns eventos importantes ao faturamento dos 

empreendimentos. Ao 1º e 2º trimestre do contrato 027/2017 ocorreram o I Festival de Arte e 

Gastronomia de Serra Grande; 1º Encontro Ampliado da rede de Agroecologia Povos da 

Mata; e o Bahia Rural Contemporânea e a VII FEBAFES. A Feira Baiana da Agricultura 

Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária é realizada numa configuração com 

armazéns territoriais e o litoral sul foi representado por 11 empreendimentos assessorados 

pelo CESOL.   

 Na busca de novos mercados e sempre trabalhando para emancipação dos 

empreendimentos o CESOL Litoral Sul continua a fomentar a comercialização e no 1º 

trimestre do contrato 014/2018 o empreendimento Cooperativa da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária – Bahia Cacau, com Chocolate fino, chocolate gourmet, bombons e nibs 

passa a comercializar em rede com a loja solidária de salvador no Shopping Salvador. Neste 

período os empreendimentos passaram a fazer compras coletivas de insumos, entendendo e 

praticando a lógica de se estabelecerem como “REDE de COMERCIALIZAÇÃO”. Como 

evento de maior grandeza destacamos o 10º Festival Internacional de Chocolate e Cacau 

realizado em Ilhéus/BA; o evento teve a participação de aproximadamente 120 expositores 

distribuídos em 40 marcas de chocolate. Neste festival, o formato foi parecido com o da 

FEBASF com armazéns e stands. O stand da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR/SUAF em parceria com o CESOL 

Litoral Sul apoiou 09 empreendimentos comercializando chocolates, amêndoas, nibs, doces, 



 

 

cachaça, frutas, licor e peças de artesanato. Outro evento que apoiou os empreendimentos 

solidários neste trimestre foi a Festa Literária de Cachoeira – FLICA é um dos maiores e mais 

renomados eventos literários do País. Com importância territorial a parceria entre o CESOL e 

a prefeitura municipal de Uruçuca realizou também a Semana do empreendedor com 

palestras, oficinas, mostra de produtos e serviços, feira de agricultura orgânica e Economia 

Solidária e apresentações culturais. Para o 2º trimestre deste contrato o destaque vai para a 

participação da IX FEBAFES (Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária), 

que de forma ampliada ao ano anterior os empreendimentos aliem de comercializar mais, 

obtiveram êxito nas rodadas de negócios e fizeram vários contratos de entregas direta, 

aumentando seus faturamentos. 

 De acordo com gráfico 05 verifica-se que as modalidades de comercialização (Feiras e 

Eventos; e Mercado Convencional) apresentam os maiores faturamentos. Tal fato nos 

arremeta ao perfil dos empreendimentos. Os empreendimentos deste recorte são compostos 

por agricultores familiares, seja na composição organizacional ou na produção dos produtos. 

No entanto, o amadurecimento e a emancipação dos empreendimentos são diferenciados. Os 

grupos mais emancipados foram capazes de abrir novos mercados e a ampliar sua participação 

nos mercados locais. 

 Outro fato a se observar é a diversidade dos produtos (Gráfico 03). Muitas cadeias 

produtivas são trabalhadas dando destaque ao chocolate, farinha de mandioca e frutos do mar. 

No entanto, os desafios para comercialização persistem principalmente com relançar às 

inspeções sanitárias. Os empreendimentos que comercializam catados e camarão em 

canavieiras tem problemas com relação ao Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) fazendo 

com que toda sua produção seja direcionada ao mercado local e informal; uma vez tendo o 

selo poderia ter um maior volume de comercialização e assim maior faturamento. 

 A agricultura familiar oriunda da crise conjuntural cacaueira é protagonista dos 

empreendimentos solidários. Os agricultores familiares reinventaram-se por sobrevivência e 

através destes moldes de produção a produção e a comercialização é de forma mais coletiva, 

pautando-se pelos princípios da autogestão, participação, cooperação e desenvolvimento 

sustentável. Em contraponto, os empreendimentos solidários europeus são alicerçados em 

especialização de seus trabalhadores, competitividade no mercado mundial e mesmo 

apresentando um alto grau de institucionalização os empreendimentos solidários familiares do 

litoral sul apresentam precariedade infra estruturais de produção; 



 

 

 Outro fator a ser analisado é o futuro destes empreendimentos. É notório que estas 

famílias dependem de seus empreendimentos e mesmo os de menores faturamento os valores 

de organização social, autogestão, associativismo, cooperativismo os mantém em 

funcionamento. No governo Temer, a Secretaria de Economia Solidária (SENAES), 

percursora da política nacional de Economia Solidária, foi rebaixada à subsecretaria e no atual 

governo ela foi extinta e transformada em um departamento no Ministério da Cidadania. Esta 

secretaria diferentemente de muitas foi resultado de construção coletiva nacional através da 

tradução das necessidades da sociedade civil envolvida com o tema. Os movimentos da 

sociedade civil organizada foi a base para a criação da secretaria, haja vista, mediante as 

experiências das trabalhadoras (es) em práticas de autogestão foram primordiais neste 

processo. Os atuais acontecimentos governamentais não são bons; o tema Economia Solidária 

desde janeiro deste ano foi vinculado à Secretaria de inclusão Social e Produtiva URBANA. 

Esta fragmentação (Urbano e Rural) é um retrocesso imenso para os empreendimentos 

solidários, principalmente os do litoral sul baiano cuja a maioria é de origem rural. O “rural”, 

por conseguinte, subordinado à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 

vinculada ao Ministério da Agricultura; a Economia Solidária for fragmentada em duas 

secretarias bem diversas. Parece que esta “arrumação” não é nociva ao movimento solidário, 

pelo contrário, é extremamente nocivo, principalmente a soberania dos empreendimentos e 

suas famílias, pois o “peso” e “ordem de prioridade” que o governo dá é diferente. As 

políticas públicas são direcionadas à indústria e o agronegócio neste momento. A 

fragmentação da Economia Solidária em “Urbano” e “Rural” traz consigo uma redução da 

força em protagonizar políticas públicas para esta economia, e ao mesmo tempo, retoma um 

ilogismo de segmentações que não são capazes de atender a pluralidade dos arranjos 

produtivos solidários. 

 Em face do retrocesso, alguns políticos têm buscado a obrigatoriedade da aquisição de 

alimentos da economia solidária para a alimentação escolar por meio do PNAE., por tramitar 

projeto de lei (PL nº 292/2018). 

 Não podemos desconsiderar que a Economia Solidária, com seus empreendimentos 

solidários familiares, são vetores de desenvolvimento e sustentabilidade no litoral sul. O meio 

rural outrora inativo e desorganizado, passa a estar organizado, produtivo e crescente na 

contemporaneidade; são mais de 120 empreendimentos associativos e cooperativas existentes, 

com mais de 55 em frente de comercialização com os mercados locais e institucionais e 



 

 

internacionais (Chocolate fino), e ao contrário da Economia Solidária europeia, a nossa, 

necessita de tecnologia, inovação tecnológica, infra estrutura produtiva, capital de giro e 

políticas públicas específicas a esta classe. 

 Os maiores faturamentos estão nas “feiras e eventos” com os “mercados 

institucionais”. Os fluxos comerciais gerados nas feiras, encontros e pontos fixos de 

comercialização são base da economia destas famílias. Julga-se mais que necessário e urgente 

o território dispor de um calendário fixo e amplo de eventos para animar e apoiar estas 

famílias. Estes eventos são tratados com menos importância pelas autoridades políticas e 

deveria ser o contrário. Estamos falando de agricultores familiares que se organizaram em 

empresas democráticas, em que todos nela trabalham e tem o mesmo poder nas decisões, 

praticam a autogestão, com responsabilidade e envolvimento social; logo não é “filantropia” é 

Economia Solidária Sustentável. 

 Em todas esferas do poder público e sociedade civil organizada devem compor uma 

vanguarda de luta por políticas públicas e apoio aos empreendimentos solidários familiares do 

litoral sul. De forma alguma esquecer que esta composição deve atender a (i) transversalidade 

– a s ações devem ser articuladas com todas as secretarias nas prefeituras, não só a secretaria 

de agricultura e ou comércio, a formação perpassa pela secretaria de educação; as famílias 

precisam usufruir dos serviços públicos que as outras secretarias dispõem; (ii) 

sustentabilidade – a magnitude das ações devem transpor o monetário, deve-se priorizar um 

desenvolvimento territorial com base na melhoria da qualidade de vida das pessoas, utilização 

de matriz energética de menor impacto ambiental, dentre outras práticas; e (iii) controle social 

– a sociedade, os agricultores familiares, os cidadãos, todos devem de forma integrada 

participar desta agenda positiva à economia solidária do litoral sul por meio das capacitações, 

escutas e audiências públicas, participação de conselhos, dentre outras ações. Estes são 

pressupostos necessários e urgentes para o sucesso dos empreendimentos solidários familiares 

do litoral sul baiano. 

 Espera-se que os gestores se atentem e considerem que a Economia Solidária tem 

mostrado protagonismo no território; os empreendimentos solidários familiares não são 

unidades produtivas de modismo; as famílias necessitam cada vez mais de ampliação dos 

mercados e não descaso e omissão com relação a esta economia diferente. 

 Evidenciamos que o perfil dos empreendimentos solidários do litoral sul baiano é 

composto por unidades produtivas com níveis baixos de infraestrutura. As unidades 



 

 

produtivas necessitam de adequações fitossanitária para a fabricação de alimentos. Os 

empreendimentos com melhores condições produtivas são aqueles que participação de algum 

programa e ou política pública governamental; estes por um certo período utilizaram a 

infraestrutura, mas não tiveram condições de mantê-la.  

 Os empreendimentos necessitam de capital de giro. Todos passaram por capacitações 

e direcionamentos a tomada de crédito, no entanto por uma cultura conservadora, os 

empreendimentos solidários contam recursos para seus negócios via empréstimos. A maioria 

dos investimentos são oriundos de “cotas” dos empreendedores e ou fundo de apoio 

institucional público. 

 Mesmo com a assessoria do centro público de economia solidária, os 

empreendimentos solidários demonstraram baixíssima inovação tecnológica; estes necessitam 

estar integrada ao desenvolvimento territorial com as instituições de ensino e pesquisa para 

inovarem seus produtos e ampliarem renda e mercado. 

 Após a sensibilização da assessoria técnica aos empreendimentos solidários por parte 

do centro público, os negócios solidários passaram a adotar medidas, técnicas e filosofia 

produtiva sustentável. As famílias reconhecem que os seus negócios tem que ter 

sustentabilidade para as gerações futuras. 

 Os empreendimentos com maiores resultados são aqueles que já tem um bom tempo 

de vida; já passaram por uma gama de políticas públicas e estão amadurecidos e convictos de 

que da forma de suas organizações eles conseguem sobreviver às intempéries do mercado 

formal. Não é lucratividade é desenvolvimento sustentável; emancipação das famílias; 

cooperação; solidariedade, igualdade; autogestão e o mais importante é o valor das pessoas 

envolvidas nos processos acima do capital. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma ação de Extensão que foi realizada pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz-UESC, através de Convênio firmado com o Ministério da Educação–
MEC/PROEXT. A ação foi executada no Território de Identidade Litoral Sul da Bahia, por 
uma equipe de discentes dos Cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis com 
a participação de alunos. O trabalho compreendeu a realização de cursos de Gestão de 
Cooperativismo e Associativismo. Metodologicamente a base teórica da ação foi centrada nas 
ideias de Singer (1997), Yaskio (2007), Santos (2016) e outros. Os cursos estão pautados na 
Economia Solidária, estudados nos princípios da autogestão, solidariedade e liberdade. Os 
principais resultados obtidos foram: o nível de execução da meta geral foi de 125,0%; a 
satisfação dos alunos a partir da utilidade do que aprenderam foi de 100%; o contingente de 
egressos engajado em atividades de cooperativismo e associativismo é de 53,33%, resultado 
positivo; e, ainda, 70% dos egressos têm empregado o que aprenderam no curso. Enfim, os 
resultados sugerem que o trabalho alcançou as pretensões configuradas nos objetivos do 
supracitado convênio. 

Palavra-Chave: Associativismo. Cooperativismo. Economia Solidária. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo foi construído com o propósito de compartilhar e divulgar os resultados de 

uma ação de extensão decorrente do programa de capacitação de gestores para 

empreendimentos sociais, executada pela Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, no 

território litoral sul do estado da Bahia, também conhecida como região cacaueira. O 
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programa foi financiado pelo ministério da Educação - MEC, através do PROEXT, mediante 

articulação da Pró-Reitoria de extensão da UESC. 

O programa de capacitação de gestores foi elaborado por uma equipe liderada pelo 

professor Lino A. Cintra, do Departamento de administração e Ciências - DCAC da UESC, 

em conjunto com outros docentes do Departamento de Ciências Econômicas - DCEC; e a 

execução foi coordenada pela professora Luisa Reis Teixeira com ampla participação e apoio 

de docentes do curso de Economia, Administração e Contabilidade. 

O Programa em tela foi concebido com a pretensão central de preparar e formar 

quadros dirigentes e operadores para fortalecer e expandir as iniciativas centradas na 

cooperação (Associativismo e correlatos) na região sul da Bahia. A motivação para realização 

dessa ação decorreu da situação caótica do cooperativismo no sul da Bahia. Ele vive um 

momento delicado; externa um quadro evolutivo insatisfatório, no que tange a expansão e 

ocupação de espaços nas atividades produtivas econômicas. 

A trajetória do cooperativismo regional é marcada por altas e baixas, configurando um 

estilo serrote, disseminando, na comunidade, imagem de instabilidade e incerteza, passando 

para algumas pessoas sentimento de descrença. Dados levantados citam, conforme o governo 

do Estado da Bahia, o território litoral sul, em 2013, possuía 104 cooperativas, e estudo 

realizado em 2019 detectou que apenas 33 unidades se encontram em pleno funcionamento, 

quantidade que equivale a 31,7% do que foi informada (104). 

No âmbito do associativismo, a situação regional tem apresentado desempenho 

assemelhado ao do cooperativismo. Apesar da ausência de dados estatísticos, todavia as 

evidencias externam fragilidades e sinalizam, claramente, insucessos. No associativismo a 

busca ou identificação dos fatores que têm contribuído para o desempenho insatisfatório do 

cooperativismo no Nordeste e consequentemente, na região. Conforme Santos (2016, pg. 30) 

diversas causas têm sido apontadas e entre elas se destacam: “traços culturais, individualidade 

exacerbada e aspectos antropológicos”. Kraychte (2007) cita o individualismo e Mélo (1998) 

realça a falta de educação cooperativista. Contudo, outros fatores têm sido citados, porém o 

mais enfatizado é a ausência de Educação cooperativista. Santos (2016, pag. 30) afirma: 

(...) Credita-se, também ao analfabetismo, a baixa escolaridade e principalmente, a 
ausência de educação cooperativista, isto é, a falta de conhecimento dos princípios 
filosóficos, bases e diretrizes de funcionamento das cooperativas.  É possível que 
todas as questões citadas interfiram negativamente no desempenho do 
cooperativismo na região. 
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Na visão de Santos (2016) a questão central é como interferir na realidade; como fazer 

para tornar o cooperativismo/associativismo mais forte na região, em condições de atuar como 

mecanismo, no processo de geração de emprego e renda e favorecer a redução a das 

desigualdades sociais. Lopes (2012, p 16). Refletindo sobre a questão proclama que 

cooperativismo tem contribuído na criação de empregos e na redução das desigualdades 

sociais, e cita: 

Os empreendimentos cooperativos geram mais empregos que as empresas 
transnacionais (ACI, 2006) (...) A partir da última década do século XX, as 
cooperativas também se tornaram os principais impulsos do que se tem denominado 
economia social (...) e de economia solidária, formas econômicas orientadas, 
respectivamente, para a redução das desigualdades Sociais e para a restituição 
socioeconômicas de indivíduos regionalizados (Lopes 2012, p.16). 

A capacidade do cooperativismo de intervir na economia e colaborar na geração de 

emprego é, notadamente, reconhecida, o que enseja consenso entre os estudos sobre a 

necessidade de implantar e fortalecer programas educativos voltados para o 

cooperativismo/associativismo, de modo a qualificar pessoas para difundir as principais bases 

e diretrizes de funcionamento. 

Assim, consonante com requerimentos da sociedade regional emergiu este Programa 

de Capacitação, o qual nasceu com a missão de ajudar o cooperativismo/associativismo 

regional, fortalecer sua capacidade no processo de geração de emprego e renda. Portanto, a 

proposta em tela se configura como uma política pública, formulada com o propósito de 

interferir, de modo direto, em favor de combate a pobreza e da redução das desigualdades 

sociais, via cooperativismo. Ela se propõe a intensificar a luta contra o desemprego, através de 

trabalhos mediados por ações coletivas, concebidos com fins solidários. Daí, o foco central do 

programa consiste em qualificar pessoas de vários segmentos sociais e de diferentes estratos, 

em cooperativismo e associativismo, nas comunidades da região cacaueira do sul da Bahia. 

Nesse sentido, elaborou-se o presente artigo visando socializar os resultados 

alcançados pelo projeto, como também registrar e formar acervo para servir como fonte de 

informações para análise, avaliação e referências na formulação de políticas públicas para o 

desenvolvimento regional. Salienta-se, contudo, que os resultados aqui apresentados em termo 

de benefícios alcançados, são parciais, não estão plenamente totalizados, em face da avaliação 

de impacto não ter sido concluída.  

Finalmente ressalta-se que este artigo está estruturado com as seguintes seções: 

introdução/objetivos, síntese do contexto regional e do programa; fundamentação teórica e 
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procedimentos metodológicos; atividades realizadas e análise; considerações finais e 

referências. 

 

 

 

1.1. Síntese do Contexto regional e do Programa 

 A região cacaueira do sul da Bahia, no final da década de 80, com o aparecimento da 

vassoura de bruxa nas plantações de cacau, passou a enfrentar mudanças no cenário 

socioeconômico. A produção que gerava o excedente econômico era determinada pela 

cacauicultura, a qual foi parcialmente destruída pela doença, o que contribuiu, drasticamente, 

para a redução da produtividade e da produção. Os efeitos se manifestaram nas populações 

vinculadas à atividade cacaueira, especialmente, produtores, trabalhadores, meeiros e seus 

familiares, que ficaram sem trabalho e renda para a sua sobrevivência. 

Os impactos da vassoura de bruxa motivaram a migração das populações rurais para as 

comunidades urbanas. Surgiram, dessa forma, bairros periféricos e o crescimento 

populacional urbano. As famílias instaladas nas periferias não tiveram a oportunidade de se 

qualificar para se adequarem às atividades econômicas da cidade, passando a viver de 

trabalhos esporádicos, em condições de subemprego, sem renda suficiente para sobreviver de 

maneira digna, consequentemente passaram para a condição de vulnerabilidade social. Daí, 

algumas famílias começaram a catar resíduo nas ruas (papel, papelão, latas e outros), fazendo 

desse procedimento base para o sustento familiar. Esse segmento populacional foi duramente 

afetado pelos efeitos maléficos da crise, sofreu forte redução de renda, sendo atirado para a 

linha da pobreza, somando-se ao contingente de pessoas dependentes do bolsa família e de 

outras transferências do governo.  

Nesse contexto, a Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC, consonante com a sua 

missão de contribuir para o desenvolvimento regional vem implementando programas que 

visam interferir na realidade e promover transformações sociais. Nessa linha foi criada uma 

incubadora de empreendimentos econômicos solidários, bem como foi incentivada a 

realização de pesquisas para alterar a realidade e atenuar o sofrimento da população. Assim, 

coube a incubadora o papel de mobilizar meios, incentivar e contribuir para a construção do 

programa de capacitação de empreendimentos sociais, visando alcançar os fins mencionados. 
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O programa de capacitação foi criado para reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de 

vida das populações da região do sul da Bahia. Especificamente, desejava-se incentivar e 

apoiar a criação de postos de trabalho através de empreendimentos solidários. A estratégia 

central consistia em qualificar lideranças e dirigentes, vinculados e/ou interessados em 

atividades de natureza coletiva, para expandir o associativismo e cooperativismo, junto às 

populações urbanas e rurais. O propósito era proporcionar aos participantes do processo de 

qualificação, de conhecimentos e informações sobre a formação da vontade coletiva, para 

intensificar e ajudar a restaurar a confiança no trabalho coletivo; resgatar iniciativas de 

cooperação, como também aperfeiçoar e expandir os existentes, e novas iniciativas. 

Os efeitos esperados se manifestariam, de um lado, através da ampliação de 

oportunidades de trabalho, criação de novos postos de ocupação, absorvendo mão de obra; de 

outro lado, os resultados seriam externalizados na economia com a geração de produto (bem 

ou serviço), para impactar na renda individual das pessoas envolvidas, de forma direta e 

indireta, alcançando o coletivo.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O programa de capacitação para empreendimentos sociais tem a sua base assentada na 

economia solidária, a qual se constitui em uma abordagem teórica que emergiu durante a 

crise, como resposta e forma defensiva para amenizar os efeitos negativos da exclusão 

produtiva, ensejadas pela globalização e a nova matriz industrial que reconfigurou o mapa da 

divisão social do trabalho no planeta, reduzido posto de trabalho e expandindo o desemprego. 

 Assim, a economia solidária desponta como importante mecanismo que ajuda fazer o 

enfrentamento, proporcionando meios para incorporar mão de obra no processo produtivo, 

como também favorecer a ampliação da produção e produtividade, contribuindo na geração de 

renda e combate a pobreza. 

 

2.1. Conceito de Economia Solidária 

Singer (2002) cita que a economia solidária se traduz como outro modo de produção e 

tem como princípios: a propriedade coletiva, a liberdade e a individualidade. 
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A economia solidaria é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a 
propriedade coletiva associada de capital e o direito á liberdade individual. A 
aplicação desses princípios une todas as que produzem numa única classe de 
trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou 
sociedade econômica (Singer, 2002, p.10). 

A proposição de Singer passa a ideia que a economia solidária é um modo de 

produção híbrido, que incorpora princípios do socialismo com o da economia de mercado 

(liberalismo); ela enseja a posse coletiva através das cooperativas e associações, sem subtrair 

das pessoas, os associados, a posse privada; e a sua operacionalidade é centrada na 

democracia, respeitando-se a individualidade, princípio da economia de mercado.   

Outros estudiosos da temática em tela, por reconhecer que a economia solidária, 

floresce e expande, com mais intensidade, nas sociedades de economia de mercado, embora 

seja passiva de aplicação nas sociedades socialistas, emitiram conceitos colocando a questão 

em perspectiva genérica. Santos (2016), por exemplo, proclama que economia solidária se 

traduz como uma abordagem teórica, que trata da produção, distribuição, circulação e 

compartilhamento de bens e serviços, resultantes de iniciativas decorrentes da formação de 

vontade coletiva, o que quer dizer, cooperativas, associações e grupos formais e informais. 

Não existe, consenso na forma conceitual. A economia solidária em alguns lugares é chamada 

de economia popular, economia social, e em outros de economia do terceiro setor. Contudo, 

existem várias diferenças conceituais entre elas, quer na forma de apropriação dos benefícios, 

que na organização, concepção de modelo operacional, mas apesar disso existem 

similaridades e convergências. 

Yaskio (2007) apresenta conceito de economia solidária e assevera que é toda 

organização construída e gerida por trabalhadores na condição de proprietários. A afirmação é 

pertinente, mas, o que é ser trabalhador?  Em contexto amplo, toda pessoa que exerce uma 

atividade que gera bem ou serviço é trabalhador. A diferença na visão Gramsciana, está no 

tipo de atividade, manual ou intelectual. Entretanto, respondendo a dúvida mencionada, vale 

considerar o conceito de Yaskio (2007, p. 59) pela amplitude, conforme exposto a seguir: 

A economia solidária é, portanto, toda organização formada e gerada por 
trabalhadores que detêm os meios de produção, com vistas a geração de trabalho e 
renda. Essa organização deve ser pautada em princípios de solidariedade e de 
autogestão. 
 

Yaskio (2007), afirma, ainda, que entre os empreendimentos solidários estão as 

cooperativas, as associações, empresas autogestionárias e outros empreendimentos 

assemelhados. Alargando a compreensão do problema, Singer (2005) define e aponta, 
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claramente, o divisor entre o que separa uma cooperativa, ou associação de economia 

solidária de outra de economia de mercado. Ele afirma que pertence a economia solidária 

apenas os empreendimentos, cujos trabalhadores são operadores das atividades em geral, 

sejam sócios, proprietários, donos do negócio. Eles atuam como operadores, realizam ações 

de natureza manual, como também ocupam cargos de direção. As partilhas, o usufruto dos 

resultados (ativos e passivos) são divididos, de forma proporcional, na razão direta do esforço 

de cada um. Tudo deve ser decidido de forma democrática, prevalecendo rodízios nos cargos 

e ocupações, quer na direção quer na operacionalidade. Enfim, o vetor central da 

operacionalidade é a autogestão. 

2.2. Princípios da economia solidária  

É consenso entre os estudiosos da economia solidária que a sua base é regida pelos 

seguintes princípios: autogestão, solidariedade, liberdade, dialogicidade (base educativa). A 

autogestão, quer dizer que todos têm a oportunidade de gerir, coordenar seu negócio. Singer 

(2005) diz que a autogestão supera a separação entre quem decide e quem apenas realiza as 

atividades. Já Albuquerque (2003) cita que a autogestão propicia a autonomia do coletivo e 

serve para qualificar as relações sociais de cooperação. 

Por autogestão, em sentido entende-se o conjunto de práticas sociais que se 
caracteriza pela natureza democrática das tomadas de decisões que propicia a 
autonomia em coletiva. É  um exercício de poder compartilhado, que qualifica as 
relações sociais de cooperação entre pessoas e/ou grupos(...) (Albuquerque, 2003, 
p.20). 
 

O princípio da solidariedade é entendido como processo que se manifesta através das 

ações, comportamentos e atitudes, e se materializa no compartilhamento das ideias, trabalhos; 

na conjugação dos esforços com seus pares, na divisão dos êxitos e fracassos (Yaskio, 2007). 

O principio da liberdade é expresso no direito pleno de escolher, participar e decidir. O 

principio dialógico parte do entendimento que o ser humano estabelece com seus pares, 

relações sociais na condição de sujeito, isto é, de ser para ser. Acrescenta, ainda, o fato de que 

todas as pessoas possuem uma história de vida, cuja trajetória permite incorporar no seu 

acervo, conhecimentos, práticas e habilidades. Isto quer dizer que o trabalho educativo terá 

que ser dialogado, para respeitar a experiência e fazer o intercâmbio de ideias e 

conhecimentos.  

A economia solidária parte do principio de que o central na organização da 
sociedade é o ser humano. É essa noção que vai redefinir relações sociais, 
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econômicas, afetivas e produtivas. Portanto, a formação em economia solidária, 
precisa dialogar com o trabalhador, trazendo para o conteúdo do processo formativo 
o sentido que é dado pelas vivências e anseios do trabalhador (ANTEAG, 2005, 
p.21). 
 

O principio dialógico é importante porque na economia solidária os integrantes dos 

empreendimentos, na sua quase totalidade, exercem papel de operador e dirigente; são 

responsáveis pela condução, daí a “necessidade de ter uma visão organizacional e estratégica 

do negócio e da sua relação com o campo político”. Para isto é importante adotar uma prática 

pedagógica que tenha como centro o trabalhador, o significado que ele dá ao seu problema e 

que parte desse significado, permita situá-lo em contexto mais amplo, mas não desvinculando 

da sua prática atual (ANTEAG, 2005, p.21). 

Além dos princípios mencionados, a economia solidária incorpora como preocupação 

a sustentabilidade, nas dimensões: econômica, social e política. Na dimensão econômica a 

viabilidade é manifestada no equilíbrio das contas: receita e despesas. Ela foca a produção e 

produtividade do trabalho, e no aumento da receita a minimização dos custos. A meta é 

garantir longevidade do empreendimento. A viabilidade, no âmbito social, se volta para 

qualidade de vida, saúde, educação, externada no atendimento dos requerimentos materiais 

que garantem bem estar social. Na dimensão política, a sustentabilidade é visualizada na 

participação ativa e extensiva dos atores sociais nas decisões da sociedade, no seu conjunto. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Conforme mencionado na fundamentação teórica os trabalhos foram executados em 

conformidade com a abordagem da economia solidária, a qual tem como seus principais 

mecanismos para realizar as ações e alcançar os fins desejados: cooperativismo e 

associativismo.  

Assim, o programa de capacitação para empreendimentos sociais focou o seu 

atendimento para lideranças, dirigentes e interessados de associações e cooperativas, da região 

sul da Bahia. Foram oferecidos dois tipos de cursos: um para gestores, destinando-o para 

dirigentes, lideranças, operadores e correlatos, com duração de 80 horas; o outro, denominado 

de cooperativismo e associativismo, com carga horária de 20 horas, voltado para associados, 

cooperadores e interessados em geral. 
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Estrategicamente os cursos foram previstos para serem executados, espacialmente, em 

três locais: primeiro, na sede da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, centro da 

região litoral sul; os outros dois em municípios da região onde houvesse demanda de curso 

dessa natureza. 

 

3.1. Procedimentos Pedagógicos  

 

Os cursos foram projetados para serem ministrados com base no princípio dialógico 

(visão de Paulo Freire), ou seja, o ensino centrado no aluno, com técnicas didáticas da 

dinâmica de grupo, pautado no aprender fazendo, com utilização de material pedagógico de 

suporte. 

 

 

 

3.2. Conteúdos  

Os conteúdos dos eventos foram estabelecidos de conformidade com a natureza do 

curso. No evento denominado curso de gestores, planejou-se oferecer disciplinas sobre a base 

epistemológica da cooperação, princípios do cooperativismo e associativismo e aspectos de 

gestão, contabilidade e operacionalidade. No curso de cooperativismo e associativismo, 

focou-se a evolução social, a divisão social do trabalho, a missão principal do cooperativismo 

e associativismo, a organização, execução, ação, a estruturação e construção estatutária.  

 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 Nesta seção estão apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e uma 

síntese dos benefícios alcançados acompanhada de análises. Está subdividida em três 

subseções: a) primeiro trata da organização e estruturação das ações; b) a segunda externaliza 

os resultados e nível de alcance das metas; c) e a terceira mostra o perfil do público e síntese 

dos benefícios. 

 
4.1. Estruturação e organização das ações desenvolvidas  
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 O programa de capacitação dos empreendimentos sociais tem como fulcro central, a 

realização dos cursos: a) gestor de empreendimentos de natureza coletiva; b) cooperativismo e 

associativismo. Assim, por conta dos malogros que aconteceram com o cooperativismo e 

associativismo regional, conforme foi apresentado na introdução e análise do conteúdo, se fez 

necessário cuidado e atenção, especialmente na montagem, para não reeditar equívocos e 

reproduzir erros cometidos anteriormente na prática cooperativista. Supõe-se, portanto, 

cuidado e adoção de medidas criteriosas na organização dos cursos, na seleção das disciplinas, 

na definição dos conteúdos, na forma de apresentação e transmissão das informações. Daí 

esforços foram empreendidos na preparação e organização dos cursos para alcançar os 

objetivos cuja proposta prévia, de forma subjacente, a formação de quadros para intervir na 

realidade e dinamizar o resgate do protagonismo do cooperativismo regional.  

 Nessa linha, a primeira preocupação central foi saber o quê ensinar aos treinandos para 

realizar as mudanças desejadas? O exame da questão apresentou a necessidade de se incluir 

no curso de gestores uma nova disciplina, denominada a Formação da Vontade Coletiva, com 

a missão de apresentar a base epistemológica da temática cooperação, explicitando o porquê 

as pessoas se filiam às cooperativas, associações e correlatos. Através dessa disciplina se 

tornou possível mostrar as principais causas de sucessos e insucessos, os procedimentos 

requeridos para a montagem e estruturação de entidades, e como também administrar a 

participação e a integração social. 

 A presença da disciplina Formação da Vontade Coletiva, ao ser ministrada, propiciou 

uma clima favorável para os alunos realizarem análise e reflexão, e os efeitos se manifestaram 

no empenho, envolvimento e dedicação dos discentes com a temática cooperação, elevando a 

aprendizagem e o comprometimento. Na avaliação final do módulo, a maioria dos treinandos 

apresentou síntese de estudos e regimentos de empreendimentos que estavam atuando e/ou 

que pretendiam criar ou reformular. 

 No curso de gestão, além da disciplina Formação da Vontade Coletiva foram inseridas 

outras, tais como: cooperativismo, associativismo, incubação de empreendimentos 

econômicos solidários (com conteúdos de gestão, planificação, organização, sustentabilidade 

econômica, noções de contabilidade e noções de comercialização). O curso foi realizado em 

dois módulos, sendo de 40 horas para cada, perfazendo uma carga horária total de 80 horas. 
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Nos cursos de cooperativismo e associativismo, definido o quê ensinar, o ponto de 

partida consistiu no aproveitamento dos resultados de uma pesquisa realizada através do 

Programa de Apoio a Incubação no Litoral Sul da Bahia, PAI-SB, executada por Santos e 

outros (2016), financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq, cuja investigação 

propiciou a reformulação dos cursos de cooperativismo e associativismo. A nova proposta do 

curso, resultante da pesquisa, no seu desenho estrutural destinou um núcleo básico para a 

temática cooperação e núcleos complementares, especificamente, para tratar de 

cooperativismo e associativismo. O Núcleo que trata da cooperação tem a sua formatação 

assentada na visão da interdisciplinariedade, estruturado nas ideias de Santos (2016), Olson 

(1999), Douglas (2007) e Bordenave (1996) e outros estudiosos da temática. A carga horária 

dos cursos de cooperativismo e associativismo foi de 20 horas. 

No que tange a metodologia, todos os dois cursos (gestão e 

cooperativismo/associativismo) foram executados com base nos princípios da economia 

solidária. Toda a concepção dos cursos foi concebida na ótica da solidariedade, perpassando 

por temática, conteúdos e, especialmente a parte pedagógica. Trabalhou-se com o princípio 

dialógico conforme a visão de Freire (1991), na linha ensino centrado no aluno, tendo o 

treinando como sujeito e protagonista central do processo educativo. As técnicas de ensino 

utilizadas foram de natureza participativa, centrada na dinâmica do grupo de ensino. 

 

4.2. Resultados obtidos de natureza quantitativa 

Em consonância com o pactuado no convênio UESC/MEC/ FORPROEXT, o 

programa previu a realização de três turmas, sendo uma para a área de gestores de 

empreendimentos e outras duas turmas para os cursos de cooperativismo e associativismo. 

Também, ficou definido que o curso de gestor seria ofertado no centro da região, portanto, na 

sede, no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC; e os outros dois em 

municípios figurados em polos, para os quais convergem e abrigam diversos 

empreendimentos (cooperativas e associações). Daí, as atividades foram executadas na forma 

prevista, sendo escolhidos os municípios de Coaraci e Una, por atender os requerimentos 

mencionados.  

Quanto ao desempenho, em percepção quantitativa, a Tabela 1 apresenta os resultados 

alcançados com a execução dos cursos. Ela mostra que a meta planejada previa a participação 
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de 80 pessoas, no entanto, a demanda foi superior e resultou no atendimento a 90 treinandos, 

o que significa um alcance de 112,5% da meta planejada. 

 
Tabela 1 – Número de participantes dos eventos do Programa para capacitação de 

Empreendimentos Sociais - 2017, UESC/MEC/FORPROEXT 
Curso Planejado 

No Participantes 
Realizado 

No Participantes 
Percentual 

(%) 
Gestão de Empreendimentos (UESC) 40 47 117,5 
Cooperativismo/Associativismo (UNA) 20 15 75 
Cooperativismo/Associativismo 
(COARACI) 

20 28 140 

TOTAL 80 90 112,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os dados constantes na Tabela 1 evidenciam que, no geral o nível de atendimento da 

meta conveniada foi ensejado, principalmente, pelo curso de cooperativismo e associativismo 

realizado em Coaraci, o qual contou com 28 participantes e atingiu 140% da meta planejada. 

O de cooperativismo no município de Una registrou um alcance de 75% e o curso de gestão 

que foi realizado no Campus da UESC, alcançou 117,5%. Os resultados em geral, no que se 

refere ao alcance das metas, em vista de se situar em patamar superior a 100%, são 

considerados excelentes, uma vez que houve atraso na liberação do recurso e parte da equipe 

que elaborou o projeto inclusive o principal coordenador, já estava aposentado. 

4.3. Perfil do público e síntese dos benefícios 

Nesta subseção serão apresentados dados que sinalizam traços do perfil dos alunos 

como também externam resultados de uma avaliação do curso que, de certa forma, mostram 

os benefícios ou retorno do esforço empreendido.  

Os participantes dos cursos, segundo dados levantados, situam-se na faixa etária entre 

18-60 anos, e do total de alunos, apenas cinco residiam no meio rural, exercendo como 

atividade principal o papel de produtor agropecuário. A Tabela 2 mostra ocupações dos 

egressos dos cursos, marcadas por uma diversidade de profissões. Evidencia a presença de 

várias ocupações, entre as quais se destacam: professor, administrador, agrônomo e 

veterinário, artesão, enfermeiro (a) e outros. Essas informações foram obtidas nas fichas de 

inscrição dos candidatos. 
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Tabela 2. Ocupações dos egressos dos cursos do Programa de Capacitação de 

Empreendimentos Sociais Convênio UESC/MEC-FORPROEXT 
Especificação Quantidade % 
Administrador 4 5,26 

Artesão 4 5,26 
Assessor 4 5,26 

Assistente Administrativo 2 2,63 
Assistente Social 3 3,94 

Doméstica/Dona de Casa 4 5,26 
Estudante 12 15,7 

Agrônomo/Veterinários 4 5,26 
Vendedor 2 2,63 

Professor/Pedagogo 6 7,89 
Enfermeira 2 2,63 
Agricultor 5 6,58 

Outras 20 26,34 
Consultor/Técnico Agrícola 2 2,63 

Economista 2 2,63 
Total 76 100 

Fonte: Dados levantados pela equipe de execução /avaliação do Programa. Informações nos arquivos do projeto 
e Incubadora da UESC. 

 
No que tange a escolaridade constatou-se que todos os participantes são alfabetizados, 

sendo que 60,97% possuem escolaridade superior, isto é, pós-graduandos, superior completo 

e incompleto. Com nível equivalente ao ensino médio completo e incompleto, observou-se a 

presença de 30,49%, conforme mostra a Tabela 3. Verifica-se que o grupo é formado, na sua 

maioria, por pessoas com capacidade e massa crítica suficiente para fazer apropriação dos 

conteúdos, analisar, criticar e produzir sínteses necessárias para o alcance do objetivo. 

Sinaliza condições de operar transformações e contribuir efetivamente para o cumprimento 

dos objetivos do Programa. 

 
 
Tabela 3.  Nível de escolaridade dos participantes dos cursos do Programa Capacitação de 

Empreendimentos Solidários – UESC/MEC/FORPROEXT 
Escolaridade Percentual 

Pós-graduado 6,10 

Superior completo 37,80 

Superior incompleto 17,07 
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Curso técnico e 2º grau completo 25,61 

2º grau incompleto 4,88 

1º grau completo 4,88 

1º grau incompleto 1,22 

Sem informação 2,44 

Total 100,00 

Fonte: Dados levantados pela equipe de execução e avaliação do Programa - informação nos arquivos do projeto 
e Incubadora da UESC. 

 
Os dados levantados mostraram que entre os participantes, existiam pessoas filiadas às 

organizações de natureza coletiva, embora a quantidade não fosse expressiva, mas indica a 

aproximação com a área de cooperação. 

No que se refere à avaliação e identificação dos resultados o trabalho foi realizado 

através de entrevista, as quais contemplaram uma amostra equivalente a 33,33% do universo 

(90). Os nomes foram retirados de forma aleatória e já tinham dois anos de conclusão do 

curso, prazo suficiente para ter uma ideia mais consolidada sobre o evento. 

A Tabela 4 sintetiza dados sobre a avaliação dos treinandos e proclama que 100% do 

público consultado informou que os cursos propiciaram informações úteis em cooperativismo 

e associativismo, sinalizando que o trabalho pedagógico cumpriu a sua missão.  A Tabela em 

epígrafe revela também que 53,33% dos entrevistados afirmaram que estão atuando em 

atividades ligadas ao cooperativismo e associativismo de forma direta, indicador positivo que 

mostra um nível satisfatório de engajamento dos egressos com a atividade para qual foram 

treinados.  

 
 
Tabela 4. Apreciação dos egressos sobre o curso do Programa de Capacitação de 

Empreendimentos Sociais. Convênio UESC/MEC FORPROEXT 
Especificação (%) Sim Não Sem 

Informação 
O curso propiciou informação útil em 
cooperativismo e associativismo? 

100 0 0 

O egresso tem atuado em atividade de 
cooperativismo, associação ou correlato? 

53,33 46,66 0 

O egresso tem empregado o que aprendeu 
no curso? 

70 30 0 

Fonte: Dados levantados pela equipe de execução/avaliação do Programa. Informações nos arquivos do projeto e 
Incubadora da Uesc. 
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Para concluir a avaliação indagou-se aos entrevistados se eles estavam empregando os 

conhecimentos obtidos no curso. A Tabela 4 mostra que 70% afirmaram que “sim”.  Isto 

implica em reconhecer que, uma parcela significativa tem utilizado o conhecimento obtido no 

curso e contribuído com o processo de cooperação na formação coletiva, mesmo os que não 

estão atuando de forma direta com ações cooperativistas.  

Os dados, no seu conjunto, mostram que 70% dos egressos fizeram apropriação do 

conteúdo no campo da temática em pauta, e certamente, estão contribuindo para revitalizar o 

cooperativismo e associativismo regional, trabalho que irá impactar e interferir no combate à 

pobreza na forma sonhada e objetivada pelo Programa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Programa de Capacitação de Empreendimentos Sociais foi concebido por uma 

equipe de professores dos cursos de: Economia, Ciências Administrativas e Contábeis e se 

constituiu em objeto de Convênio firmado entre a Universidade Estadual de Santa Cruz - 

UESC e o Ministério da Educação – MEC, por intermédio da PROEXT. Ele se caracteriza 

como uma ação extensionista e objetivou contribuir no processo de combate a pobreza e 

desemprego regional, através do cooperativismo e associativismo. 

O Programa em tela emergiu da necessidade de fortalecer o cooperativismo no Sul da 

Bahia para que o mesmo possa atuar como mecanismo de apoio ao desenvolvimento. A 

execução do Programa foi realizada através de uma equipe de docentes dos cursos citados, 

contando com a presença de alunos. Metodologicamente, o trabalho teve a sua fundamentação 

teórica assentada nas ideias de Singer (1997), Yaskio (2007), Santos (2016), ANTEAG 

(2005) e outros estudiosos da temática cooperação. A execução foi pautada na economia 

solidária, apoiada nos princípios da autogestão, solidariedade e liberdade. A base pedagógica 

foi assentada no princípio dialógico. A compreensão central é que o ser humano se configura 

como o sujeito, centro do processo. Nessa linha, os cursos foram realizados com suporte 

técnico de ensino de natureza participativa, pautadas na dinâmica de grupo. 

Nesse sentido, foram realizados os cursos programados, sendo um de gestor, voltado 

para dirigentes de cooperativas e apoiadores de empreendimentos, o qual foi executado com 

carga horária de 80 horas na forma prevista no convênio. Esse curso foi ministrado em dois 
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módulos de 40 horas cada um, (decisão tomada em virtude da impossibilidade das pessoas se 

ausentarem das suas ocupações por um período superior a 15 dias). 

O outro curso oferecido foi o de cooperativismo e associativismo, com carga horária 

de 20 horas, o qual foi ministrado nos municípios de Una e Coaraci, e tiveram como 

participantes pessoas interessadas na temática como também filiados à associações e 

cooperativas.  

O trabalho, manifestado na realização dos cursos e realização de atividades de 

monitoramento teve a sua meta quantitativa realizada na ordem de 112,5%. Examinando o 

perfil do público contemplado com os cursos constata-se que todos os participantes eram 

pessoas alfabetizadas e a maioria absoluta (60,97%) com nível de escolaridade superior 

(completo e incompleto). Os participantes exerciam ocupações diversas, tais como: professor, 

administrador, agrônomo, veterinário, artesã e outros. Esse público, aqui chamado de 

egressos, foi convidado para realizar uma avaliação simplificada e fazer uma apreciação dos 

cursos. Os resultados da consulta, conforme mostra a Tabela 4, evidencia que 100% dos 

entrevistados proclamaram que as informações prestadas sobre o cooperativismo e 

associativismo, no curso, foram úteis no cotidiano de suas vidas. A avaliação revelou ainda 

que 53,33% dos egressos estão atuando em atividades de cooperativismo/associativismo. 

Além disso, observou-se também que 70% dos egressos, conforme foi declarado, estão 

empregando o que aprenderam no curso, conforme Tabela 4. Fato positivo que indica que a 

população treinada, está engajada nas atividades para as quais foram qualificadas, com 

envolvimento e aplicação do que foi apropriado nos cursos, o que evidencia eficácia nos 

resultados. 

Assim, tendo em vista que a execução da meta atingiu nível de desempenho da ordem 

de 112,5% e, levando em conta que a avaliação dos egressos externou níveis de apropriação 

dos conteúdos, revelando utilidade e que 53,33% dos egressos estão engajados em atividades 

de cooperação/associativismo e cooperativismo, e ainda, considerando que 70% estão 

empregando o que aprendeu no curso, conclui-se que o programa de capacitação de 

empreendimentos sociais executados pela UESC, objeto do convênio mencionado, teve um 

bom desempenho e alcançou os propósitos e objetivos delineados. 
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RESUMO 

 Esta pesquisa teve como finalidade realizar um estudo de como está estruturada a 
associação do Assentamento Frey Vantuy, localizado na BR-415, Rodovia Ilhéus-Itabuna, 
km-10. Buscando compreender a forma de organização da associação dos trabalhadores rurais 
e conhecer a história do assentamento e da importância deste para os associados. Analisando 
as formas de produção da associação, verificando se no espaço pesquisado há produção com 
base na agroecologia, ou se esta é feita com o uso de agrotóxicos e transgênicos. Como 
investigar se há políticas públicas contribuindo com a informação e o avanço da 
agroecologia?  Nesse estudo refletiu-se sobre os objetivos de uma associação e de que forma 
ela está estruturada para contribuir com os seus associados. Como também, se o meio 
ambiente é um dos principais pilares desse assentamento. A pesquisa foi de natureza 
qualitativa, com estudo de caso. Ocorreu em três momentos: primeiro foi feito uma 
observação em uma palestra na associação, no segundo momento a entrevista e no terceiro 
momento a aplicação de questionários com os associados. A entrevista foi com uma associada 
participante da gestão. A aplicação de cinco (05) questionários, com dezesseis (16) perguntas, 
aplicado aos associados mais atuantes. Dentre os autores que serviram de subsídios, 
destacaram-se: Santos (2016), Ribeiro (2013), Caldart (2010) e Frigotto (2012). Sendo assim, 
esse estudo no assentamento Frei Vantuy, foi de relevância para conhecer como a produção de 
orgânicos, está surtindo efeitos, assim como, saber como os seus associados estão interagindo 
com os novos conhecimentos e seus devidos impactos ao social. 

Palavras-chave: Assentamento. Associação. Meio Ambiente. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa teve como finalidade realizar um estudo de como está organizada a  
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associação do Assentamento Frey Vantuy, localizado na BR-415, Rodovia Ilhéus-Itabuna, 

km-10. Elencou-se como objetivo geral: compreender a forma de organização da associação 

dos trabalhadores rurais e como objetivos específicos: conhecer a história do assentamento e 

da importância para os associados; analisar as formas de produção da associação; verificar 

se no espaço pesquisado há produção com base na agroecologia, ou se esta é feita com o uso 

de agrotóxicos e transgênicos; pesquisar se há políticas públicas contribuindo com a 

informação e o avanço da agroecologia. Nesse estudo refletiu-se sobre os objetivos de uma 

associação e de que forma ela está estruturada para contribuir com os seus associados. Como 

também, se o meio ambiente é um dos principais pilares desse assentamento. 

 A pesquisa foi de natureza qualitativa, com estudo de caso, em três momentos o 

primeiro foi feito uma observação em uma palestra na associação, no segundo momento a 

entrevista e no terceiro momento a aplicação de questionários. A entrevista foi com uma 

associada participante da gestão. A aplicação de 05 questionários, com 16 perguntas, foram 

feitas aos associados mais atuantes. Verificou-se o tempo de associado; se pais, avós e filhos 

eram participantes da agricultura familiar; motivos para serem associados; uso de transgênicos 

na produção agrícola, como também, se havia a participação deles em novos cursos e técnicas. 

 Dentre os autores que serviram de subsídios, destacam-

se:Santos(2016),Freitas(2012),Ribeiro(2013),Caldart(2010), FRIGOTTO(2012),ZARREF 

(2019).Para embasamento do trabalho buscou-se a definição de associação que é “uma forma 

de legalizar a união de pessoas físicas ou jurídicas em torno de seus interesses. Viabiliza 

melhores condições do que aquelas que os indivíduos teriam isoladamente para a realização 

dos seus objetivos.” (SEBRAE, 2018). São exemplos de associações: Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP;Cooperativas;Sindicatos; Fundações; 

Organizações sociais; e Clubes. 

 Regulamentadas no Brasil, as associações são mantidas por seus associados, doações, 

fundos e reservas. 

 Conforme a Cartilha do associativismo, 2008, a associação deverá representar e 

defender os interesses dos associados e estimular a melhoria técnica, profissional, econômica 

e social desses. A formação deverá ser com o mínimo de duas pessoas. Seu patrimônio é 

formado por taxas pagas pelos associados, doações, fundos e reservas. Não possui capital 



 

 

social. A inexistência do mesmo dificulta a obtenção de financiamentos junto às instituições 

financeiras. 

 De acordo com o art. 44 do Novo Código Civil (Lei 10.406 de 2002) são pessoas 

jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos. 

 Como também, possuem finalidades filantrópicas, e defendem interesses de classe, de 

setores produtivos, promovem educação e cultura, agregam benefícios aos associados e 

muitas outras finalidades. 

 A associação deverá ser sujeito de direitos e obrigações. Em decorrência, cada um dos 

associados constituirá uma individualidade, e a associação outra, tendo cada um seus bens, 

direitos e obrigações, sendo que há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocas. 

 Os associados deverão ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias 

com vantagens especiais. 

 A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário. 

Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido 

legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. 

 Para se organizar uma associação é necessário passar por quatro fases: 1ª 

fase:sensibilização:as pessoas envolvidas devem ter o maior número possível de informações 

sobre o tema,tais como, legislação, funcionamento, direitos e deveres dos associados. Essas 

informações devem orientar a escolha a seguir,ou não, como o processo organizativo da 

associação. Caso haja interesse, o grupo deve mobilizar mais pessoas, são necessários pelo 

menos 10 integrantes para iniciar. Deve-se designar responsáveis para levantar informações 

sobre a legalização da associação e também para estudar a viabilidade econômica e as 

necessidades de infraestrutura e recursos financeiros. 

 2ª fase: constituição:realizada no ato de constituição da associação, na presença de 

todos os associados. Nessa assembléia, será escolhido o nome da associação e a sede. Além 

de ser aprovado, ainda, o Estatuto Social. Serão eleitos também os representantes dos órgãos 

de direção, tais como Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Após essa 

etapa, deve-se encaminhar a documentação para registro, a qual é feita no cartório de registro 

de pessoas jurídicas. Nas cidades maiores, existem cartórios específicos para essa finalidade. 

Nas menores, o registro é feito no cartório de registro geral. O passo seguinte é providenciar o 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal. Esse cadastro permitirá 



 

 

à associação realizar transações financeiras, contratos, convênios e contratação de 

empregados. 

 3ª fase: pré-operacional: é a fase da estruturação, com definição de localização, 

aquisição de móveis e equipamentos, contratação de funcionários e contadores, abertura de 

conta no banco, licenças e alvarás, entre outros; 

 4 ª fase: operacional: início das atividades: começam os desafios reais da associação. 

A associação necessitará de uma gestão eficiente e comprometida com os propósitos da 

instituição. 

 Desde os tempos da caverna para sobreviver, o homem agrupou-se em pequenas tribos 

e então, percebeu que ao fazer as atividades em conjunto conseguia melhores resultados pelos 

seus esforços. Portanto, a cooperação era a base do desenvolvimento da humanidade. Com a 

convivência a comunicação se expandiu, facilitando a realização de tarefas como se alimentar, 

se proteger do frio e dos ataques de animais selvagens. 

 Há aproximadamente dez mil anos antes de Cristo, na região do Oriente Médio, esses 

pequenos grupos começaram a recolher sementes silvestres para o plantio. Da organização do 

trabalho para cultivar a terra surgiu a agricultura, que acelerou sobremaneira o 

desenvolvimento das sociedades. 

 A força associativa entre os homens demonstrou-se cada vez mais transformadora: 

primeiramente, construíram casas de barro, deram lugar a lugarejos e, mais tarde, cidades, 

assim como, as pirâmides erguidas no Egito, cerca de seis mil anos atrás, simbolizam esse 

poder do trabalho coletivo que move o homem através dos tempos. 

 Vencido o período em que todos os acontecimentos eram explicados pelos mitos e 

deuses, veio a era da razão. Surgia na Grécia – 500 a.C – a democracia, uma nova forma de 

educação e assim o homem iniciou sua participação nas decisões sobre o seu país percebendo 

que podia escrever a história. 

 Em menos de dois mil anos a raça humana se multiplicou pelo mundo, atravessou 

oceanos e adaptou às mais diversas paisagens, habitando terras quentes e frias, desertos de 

areia e montanhas, conquistando espaços e demarcando fronteiras. 

 No Brasil, entre os produtores rurais, se intensificou nos anos de 1980 em decorrência 

da crise econômica que fragilizou o funcionamento do modelo cooperativista. Nesse sentido, 

o distanciamento do modelo cooperativista das necessidades dos pequenos produtores, fez 

com que estes buscassem outros sistemas de organização coletiva, e, a partir do final dos anos 



 

 

1980 intensificados por estímulos governamentais impulsionaram a formação de associações 

por meio de políticas públicas e por uma rede institucional. 

 O cenário de crise econômica e política de 1980 fizeram com que as primeiras 

cooperativas agrícolas brasileiras reduzissem o número de cooperados até serem extintas. 

Esse cenário configurou condições propícias para que o modelo associativo emergisse como 

uma forma de organização social mais adequada às demandas dos produtores. Em relação ao 

contexto social e político, a combinação entre processo de abertura democrática do país e a 

crise econômica causou uma explosão de demandas com a retomada da expressão da 

sociedade civil pelo alargamento da pluralização dos espaços associativos e dos espaços da 

política. 

 Nos últimos anos, as questões sobre os processos de associativismo tem-se constituído 

como objeto de interesse de diversos agentes privados e públicos muito diferenciados quanto 

aos métodos, às temáticas e à abrangência. 

 Uma das primeiras associações Baianas foi a Associação Comercial da Bahia, fundada 

em 15 de julho de 1811, para que os comerciantes tivessem um local onde pudessem se reunir 

regularmente e aí realizar seus negócios, desenvolvimento da província e promover o 

progresso da Colônia, sede provisória da Corte Portuguesa. 

 A Bahia é o único Estado que tem uma política fiscal para as cooperativas usuárias do 

Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar – SIPAF. Oferece crédito para 

os produtos com o selo, a partir do Decreto Estadual 13.780/2012 (Artigo 270 Inciso X). Com 

o selo, são concedidos créditos presumidos do ICMS para fins de compensação com o tributo 

devido em operações ou prestações subsequentes e de apuração do imposto a recolher. 

 Como também, é o estado que reúne a maior quantidade de agricultores familiares do 

país. São mais de 700 mil famílias, muitas delas organizadas em cooperativas, outras em 

associações, responsáveis por grande parte da produção de alimentos e bebidas que chegam à 

mesa dos baianos. 

 São destaques na produção das associações e cooperativos produtos derivados da 

mandioca, milho, mel, leite de vaca e cabra, frutas, cacau, carnes de caprinos e ovinos, 

pescados e mariscos, entre outros. A grande maioria com certificados com o SIPAF - Selo de 

Identificação da Participação da Agricultura Familiar. 

 São elaborados e cultivados de forma saudável, por essas cooperativas e associações 

de agricultores familiares, empreendimentos da economia solidária, assentados da reforma 



 

 

agrária e crédito fundiário, povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, 

fundo de pasto, pescadores e marisqueiros. 

 Quanto a associação Frei Vantuy foi criada em 1999, com o objetivo de ter a terra. 

Logo após ser constituída, vários requisitos foram exigidos quanto à saúde, mercado e bem 

estar para a família. 

 Apresenta-se com vários regimentos e critérios. O associado tem que obedecer as 

regras da associação. O meio ambiente é compromisso sério. São 486 hectares de terras,sendo 

96 hectares de reserva e 150 hectares com áreas de preservação permanente.Revitalização das 

áreas de APP com a orientação da Secretaria do Meio Ambiente,recuperou-se 20 hectares.Na 

reforma agrária é exigido 20% da área de reserva. 

 Foi realizado o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. A associação está 

legalizada.Há uma conscientização para que cada um tenha suas áreas orgânicas.No início 

houve uma dificuldade quanto à assistência técnica.Mas mesmo assim, eles possuíam selo do 

IBD. 

 O assentamento tinha uma tradição de apenas os homens participarem como 

associados. Não era permitido as mulheres entrarem nas assembléias. Por outro 

lado,atualmente as mulheres são as detentoras da terra em caso de separação,assim como tem 

o direito de voto nas assembléias. 

 De um total de 47 famílias, 06 dessas não quiseram aceitar os regulamentos. O 

Governo atual cortou o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar,a qual foi 

fortalecida até 2013.Em 2018,a associação concorreu ao Programa de Aquisição de 

Alimentos,porém foi desclassificada por não está fazendo parte do PRONAF. 

 Quanto ao entendimento da agroecologia pode ser caracterizada como “uma disciplina 

que fornece os princípios ecológicos básicos para estudar, desenhar e manejar 

agroecossistemas produtivos e conservadores dos recursos naturais, apropriados 

culturalmente, socialmente justos e economicamente viáveis”, proporcionando, dessa 

maneira, bases científicas para apoiar processos de transição a estilos de agriculturas de base 

ecológica ou sustentável (FRIGOTTO, 2012, p.62). 

 Uma agricultura para ser sustentável e produtiva deverá: ter o aproveitamento da 

energia solar através da fotossíntese; manejo do solo como um organismo vivo;manejo de 

processos ecológicos – como sucessão vegetal, ciclos minerais e relações predador–praga; 

cultivos múltiplos e sua associação com espécies silvestres, de modo a elevar a biodiversidade 



 

 

dos agroecossistemas;ciclagem da biomassa-incluindo os resíduos urbanos.(FRIGOTTO, 

2012, p.63).  

 Como exemplo, temos o MST,que  resgata o objetivo da reforma agrária e a atualiza, 

“reconhecendo o campesinato como guardião das florestas, das sementes, das nascentes, dos 

rios e da fauna.” (ZARREF,2019). 

 Entende-se que o território conquistado tem uma função com a sociedade e com o 

planeta de além de produzir alimento, também cuidar da natureza. Torna-se necessário 

também compreender os conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional e Soberania 

Alimentar: enquanto estratégia ou conjunto de ações deve ser intersetorial e participativa, e 

consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

(BRASIL, Segurança Alimentar, 2017). 

 Sendo assim,esse estudo no assentamento Frei Vantuy foi  de relevância para conhecer 

se  há a produção de orgânicos,utilização de transgênicos e de que forma os associados estão 

se interagindo,contribuindoassim,com o impacto social positivo entre os associados e as 

demais comunidades. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Segundo a CF, art.5º, 1988: ”é plena a liberdade de associação para fins lícitos”, ou 

seja, um grupo de duas ou mais pessoas poderão iniciar uma associação. 

Como também, na CF,Art. 174: 

 Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 

forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado. 

[...]§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

(CF,art. 174, § 2,1988). 

 

 Portanto, políticas públicas deverão apoiar e estimular o associativismo. 

 Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, 

no seu Art. 1º apresenta a Educação como sendo uma abrangência dos “processos formativos 



 

 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”, ou seja, a escola não é o único espaço onde a Educação se constitui.  

 Nesse sentido, uma associação e um assentamento contribuem na convivência humana 

e no trabalho. 

 Essas experiências trazidas pelos associados podem ser compartilhadas, estudadas e 

discutidas, como também associá-las para compreender o seu espaço, perceber-se como parte 

integrante do processo de luta por igualdade de direitos e busca de novas conquistas através 

das expectativas e dificuldades vividas. 

 Propiciar a troca de experiências, o compartilhamento de impressões e sentimentos e 

facilitar a conversa sobre a história de vida de cada um. Também se permite falar sobre as 

expectativas e dificuldades vividas, unindo o grupo e fortalecendo os laços afetivos dos 

participantes (FREITAS, et al., 2012, p.93). 

 Para Ribeiro (2013), a diversidade de sujeitos, conforme a região onde vivem, o 

trabalho que os liga à terra, o conhecimento que produzem a partir desse trabalho, a 

linguagem com a qual se expressam e estabelecem relações, e por fim à cultura associada à 

religiosidade através das quais se estabelecem regras de convivência comunitária, se integram 

ao meio e constroem uma identidade coletiva(RIBEIRO,2013). 

 Nessa perspectiva, na identidade desses associados campesinos deverão ser sujeitos 

políticos, participantes de uma transformação social. 

 Caldart (2010) apresenta os Movimentos Sociais como protagonistas. A luta pela 

Reforma Agrária e, em destaque o MST, estão estritamente ligados aos trabalhadores do 

campo, aos trabalhadores sem-terra, que reagem e buscam ampliar seus horizontes. Infere-se 

que essa luta dos trabalhadores do campo é uma luta de classes. O vínculo de origem é com os 

trabalhadores pobres do campo, trabalhadores sem-terra, sem trabalho, mas primeiro com 

aqueles já dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra o estado da coisa, para aos poucos 

buscar ampliar o olhar para o conjunto dos trabalhadores do campo (CALDART, 2010, p. 

107). 

 Santos (2016) aponta que a reforma agrária evidencia a forma de democratização do 

acesso a terra no Brasil. Isto porque,a manutenção da concentração fundiária está cada vez 

mais presente na territorialização do agronegócio,em contraposição à territorialização do 



 

 

campesinato.Portanto,a reforma agrária deverá ser utilizada como instrumento de 

desenvolvimento econômico dos camponeses.(SANTOS,2016,p.179). 

 Sendo assim, a associação tem como objetivo de que os assentados permaneçam 

ligados a terra. Como também, as diversas experiências trocadas entre eles poderão propiciar 

diversos saberes. Além de que, uma associação originária de uma reforma agrária torna-se um 

modelo de distribuição de renda e de redução de desigualdades sociais. 

 

3. METODOLOGIA 

 Em termos metodológicos, a pesquisa foi elaborada pelos pressupostos da abordagem 

da pesquisa qualitativa.  Na coleta de dados utilizaram-se, os procedimentos técnicos da 

entrevista, questionário e estudo de caso. Foi realizado um levantamento, através de livros da 

educação do campo, artigos e sites especializados no tema em questão, também foram 

coletados dados de institutos de pesquisa e Legislação Brasileira, os quais serviram de base 

para o campo de pesquisa. Visando a melhor compreensão do tema abordado, para melhoria 

do desempenho e desenvolvimento da presente pesquisa. 

 Houve três momentos de pesquisa de campo; o primeiro foi feito uma observação em 

uma palestra na associação, no segundo momento a entrevista e no terceiro momento a 

aplicação de questionários.A entrevista foi com uma associada participante da gestão.Com a 

aplicação de 05 questionários,com 16 perguntas,foram feitas aos associados mais atuantes. 

Verificou-se o tempo de participação  dos associados;se pais,avós e filhos eram participantes 

da agricultura familiar; motivos para serem associados; uso de transgênicos na produção 

agrícola, como também, se havia a participação deles em novos cursos e técnicas. 

 A entrevista foi construída de forma semiestruturada, possuindo um traçado principal 

de perguntas, porém não foram aplicadas com severidade, consentindo assim, que o 

pesquisador realizasse alterações ou ajustamentos. Foi realizado de modo individual com as 

associadas responsáveis pela gestão, permitindo às entrevistadas a livre expressão do seu 

conhecimento, sem promover intervenções com juízo de valor, que acarretassem em mudança 

de posicionamento ou constrangimento. 

 A entrevista serviu de base para fundamentar a pesquisa. Segundo Triviños (2007, p. 

145),a entrevista semiestruturada é um dos principais meios para o pesquisador realizar a 

coleta de dados, pois ao mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece 



 

 

todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação.  

 Por meio dela, ocorre a interação que se dá no momento da coleta dos dados. Sendo 

assim,  a entrevista pode ser concebida como um processo de interação social, verbal e não 

verbal, que ocorre face a face, entre um pesquisador, que tem um objetivo previamente 

definido, e um entrevistado que, supostamente, possui a informação que possibilita estudar o 

fenômeno. 

 A entrevista com as duas associadas ocorreu no assentamento, em um único período 

da manhã, com um horário previamente agendado. Não houve dificuldade para esse 

encontro,como também,houve muita disposição na apresentação da história do Frei Vantuy e 

de toda sua estrutura.Apenas não foi possível a participação da pesquisadora nas reuniões 

mensais da associação,por motivos de serem tratados também temas de ordem pessoal de 

algumas famílias. 

 Questões da entrevista: 

 1. Como é a participação de vocês na associação? 

 2. Existem políticas públicas contribuindo com a associação? 

 3. Como os associados têm contribuído com o meio ambiente?  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme o SEBRAE, o Brasil está se consolidando como um grande produtor de 

alimentos orgânicos. Aproximadamente, 17 mil propriedades certificadas em todas as 

unidades da federação. Grande parte da produção é oriunda de pequenos produtores. 

 A Região Sul está à frente, com pouco mais de seis mil produtores, seguida das 

regiões Sudeste e Nordeste com cerca de quatro mil produtores. Os estados que se destacam 

em número de produtores são: Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Pará, 

Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia. 

 Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2018) mostra que 63% são produtores 

exclusivos de orgânicos e 25% trabalham essencialmente com produtos orgânicos. Estima-se 

que cerca de um milhão de hectares é cultivado organicamente no Brasil e que os principais 

produtos são: frutas, hortaliças, raízes, tubérculos, grãos e produtos agroindustrializados. 

Como também, o consumo de produtos orgânicos cresce anualmente em torno de 25%. 



 

 

 

Quadro1. Agricultura orgânica: cenário brasileiro, tendências e expectativas 

                                                                                               Fonte: SEBRAE, 2017. 

 

    Portanto, apesar de o consumo da população brasileira ainda ser pequeno, 84 % 

gostariam de consumir mais orgânicos. Como também, 64 % dos produtos são consumidos no 

supermercado, por outro lado, apenas 26% são comprados em feiras. Sendo assim, percebe-se 

que o preço é limitante devido aos produtos do supermercado necessitarem de uma 

certificação e de uma logística maior. Então, torna-se necessário o estímulo aos associados do 

campo para terem conhecimentos e técnicas suficientes para a produção e escoamento desses. 

 O questionário foi aplicado no dia 13 de maio de 2019, com 05 pessoas, escolhidas 

pelo critério de envolvimento no assentamento. 

 

 

 

Quadro 2.Dados do Questionário de Pesquisa 

 

Tempo de 

Associado 

01 ano 02 anos 03 anos 05 anos ou mais 

   XXXXX 

Idade Entre 

18 e 25 anos 

Entre 25 a 30 

anos 

Entre 

30 a 40 

anos 

Entre 

40 e 50 anos 

Mais de 50 

anos 

 
15% da população brasileira consumiu produto orgânico no último mês. 

 
6 em cada 10 consumidores optam pelas hortaliças. 
 
1 em cada 4 consumidores optam por legumes e frutas. 
 
64% dos produtos orgânicos são comprados no supermercado. 
 
26% dos produtos são comprados em feiras orgânicas ou agroecológicas. 
 
84% dos entrevistados gostariam de consumir mais orgânicos. 
 
62% informa que o preço é limitante. 



 

 

  XXX  XX 

Nível de 

Escolaridade 

Fundamental I Fundamental 

II 

Nível 

Médio 

Superior 

Incompleto 

Superior 

Completo 

X   XXX X 

Pais e Avós 

Participantes da 

Agricultura 

Familiar 

Sim Não 

 

XXXXX 

 

Filhos 

Participantes da 

Agricultura 

Familiar 

Sim Não Não tem Filhos 

 

XXXX 

  

X 

Modificações  

na Forma de 

Trabalho 

Sim Não 

 

XXXXX 

 

Associado da 

Agricultura 

Familiar 

Sim Não 

 

XXXXX 

 

Motivos para ser 

Associado 

Meio 

Ambiente 

Renda Novos 

Conhecimentos 

Falta de 

Oportunidade 

Outros 

XXXXX XXXXX XXXXX  XX 

                                                                        Fonte: Dados levantados pela pesquisa. 

  

 

 Portanto, observou-se que todos os associados pesquisados têm mais de cinco anos na 

associação, inclusive um deles possui mais de vinte anos interagindo com a mesma. São 

adultos com mais de 30 anos. A maioria possui superior incompleto. Pais avós e filhos 

participantes da agricultura familiar. Houve modificações na forma deles trabalharem com a 

terra. E os motivos elencados para eles serem associados foram: contribuir com o meio 

ambiente, novos conhecimentos e melhorarem suas rendas. 

 Observou-se também que a principal fonte de renda é proveniente da associação. 

Houve aperfeiçoamento nas técnicas utilizadas na agricultura. O cultivo dos produtos é feito 



 

 

de forma ecológica pelos motivos de contribuírem com o meio ambiente e também ser uma 

forma de as pessoas se alimentarem melhor. Os produtos em sua maior parte são destinados às 

feiras livres. A associação está vinculada ao Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. Não há utilização de transgênicos. Eles participam de cursos e trocas de 

experiências. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente trabalho abordou a temática da associação e sua contribuição com o meio 

ambiente, de forma a analisar como  os associados  estão organizados como forma de luta do 

trabalho, como também  na formação de pessoas reflexivas e atuantes no impacto com o 

social e com o meio ambiente. Assim como, garantindo uma soberania alimentar para aqueles 

que consumirem seus produtos. A relevância desta pesquisa justificou-se pelo fato de que a 

temática que foi abordada, embora de extrema importância para a vida de qualquer cidadão 

campesino, deverá ser realizada para toda a população do campo de forma ampla, para que se 

tornem protagonistas de suas reivindicações, contribuindo dessa forma com um cenário de 

desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 

 
 O presente artigo visa a compreensão das ações do movimento da Economia de 
Comunhão no Brasil, cujos objetivos estão relacionados à identificação das práticas do 
movimento, discussão da sua responsabilidade social, descrição da dinâmica dos impactos do 
movimento, explorando-o como um potencial novo modelo de desenvolver benefícios sociais. 
A metodologia utilizada classifica-se como exploratória e delineia-se como bibliográfica, pois 
utilizará como principais fontes de embasamentos dados secundários oriundos das obras: “A 
economia da desigualdade”, escrita por Piketty em 2015; “A sociedade justa: uma perspectiva 
humana”, de Galbraith, em 1996; “Economia do setor público: uma abordagem introdutória”, 
feita por Riani em 1997; “Economia de comunhão: representações sociais e ideologia de uma 
nova proposta de responsabilidade social”, produzida por Carvalho em 2007. A pesquisa 
confrontará posicionamentos distintos acerca do capitalismo, expondo o papel do Estado 
como responsável pela equidade socioeconômica e bem-estar dos cidadãos para, finalmente 
investigar os impactos da Economia de Comunhão nesse contexto. Analisando a atuação do 
movimento, sua responsabilidade social e o impacto causado para os sujeitos envolvidos, 
através da análise de um estudo de caso da empresa Femaq, localizada em São Paulo, 
vinculada ao projeto estudado. 

Palavras-chave: Gestão Pública. Negócio de Impacto. Vulnerabilidade econômica. 
Responsabilidade social. Economia de Comunhão. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O movimento de origem e fundamentos cristão denominado Focolares é responsável 

por instituir o projeto da Economia de Comunhão (EdC). Esse projeto surgiu após a visita da 

italiana Chiara Lubich as periferias de São Paulo, em 1991, sendo a principal inspiração para 
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a construção dos pilares da EdC, reunindo empresas que empregam o seu lucro em prol 

daqueles que se encontram em necessidade material, ao fomento de projetos de formação 

cultural, ao empreendedorismo e ao incremento da própria empresa, para que seja um 

ambiente equilibrado e fraterno para todos. 

Os objetivos centrais da EdC são justamente produzir riquezas para aqueles que se 

encontram em condições de vulnerabilidade social3, de modo que as relações econômicas 

sejam redesenhadas, e o individualismo resultante das desigualdades sociais seja minimizado. 

O movimento em questão possui como pilares a responsabilidade social4, a espiritualidade nas 

organizações5 e o comunitarismo6. O seu alcance já é significativo, são mais de 700 empresas 

espalhadas pelo mundo e alguns polos experimentais que se propõem a ajudar àqueles que 

necessitam. 

A Constituição Federal de 88, art. 6º, explicita que é papel do Estado oferecer a todos os 

serviços essenciais à vida, como: a educação, a saúde e a segurança. No entanto, a corrupção e 

a ineficiência instaladas no nível público prejudicam de forma assombrosa a sociedade. Os 

impostos cobrados a todos para a implementação de melhorias não são maximizados, pelo 

contrário, o sucateamento desses serviços que deveriam ser devolvidos obriga àqueles que 

dispõem de recursos financeiros a procurar pelo serviço privado, como é o caso da saúde e da 

educação, principalmente. Àqueles que não possuem recursos para pagarem por um serviço 

privado ficam à mercê e sofrem com o descaso dos serviços públicos. 

A sociedade brasileira vivencia um período delicado no que diz respeito a equiparação 

de direitos sociais e econômicos. Segundo Noleto e Werthein (2003, p. 23): “A desigualdade 

na distribuição da renda tem sido, historicamente, um dos grandes entraves ao combate à 

exclusão”. Enquanto uma pequena parcela da sociedade goza de muitos recursos financeiros, 

desfrutando de uma vida confortável e estável, um grande grupo vive uma situação grave de 

 
3 Segundo Cançado, Souza e Cardoso (2014, p. 5): “[...] vulnerabilidade social é um resultado negativo da 
relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, 
e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que provêm do Estado, do mercado e da 
sociedade”. 
 

4 De acordo Carvalho (2007, p. 9), “Responsabilidade Social é a busca de desvencilhar-se de práticas caritativas 
tradicionais, promovendo sua ‘profissionalização’ e transformando a ação social em uma estratégia empresarial”. 
 

5 Segundo Carvalho (2007, p. 15) “A Espiritualidade nas Organizações é um novo modismo na área de Gestão 
de Pessoas, e refere-se à adoção de práticas religiosas no interior da empresa e na propagação de uma imagem de 
‘empresa cidadã’, a exemplo da Responsabilidade Social”. 
 

6 Carvalho (2007, p. 16) diz que “Quanto ao Comunitarismo, trata-se de uma tentativa de resgatar o ‘espírito da 
comunidade’ enfraquecido pela exacerbação do individualismo e pela fragilidade dos vínculos sociais na 
atualidade”. 



 

 

vulnerabilidade e escassez desses recursos, deparando-se com grandes privações e 

cerceamento das necessidades básicas de sobrevivência. 

 De acordo com Wlodarski e Cunha (n.d.), o problema da pobreza no Brasil não ocorre 

devido à ausência de recursos, mas por conta da má distribuição de renda, pois o Brasil é um 

país rico – apesar de desigual. O sistema de acúmulo de riquezas permite que exista uma 

grande dicotomia econômica, enquanto a minoria detém a maior parte dos recursos, uma 

maioria sofre na linha da miséria.  

Carvalho (2007) expõe que a princípio, antes da instalação da fase neoliberalista no 

Brasil, governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a responsabilidade pelas ações 

sociais cabia ao Estado, conhecido como Estado de Bem-Estar. Porém, por conta do 

enfraquecimento desse modelo de Estado, a oferta dessas políticas públicas encontra-se cada 

vez mais comprometida, passando a ser atribuída ao Terceiro Setor a responsabilidade de 

suprir tais necessidades, bem como a um agente econômico chave do capitalismo, que é o 

empresário – representando uma nova figura nesse campo de atuação. Além disso, as 

universidades na contemporaneidade assumem papéis mais ativos perante a sociedade, 

tornando-se importantes agentes responsáveis pela transformação socioeconômica do 

ambiente em que se inserem através de pesquisas e de ações empreendedoras. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 

publicados na Revista Veja, cerca de 52 milhões, da população brasileira, vivem em 

condições abaixo da linha da pobreza. O IBGE (2018, online) divulgou os seguintes dados 

sobre a Síntese de Indicadores Sociais 2017: 

Um quarto da população, ou 52,168 milhões de brasileiros, estava abaixo da linha de 
pobreza do Banco Mundial em 2016, ano mais agudo da recessão. Esse é o total de 
brasileiros que vive com menos de 5,50 dólares (18,24 reais) por dia, equivalente a 
uma renda mensal de 387,07 reais por pessoa em valores de 2016 [...]. 

 

O panorama exposto ressalta a atuação da Economia de Comunhão, que surge com o 

propósito de inovação em um modelo de organização pautado na ética e na religiosidade, 

visando uma forma de “capitalismo transformado” nas empresas, além da atuação em prol de 

questões sociais, respeito e preservação do meio ambiente. O movimento envolve a formação 

de “homens novos”, responsabilidade social e comunitarismo nas organizações, a fim de 



 

 

tornar as relações entre os diferentes indivíduos, hierarquicamente distintos, mais próximas e 

equiparadas (Nascimento, Santa Cruz & França, 2013).  

O sistema capitalista, de acordo com Piketty (2015), é o grande responsável pela 

existência das desigualdades sociais. O autor (2015, p. 26) traz uma importante reflexão a esse 

respeito: 

Para Marx e os teóricos socialistas do século XIX [...] a lógica do sistema capitalista 
é alargar incessantemente a desigualdade entre duas classes sociais opostas, os 
proletários e os capitalistas, e isso tanto no âmbito dos países industrializados como 
entre países ricos e países pobres.  

 

Com base no exposto, investigar e analisar as ações do projeto Economia de 

Comunhão é importante para ampliar o conhecimento sobre os potenciais horizontes acerca 

de como tornar paritárias as condições sociais e econômicas dos indivíduos que compõem a 

sociedade. Estudar e estabelecer estratégias, por meio de ações empreendedoras, que 

vislumbrem a erradicação da miséria, pode ser um caminho que permita a evolução da justiça 

na sociedade e o bem comum. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Revisão de Literatura  

2.1.1 Economia da Desigualdade 

 

Piketty (2015, p. 9) assevera que “a questão da desigualdade e da redistribuição está 

no cerne dos conflitos políticos”. Dessa forma, existem dois pontos principais que fazem 

oposição: de um lado, a posição liberal de direita, que traz a afirmativa de que a própria ação 

livre do mercado, a iniciativa de forma individualizada e o crescimento da produção permitem 

o desenvolvimento das condições de vida e renda de todos e, principalmente, daqueles que 

são menos favorecidos; e, em contrapartida, a posição tradicional de esquerda, diz que só é 

possível minimizar as fragilidades dos mais desfavorecidos, que se devem ao sistema 

capitalista, por meio de políticas e constantes lutas sociais.   



 

 

O Ente público, no que tange a redistribuição de renda, deve intervir nas forças do 

mercado e ajustar os lucros dos que detêm o poder e, ao mesmo tempo, contestar as 

desigualdades existentes entre a classe trabalhadora. Piketty (2015, p. 10) revela que: 

O verdadeiro conflito ocorre com frequência muito maior em relação à maneira mais 
eficaz de melhorar realmente as condições de vida dos mais pobres e à extensão dos 
direitos que podem ser concedidos a todos que em relação aos princípios abstratos 
de justiça social.  

 

Piketty (2015) explica que é necessária uma análise detalhada das esferas social e 

econômica, para que se observe a sua forma de funcionar e produzir desigualdades, para 

mensurar a veracidade dos posicionamentos extremos redistributivos – a posição liberal de 

direita e a posição tradicional de esquerda – e, assim, permitir que sejam traçadas e 

executadas possibilidades mais eficientes e justas de redistribuição. “O exemplo de conflito 

direita/esquerda reflete acima de tudo a importância da oposição entre diferentes tipos de 

redistribuição e diferentes instrumentos de redistribuição” (Piketty, 2015, p. 10). O autor 

ainda propõe as seguintes questões: 

Será que devemos deixar o mercado e seu sistema de precificação operar livremente 
e nos contentar em redistribuir a renda por meio de impostos e transferências 
fiscais? Ou devemos tentar modificar estruturalmente a maneira como as forças de 
mercado produzem a desigualdade?  

 

Piketty (2015, p. 35) aborda que, se o mercado não fosse ineficiente, isso seria uma 

boa forma de justificar “[...] uma redistribuição pura das rendas do capital para as rendas do 

trabalho, obedecendo à distinção entre redistribuição pura e redistribuição eficiente [...]”. 

Desse modo, perpetua-se o discurso e a sustentação das práticas de desigualdade tão secas e 

injustas.                     

2.1.2 A Sociedade Justa 

 

Galbraith (1996), em sua obra, A Sociedade Justa: uma perspectiva humana, enfatiza 

que a situação da economia dominante para o bem comum em países que são considerados 

industriais é a mesma da economia básica. No Brasil e em outros países industriais, a 

principal força econômica é justamente o sistema de mercado, mas isso não implica redução 

do papel do governo na sociedade. O Estado possui a função de dar o provimento necessário 



 

 

aos pobres, fornecendo-lhes proteção básica, segurança e educação – indicativo preponderante 

para a ascensão econômica. Galbraith (1996, p. 2) expõe que: 

A responsabilidade pelo bem-estar econômico e social é de todos, é transnacional. 
Seres humanos são seres humanos. Onde quer que vivam, a preocupação com seu 
sofrimento pela fome, por outras privações e por doença não cessa, porque os 
afligidos estão do lado de lá de uma fronteira internacional. 

 

“Identificar e defender a sociedade justa e alcançável pode ser o esforço de uma 

minoria, mas antes esse esforço do que nenhum [...]” (Galbraith, 1996, p. 3). Existem algumas 

restrições no âmbito real para a existência de uma sociedade totalmente justa, como a natureza 

humana – condicionamentos mentais enraizados – bem como restrições no âmbito 

constitucional e, até mesmo, o controle exercido pelas estruturas dos partidos políticos. Além 

da influência exercida pelas empresas de iniciativa privada, que criam vários impedimentos 

(Galbraith, 1996). 

Uma sociedade para ser vista como justa, todos os cidadãos nela contida devem 

possuir autonomia para o suprimento das necessidades básicas, além de igualdade nos 

âmbitos raciais e étnicos. A insuficiência material é um forte limitador de liberdade de 

qualquer indivíduo. A mobilidade social por aqueles indivíduos que a anseiam é 

constantemente ceifada por interesses de uma minoria individualista. Assim, “[...] os 

comodamente afluentes resistem à ação pública pelos pobres por causa da ameaça de maiores 

impostos ou ao descumprimento de promessas de redução de impostos” (Galbraith, 1996, p. 

5). Assumir um posicionamento que adote a necessidade pública maior em detrimento do 

bem-estar individual, muitas vezes, vai de encontro a natureza humana, mas essa é uma 

postura inaceitável quando se observa os moldes de uma sociedade justa (Galbraith, 1996). 

2.1.3 Economia do Setor Público 

 

 Riani (1997, p. 17) diz que “o Capitalismo moderno é um sistema econômico misto, 

no qual grande parte da produção nacional é produzida ou comprada pelo setor público”. 

Dessa forma, existem diversas discussões acerca desse setor no contexto econômico. Uma 

delas é levantada por Adam Smith (s.d.), enfatizando que os níveis das atividades 

desenvolvidas pelo setor público deveriam ser bem reduzidos. Riani (1997, p. 17) explica que: 



 

 

De qualquer forma, ele enumerou quatro funções básicas a serem desenvolvidas pelo 
governo: defesa nacional; administração e justiça; provisão e manutenção de 
trabalho e instituições públicas; e garantia de soberania do país. 

 

Para o contexto econômico e político de sua época, essas funções teriam um impacto 

diminuto, contudo observa-se, na atualidade, que a situação muda de cenário, no momento em 

que essas funções assumem uma grande parcela da renda nacional, sendo administrada pelo 

setor público (Riani, 1997). 

Há uma sequência de ocasiões que demonstram a ineficiência do sistema de mercado 

em criar riquezas e benefícios que possuam o propósito de melhorar as condições de vida das 

pessoas. “Essa incapacidade se relaciona ao fato de haver interesses específicos nas atividades 

econômicas que, em sua quase totalidade, visa exclusivamente à obtenção de maiores lucros” 

(Riani, 1997, p. 39). E, assim, a iniciativa privada somente se interessará em beneficiar a 

sociedade quando isso estiver atrelado ao aumento da sua lucratividade. E é justamente nesse 

contexto que surge o Governo, com a função de atuar na redistribuição das riquezas do que se 

é produzido por um país (Riani, 1997).  

2.1.4 Economia de Comunhão 

 

O projeto da Economia de Comunhão, fundado no Brasil, em 1991, tendo como 

idealizadora a italiana Chiara Lubich, surge como um projeto caracterizado pela ânsia de 

resolver a questão da pobreza, por meio da criação de empresas dotadas da finalidade de 

realizar a divisão de lucros para atender aos propósitos de investimento na organização, ajuda 

maciça aos pobres e formação de pessoas de acordo com os ideais formulados na cultura de 

partilha. O estabelecimento de relações fundamentadas no comportamento ético e na 

confiança entre os trabalhadores, os empresários, o governo, os sindicatos, os acionistas e os 

clientes, além dos fornecedores e dos concorrentes são proposições também fundamentais ao 

projeto (Carvalho, 2007). 

Carvalho (2007) enfatiza que as metodologias de caráter ideológico propagam, no 

cotidiano das pessoas, o descrédito a tentativas de superar as desigualdades sociais e, assim, 

resguardam a hegemonia capitalista e permitem apenas que ações minimizadoras das mazelas 

sejam desenvolvidas, porém atuam de modo a não atingir a estrutura e os processos que 



 

 

produzem os problemas de desigualdade. Um fator importante é que a responsabilidade por 

essas ações deixou de estar restrita ao Estado de Bem-Estar, passando também a ser atribuição 

do Terceiro Setor e do empresário. O autor ressalva ainda que as ações filantrópicas, por parte 

dos empresários, já são um fator conhecido que, no entanto, se apresentam numa nova forma, 

denominada responsabilidade social, que é justamente a busca por descaracterizar as práticas 

de caridade convencionais, dando um tratamento mais profissional e permitem que a ação 

social se torne uma estratégia empresarial.  

O levantamento de questões acerca da ética nas organizações é muito relevante, bem 

como a importância de se atingir o desenvolvimento sustentável nas organizações que venham 

a interferir de forma direta na melhoria da oferta da educação, da cultura e da saúde para as 

pessoas que estão em situação de miséria. Todavia, é importante verificar que as práticas de 

ações sociais que são oriundas do capitalismo legitimam o neoliberalismo e caminham no 

sentido inverso de acabar com as desigualdades sociais, minimizando a responsabilidade 

social do Estado e “[...] transformando direitos em dádivas, aumentando o poder das 

organizações sobre a sociedade e a dependência de trabalhadores e excluídos em relação à 

mesma” (Carvalho, 2007, p. 10). A autora enfatiza ainda que: 

Parece paradoxal que em tempos em que os vínculos empregatícios se tornam mais 
frágeis e os trabalhadores são descartados de acordo com as oscilações do mercado, 
as empresas se apresentem como uma comunidade capaz de atender às necessidades 
materiais, afetivas, sociais, de proteção e até espirituais dos seres humanos. Tal 
contradição, porém é aparente, à medida que os modelos atuais de produção flexível, 
a fim de garantirem a lucratividade das organizações, não requerem mais apenas o 
corpo do trabalhador, mas igualmente sua mente e alma. Tais práticas também 
garantem a docilidade dos excluídos, que, desamparados pelo Estado, buscam o 
auxílio advindo das organizações e do Terceiro Setor. Assim, para além de seus 
benefícios imediatos, tais ações atuam como mecanismos de controle social [...].  

 

 Diante de todo o contexto histórico do sistema capitalista e das suas características 

excludentes, verifica-se a importância de se estudar mecanismos que visem amenizar os 

problemas sociais que são latentes e, extremamente, discrepantes. A ineficiência do Estado é 

algo que desencadeia a necessidade de novas iniciativas provenientes de diferentes agentes, 

que estejam dotados de uma postura de responsabilidade social. O projeto da EdC surgiu 

nesse contexto, como uma medida alternativa às práticas convencionais do capitalismo, 

criando mecanismos diferenciados de se estruturar um negócio, a fim de se atender àqueles 

que se encontram em situação de miséria. 



 

 

2.2 Resultados e Discussão 

 

 A pesquisa propõe-se a compreender o projeto da Economia de Comunhão e o seu 

papel frente às desigualdades sociais, desse modo fez-se necessário investigar o histórico do 

movimento, bem como a idealização da sua atuação. A Economia de Comunhão apresenta-se 

como um projeto econômico associado a denominação de que “possui raízes no céu”, um 

modo de se viver que tem como objetivo ofertar resoluções às crises contemporâneas, de 

forma especial, ao crescimento das desigualdades sociais, por meio de uma economia pautada 

na espiritualidade defendida pelo Movimento dos Focolares, que insere na realidade 

econômica preceitos contrários com o mercado convencional, como a comunhão, a 

reciprocidade, o amor e a gratuidade. Por mais que não exista uma afirmação real, esses 

fatores resultam em vantagem competitiva, fidelizando clientes para a organização a qual está 

inserida, além de ser compreendido como o auge da economia civil (Carvalho, 2007, p. 62). 

[...] a EdC busca ser uma resposta pacífica aos desafios contemporâneos, 
especialmente o combate à pobreza, através da promoção da cultura da partilha 
pautada no uso moderado e na partilha dos bens (materiais e não materiais). Os 
autores afirmam ainda que as empresas de EdC promovem a distribuição da riqueza 
através de doações monetárias, criação de empregos, investimento em projetos de 
expansão, compartilhamento de experiências e patentes entre as empresas que 
participam do projeto e financiamento para criação de novas empresas de EdC. 

 

Foi possível identificar que existem algumas práticas da Economia de Comunhão no 

contexto de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Carvalho (2007) descreve que 

tal movimento caracteriza-se como um modelo que visa a erradicação da pobreza por meio da 

criação de empresas que foquem em dividir sua lucratividade com os fins de se investir na 

empresa, que “[...] pode ser distribuído entre os sócios, incluir participação dos trabalhadores, 

e/ou ser investido em melhorias como compra de equipamentos [...]” (Carvalho, 2007, p. 10); 

no auxílio aos pobres, “destinado ao atendimento de necessidades básicas de alimentação, 

moradia, educação e saúde de pobres vinculados ao Movimento dos Focolares [...]” 

(Carvalho, 2007, p. 10) e na formação de homens renovados, “[...] destinada ao Movimento 

dos Focolares para o que denomina de formação de ‘homens novos’ que agem segundo uma 

cultura de partilha dos bens [...]” (Carvalho, 2007, p. 11). 

Ferrucci et al. (2015 como citado em Carvalho, 2007) revelam que diante das 

realidades nos contextos socioeconômico, cultural e jurídico serem muito diversos nas 



 

 

diferentes nações, não é possível estabelecer uma forma exclusiva de como se efetivar a 

proposta da EdC. No entanto, existem alguns princípios e características que as sociedades 

empresariais podem adequar-se: 

 

Tabela 1 – Princípios e características para efetivar a EdC em uma sociedade empresarial 
Fazer com que a empresa seja uma comunidade que objetiva a construção de uma sociedade que se solidariza 
a causa dos excluídos, focando, principalmente, na elaboração de atividades produtivas com a utilização 
massificada de mão de obra e inclusão das pessoas que são consideradas não-produtivas pelo sistema. 

 

Produtividade e eficiência na tentativa de se manter ativo com os próprios recursos. 
 
Promover o incentivo ao comportamento que se volta à solidariedade e à gratuidade, atendendo as pessoas 
necessitadas. 
 
Vincular-se ao Movimento dos Focolares. 
 
Estar ativo e inserido nas rotinas sociais, preocupando-se em desenvolver e participar de ações que promovam 
o bem da comunidade. 
 
Promover a distribuição de riquezas por meio de criação de empregos, doações monetárias, compartilhamento 
de experiências e de patentes entre as organizações que são participantes do projeto, financiamento para que 
se criem outras empresas de EdC e investimento em projetos que possuam caráter de expansão. 
 
Fonte: Adaptado de Ferrucci et al. (2015 como citado em Carvalho, 2007). 
 
 

A autora ainda afirma que mesmo que a EdC não possua muita visibilidade das ações 

de responsabilidade social geridas por grandes organizações, esse projeto é um fenômeno 

diferenciado a ser investigado e entendido, porque além de reunir as questões de uma 

filantropia empresarial considerada novidade (denominada responsabilidade social), ainda 

relaciona outros fenômenos da atualidade, como o comunitarismo e a espiritualidade nas 

organizações, “[...] à medida que tem sua origem em um movimento religioso e insere 

práticas religiosas no interior das empresas, bem como propõe que a empresa se torne uma 

comunidade para seus membros” (Carvalho, 2007, p. 15). 

Oliveira (2010) pontua que as barreiras existentes entre as pessoas, a falta de zelo pelo 

meio ambiente, o fortalecimento da estrutura de um modelo econômico que reforça o 

consumo inconsciente e compulsório, a ganância pelo dinheiro, o aumento exponencial das 

desigualdades sociais e a falta de valorização dos princípios básicos que dão sentido a 

existência humana resultam numa somatória que desemboca numa realidade coletiva muito 

descontente. Tal fato permite que cada vez mais indivíduos despertem e comecem a refletir 



 

 

sobre reconstruir os laços de sociabilidade, vislumbrando a consolidação de um compromisso 

engajado na busca da construção de um mundo mais justo. 

Diante dessa ineficiência instalada a nível de atuação governamental, no que diz 

respeito à igualdade social, crescem ações voltadas, essencialmente, para o asseguramento dos 

direitos básicos dos indivíduos em vulnerabilidade socioeconômica. As atividades são 

voltadas também ao propósito de reaver a aproximação entre as pessoas, despertando-lhes o 

interesse pela prática da partilha. Oliveira (2010, online) afirma que: 

[...] Tentativas de novos agrupamentos em favor de ações coletivas, cercadas de 
cooperação e união entre os membros tem se destacado com mais freqüência7 numa 
época em que os valores monetários tem8 se soerguido, sobremaneira, em relação 
aos valores sociais. [...] A comunhão (comum união entre os membros) tem sido 
uma porta de entrada para a solidificação de um novo modo de fazer economia, no 
qual esteja presente a prática da comunhão-cooperação-fraternidade. A Economia da 
Comunhão pode ser resumida, em poucas palavras, como sendo a combinação de 
eficiência econômica com solidariedade, tendo como arrimo o princípio da 
cooperação. 

 

O modelo de atuação da Economia de Comunhão busca através de pessoas e 

organizações, de forma direta ou indireta, dispor a economia à serviço da prestação do 

atendimento as pessoas mais carentes, “[...] pois percebe claramente que os sistemas 

econômicos tradicionais são (e tem sido) incapazes de tirar a fome da boca de uma criança 

[...]” (Oliveira, 2010, online, grifo do autor). O autor ainda afirma que: 

[...] O ponto focal desse novo “pensamento econômico” é a cooperação e a ajuda 
mútua (é a cultura do dar e do doar-se) entre os agentes e o amplo e irrestrito apoio 
aos projetos sociais. O propósito é um só: levar a dimensão da fraternidade para a 
macroeconomia que dita, na essência, as políticas econômicas públicas. O objetivo? 
Fazer com que a teoria econômica tradicional seja sensível à economia social. 

 

Diante da discussão levantada, evidenciando-se as práticas da EdC no contexto de 

pessoas em situação de vulnerabilidade econômica (desde o incentivo ao empreendedorismo 

até a prática de doações), bem como o posicionamento de diferentes autores acerca da atuação 

teórica e prática do Estado perante a garantia das necessidades básicas a todos – que se 

apresentam divergentes, verifica-se e reafirma-se o quão fundamental e necessário é o 

estabelecimento de medidas – como a Economia de Comunhão – que ofereçam alternativas de 

 
7 Transcrito de forma fidedigna da fonte original. 
8 Transcrito de forma fidedigna da fonte original. 



 

 

melhorias para a realidade socioeconômica, distorcida e longe de ser justa, existente na 

atualidade. 

 Carvalho (2007, p. 35) explica que “ações que nascem no seio do capitalismo numa 

tentativa de amenizar suas mazelas não são novidades, sejam aquelas que tem por 

protagonista o Estado ou os empresários [...]”. Observa-se que atualmente, ainda que existam 

as ações filantrópicas tradicionais e os fenômenos do Terceiro Setor, as da responsabilidade 

social conquistam espaço, almejando construir uma imagem de ações que valorizam a 

cidadania dos que se beneficiam das práticas, além de buscar uma “profissionalização da 

caridade” embasada nos moldes da lógica empresarial. 

Carvalho (2007, p. 37) aborda que: 

[...] quando o que deveria ser exceção virou regra, o que deveria ser regra é 
apresentado como virtude. Ou seja, apresenta-se como responsabilidade social e 
diferencial competitivo, ações que são deveres das organizações e direitos daqueles 
com os quais ela se relaciona. 

 

Nota-se a existência de várias definições sobre responsabilidade social, e verifica-se 

que para determinadas pessoas assume um papel de cumprimento da legalidade; já para outras 

representa uma postura ética e responsável; alguns indivíduos ainda a entende como uma 

consciência de caráter social ou contribuição de cunho caridoso; e para outros, a 

responsabilidade social significa o cumprimento de um dever que impõe os líderes das 

organizações de alto escalão a se posicionarem positivamente perante seus colaboradores e a 

sociedade de modo geral (Karkloti, 2004). 

Carvalho (2007) levanta uma possível afirmação sobre as empresas de EdC, 

abordando que talvez a questão da gratuidade realmente ocorra nas relações entre o 

empresário com seus clientes, os fornecedores com seus concorrentes, pois os mesmos 

encontram-se em posições simétricas. Porém, há uma complexidade maior quando se trata das 

relações entre os funcionários e os empresários, que se apresentam em posições muito 

assimétricas, pois mesmo que o empresário não busque conscientemente um retorno por suas 

“boas ações” (envolvendo o tratamento mais próximo e informal, a oferta de premiações e 

ajuda em dificuldades financeiras aos trabalhadores), esses comportamentos resultam em uma 

reciprocidade, chamada por Poli (2002 como citado em Carvalho, 2007), “submissa e 

devedora”, pois é gerada, consequentemente, uma maior dedicação do trabalhador que 

resultará em maiores lucros para a empresa. 



 

 

A controvérsia em expor a Economia de Comunhão, em uma maior abrangência, como 

uma forma de modelo econômico e, ao mesmo tempo, em uma menor abrangência, como uma 

forma de projeto pessoalizado, pode ser interpretada à medida que as mudanças propostas 

pela EdC tenham como começo uma transformação de cunho pessoal, baseada em aderir à 

espiritualidade pregada pelo Movimento dos Focolares (Carvalho, 2007). 

Os impactos socioambientais da EdC revelam-se através de alguns dados obtidos por 

Carvalho (2007, p. 61), através do Escritório Nacional da EdC:  

[...] Em 2005, havia cerca de 735 empresas de EdC no mundo, sendo 121 
localizadas no Brasil. Destaco que são contados nesses números tanto empresas 
como profissionais liberais que fazem a doação de recursos financeiros para as 
finalidades da EdC, já citadas acima. Em 2005, no Brasil, as empresas doaram cerca 
de R$1.356.683,26, que atenderam necessidades referentes à alimentação, saúde, 
educação, moradias, dentre outros, de cerca de 940 assistidos. 

 

 Carvalho (2007) elucida que no que diz respeito à doação de lucros, de acordo com as 

informações obtidas pelo Centro de Estudos da EdC, no Brasil, em agosto de 2005 a junho de 

2006, foi dada uma atenção prioritária ao atendimento das necessidades das pessoas menos 

favorecidas, nesse caso, nenhum valor foi destinado para os fundos referentes a “formação de 

homens novos”, que compõem os pilares da EdC. As Tabelas 2 e 3, a seguir, disponibilizadas 

pela autora, relacionam os valores que tratam do auxílio dado aos necessitados no Brasil, nos 

períodos correspondentes a agosto de 2005 a junho de 2006: 

 

Tabela 2 – Doação dos lucros no Brasil (ago./2005 a jun./2006) 



 

 

 

                 Fonte: Escritório de EdC do Brasil. 

 

Tabela 3 – Destinação dos lucros doados aos pobres no Brasil (ago./2005 a jun./2006) 

 

                 Fonte: Escritório de EdC do Brasil. 

 

Os dados anteriores revelam que grande parte das pessoas atendidas está concentrada 

na região Nordeste, a mais pobre do Brasil. As doações são reservadas a alimentação, saúde, 

educação e moradia (principalmente), que se referem ao atendimento dos direitos 

considerados básicos (Carvalho, 2007).  

A autora Carvalho (2007, p. 14) aborda que: 

Em 1992, no início da EdC, havia 5 mil pobres assistidos, número que triplicou até 
2005, passando para 15 mil. Esse aumento é atribuído ao crescimento do Movimento 
dos Focolares, ao fato de que os membros no início se sentiam constrangidos em 
solicitar auxílio e agora se sentem mais à vontade em fazê-lo e pelo agravamento da 
situação econômica de alguns países. A fim de conseguir atender a todos os pobres, 
Chiara Lubich solicitou uma contribuição financeira espontânea de todos os 
membros do Movimento dos Focolares, sendo que por vezes, essa doação de pessoas 
físicas é superior às das empresas de EdC. 



 

 

 

Dessa forma, a responsabilidade social do projeto da EdC, bem como os seus impactos 

socioambientais revelados acima possuem papéis relevantes na construção de uma sociedade 

caracterizada por Galbraith (1996) como justa, uma vez que a atuação da EdC auxilia na 

minimização da insuficiência material de alguns dos indivíduos beneficiados pelo projeto, 

sendo por meio de doações ou geração de empregos. De uma forma ou de outra, verifica-se 

que há a adoção de algumas medidas que fogem um pouco o individualismo, mesmo havendo 

a manutenção do sistema capitalista, para se pensar no bem-estar dos menos favorecidos. 

Um outro tópico relevante nesta pesquisa envolve a descrição da dinâmica do projeto 

da Economia de Comunhão em termo de suas implicações para os sujeitos envolvidos. Nesse 

sentido, buscou-se apresentar um exemplo de negócio de impacto. A empresa Femaq 

(localizada em São Paulo) vinculou-se a EdC e apresenta resultados expressivos quanto aos 

benefícios sociais causados à medida que gera lucro.  

A empresa Femaq (Fundição, Engenharia e Máquinas S.A.), situada em Piracicaba – 

São Paulo, foi fundada por Kurt Leibholz, em 1966, quando fugiu da Alemanha marcada pelo 

nazismo que perseguia os judeus (período da II Guerra Mundial) para o Brasil. Em 1972, seus 

dois filhos assumiram a diretoria da empresa. Em 1991, a empresa vinculou-se ao projeto da 

EdC. De 1985 a 1994, período caracterizado por uma crise na indústria de fundição brasileira, 

o faturamento da Femaq obteve um aumento significativo: “[...] passou de US$ 42 mil para 

US$ 82 mil/homem/ano, basicamente pela concentração de esforços no gerenciamento de seu 

pessoal[...]” (Gonçalves & Leitão, 2001, p. 38). 

O aprimoramento das condições de mercado e o ato de investir na valorização dos 

funcionários resultou em um crescimento relevante nos períodos seguintes. “[...]De 1996 a 

2000 a produção anual passou de 3.585 para 6.413 toneladas/ano. O faturamento aumentou, 

nesse período, de R$ 7.096.350,46 para R$ 14.910.193,94 e a produtividade pulou de 69 para 

87 toneladas/empregado/ano” (Gonçalves & Leitão, 2001, p. 38-39).  

Assim, Gonçalves e Leitão (2001) relatam que os diretores entrevistados explicaram 

que é impossível desvincular o crescimento dos resultados da implementação das práticas da 

EdC, uma vez que as mesmas “[...] implicaram uma mudança substantiva de mentalidade nos 

diretores, impregnando a cultura da empresa e tornando-a mais competitiva” (Gonçalves & 

Leitão, 2001, p. 39). 



 

 

Compõe o sistema de incentivos a missão de transformar a Femaq em uma empresa 

modificada, de acordo com os preceitos da EdC: “[...] o objetivo é transformar o trabalhador 

em parceiro, para tornar inexpressivo o absenteísmo, eliminar a falta de vontade e aumentar a 

produtividade[...]” (Gonçalves & Leitão, 2001, p. 42). Para tanto, busca-se o cumprimento 

desse objetivo por meio de um ambiente de “tensão positiva”, sempre tratando com respeito a 

liberdade de cada colaborador. “[...] Liberdade aqui, segundo um diretor da empresa, significa 

responsabilidade pessoal e profissional e não ‘levar vantagem’” (Gonçalves & Leitão, 2001, 

p. 42). 

A incorporação de valores que englobam a solidariedade, a confiança, o respeito 

mútuo, a aceitação do outro e a liberdade são visualizados como um grande auxílio ao 

enfrentamento dos empecilhos colocados pelo mercado, além do aumento da produtividade, 

uma vez que se permitiu a elaboração de um ambiente propício a execução das funções tanto 

dos empresários como dos funcionários (Gonçalves & Leitão, 2001, p. 45, grifo dos autores). 

Os empresários da Femaq consideram o ambiente organizacional sendo mais 

apropriado que a grande parte das outras empresas, considerando uma grande vantagem 

competitiva, demonstram que seus índices relativos à produtividade se encontram acima da 

média nacional. Em suas concepções, o responsável pelos bons resultados é a totalidade do 

ambiente de trabalho, não se restringe apenas a própria capacidade das figuras de liderança. 

Esse ambiente abarca o modo de “[...] relacionamento direto entre diretoria e empregados, o 

que teria ajudado a afastar as resistências da maioria dos empregados, tradicionalmente 

reticentes quanto às intenções dos empresários[...]” (Gonçalves & Leitão, 2001, p. 45). 

Gonçalves e Leitão (2001) ainda relatam que os valores percebidos pelos empregados 

frente à conduta do empresário perpassam a solidariedade, a coerência, a transparência, a 

comunhão, a liberdade, a confiança e a simplicidade. Esses aspectos, dentre outros, reforçam 

alguns dados organizacionais positivos, como alguns expostos pelo gerente pessoal, sendo os 

principais (Gonçalves & Leitão, 2001, p. 55-56, grifo dos autores): 

[…] o turnover de pessoal é “baixíssimo”; a empresa sofreu apenas dois processos 
trabalhistas em 35 anos; […] a empresa recebeu o prêmio de Destaque Ambiental do 
ano de 1999, do Conselho Municipal do Meio Ambiente; a remuneração total dos 
empregados está 20% acima da média da região, o que não significa que estejam 
todos satisfeitos; não é possível fixar salários mais elevados devido à instabilidade 
da demanda da fundição; […] ele acredita que perto de 40% dos empregados ainda 
têm alguma desconfiança com as intenções da empresa, principalmente os mais 
novos, ainda não absorvidos pela cultura organizacional iniciada pelo fundador e em 
consolidação pelos atuais diretores, que pretendem qualificá-la como uma cultura de 
partilha; as demissões do período de crise na indústria de fundição e as contradições 



 

 

posteriores retardaram o processo de aculturação. 

 

Para Bruni (2005 como citado em Carvalho, 2007), a transformação proporcionada 

pela EdC é considerada cultural e silenciosa, representa que se baseia em mudanças e valores, 

primeiramente em níveis individuais. Em sua concepção, Carvalho (2007, p.117):  

[…] a geração de novas estruturas requer “homens-novos”, mas esses também 
demandam outras estruturas distintas das atuais, ou seja, é preciso que a comunhão 
se inicie, mas não se limite apenas aos relacionamentos interpessoais, e que se 
concretize em estruturas. Esta perspectiva da mudança social requer primeiramente 
uma mudança-conversão pessoal, expressa na afirmação de que os empresários 
devem ser modelos que irradiam uma nova forma de viver, que, gradativamente 
dissipa-se para além dos limites da empresa. 

 

Ferrucci, Gui e Sorgi (1998 como citado em Carvalho, 2007) evidenciam que ao 

almejar erradicar a pobreza e transformar o modo como a economia funciona, a EdC age no 

local em que a riqueza nasce, essa afirmação ocorre em atitudes nas empresas, mas que não 

modificam o modo de se produzir, e que, desse modo, continuam a legitimar os aspectos 

fundamentais do capitalismo, que mantêm uma separação entre os meios de produção e os 

trabalhadores, o capital e o trabalho, bem como a produção e a apropriação. Dessa maneira, a 

visão apresentada é caracterizada como superficial, considerando a produção de bens e 

riquezas como algo que não está relacionado e que não reflete a pobreza. “[...] Daí as 

afirmações de que é preciso buscar a eficiência para aumentar o lucro e assim ter o que 

distribuir” (Carvalho, 2007, p. 119). 

Para finalizar, Carvalho (2007, p. 119) defende o seguinte posicionamento: 

A não participação efetiva dos pobres e trabalhadores na EdC é, para mim, um ponto 
crítico, pois indica o modo como estes são vistos, e a posição social que lhes é 
atribuída. Ou seja, são apontados como objetos da ação alheia, incapazes de serem 
sujeitos, reduzindo a possibilidade de resistência e emancipação por parte dos 
mesmos. A inclusão ocorre de forma precária e marginal à medida que se oferece 
apenas o que é racionalmente conveniente, necessário e mais eficiente à reprodução 
do capital. Busca-se apenas atenuar o risco, o perigo que as classes dominadas 
possam representar, inebriando-as sob o argumento de que estão sendo protegidas. 
Já a legitimidade do poder do empresário continua preservada, tendo por base o fato 
de ser o detentor dos meios de produção, bem como de ter um código de ética, que o 
torna modelo a ser seguido. 

 

Os diferentes posicionamentos defendidos convergem para questões contraditórias. 

Observa-se que adoção dos princípios do projeto da EdC impacta, veementemente, na rotina 

de uma organização e traz benefícios aos sujeitos envolvidos, como fora visto no estudo de 



 

 

caso apresentado da empresa Femaq. No entanto, conforme abordaram outros autores citados 

ao longo da pesquisa, há indícios de que esse modo cristão de gestão seja apenas mais um 

mecanismo conservador das práticas capitalistas que não permitem a emancipação das classes 

mais vulneráveis socioeconomicamente composta, em especial, pelos trabalhadores, uma vez 

que ainda há a permanência das relações hierárquicas de poder e obediência, ainda que de 

modo mais sutil e velado. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não há como validar ou refutar completamente a hipótese proposta na 

pesquisa, tomando como realidade diferentes perspectivas de análise da atuação da EdC, 

podendo ela ser caracterizada como fundamental na minimização das desigualdades socias a 

curto prazo, mas nem tão revolucionária assim quando mensurada a longo prazo. Existem 

diversas interpretações as quais não se pode ignorar a fim de apenas afirmar ou negar a 

importância do projeto da EdC para a sociedade de um modo geral. 

Os dados estudados apontam que existem transformações relevantes na atuação da 

EdC nas relações interpessoais no cotidiano das empresas, na “formação de homens novos”, 

nas doações monetárias a comunidades carentes, no fomento ao empreendedorismo e em 

outras ações pertinentes ao projeto. Em um panorama geral, percebe-se que a existência de 

um projeto como esse ameniza grandes barreiras de desigualdades sociais, ajudando a 

minimizar a extrema pobreza de muitas pessoas e modificando em partes a estrutura tão 

enrijecida e impessoal do capitalismo, que reverbera-se em desastrosas mazelas sociais. 

Apesar de existirem resultados satisfatórios acerca da atuação da Economia da 

Comunhão em função ao auxílio prestado ao mais vulneráveis socioeconomicamente, ainda 

assim há a manutenção do esquema capitalista no qual existem patrões e empregados, bem 

como a produção e apropriação das riquezas produzidas que não ocorrem de forma totalmente 

justa e equilibrada. Neste caso, verifica-se que tal projeto não é a resposta indubitável para a 

resolução dos problemas relativos a garantia das necessidades básicas de todos os indivíduos e 

de uma equiparação social a todos, mas apresenta-se como um mecanismo paliativo que 

ameniza grandemente questões emergenciais. 



 

 

O Brasil enquanto um país desigual e em condições extremamente precárias de 

desenvolvimento daqueles que encontram-se em extrema miséria, carece urgentemente de 

investimentos e negócios de impacto que transformem essa realidade. Os dados apresentados 

acerca do negócio de impacto que é a adesão da Economia de Comunhão nas organizações 

revelam que há muito o que se explorar desse potencial modo de se gerar relevantes 

benefícios socioambientais.  
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RESUMO 

 
O empreendedorismo vem sendo amplamente discutido na literatura no Brasil e no 

mundo. Contudo, nas abordagens, pouco se fala sobre a relação do empreendedorismo 
enquanto estratégia de política pública para a promoção do desenvolvimento local. Este 
estudo tenta cobrir essa lacuna e estabelece como propósito analisar o impacto da existência 
ou inexistência de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo como estratégia para o 
desenvolvimento local do município de Igaporã, localizado no Estado da Bahia. Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa exploratória, bibliográfica e descritiva, de abordagem quali-
quantitativa. Utilizou-se também de análise documental. Procedeu-se a realização de 
entrevista semiestruturada e aplicação de questionário eletrônico junto a uma amostra não 
probabilística. Notou-se que não existe uma política pública efetiva de estímulo ao 
empreendedorismo como forma de instigar o desenvolvimento local e, embora haja um 
planejamento formal através dos instrumentos legais que norteiam as ações do governo - PPA, 
LDO e LOA - não se observa, na prática, ações ou iniciativas por parte do poder público 
municipal que beneficiem ou estimulem o empreendedorismo como estratégia para o 
desenvolvimento local do município, principalmente entre pequenos empreendedores. 
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Ainda que a sociedade atual venha sendo marcada por desigualdades tanto sociais 

quanto econômicas, a elaboração de políticas públicas e programas que visam combater 

problemas como estes perpassam pela adoção de estratégias com foco em iniciativas que 

promovam de forma local, regional e até mesmo nacional o progresso almejado. O 

desenvolvimento representa uma integração entre os diversos agentes e atores que compõem 

determinado território, a ponto de mobilizar a população em prol de objetivos predefinidos e 

que contemplem todos os envolvidos.  

Não obstante, compete também aos municípios, através de seus gestores, a promoção 

de políticas públicas que garantam à população acesso a direitos essenciais e a uma vida 

digna, conforme estabelece a Carta Magna do país. Para tanto, faz-se necessário que haja 

mudanças estruturais no sentido de se atingir o fortalecimento da economia local através da 

valorização das potencialidades do território, da cooperação, participação social e a utilização 

racional dos recursos naturais, de modo a preservar também, a qualidade de vida na região, o 

que requer capacidade político-administrativa para conduzir as mudanças pretendidas nos 

vieses econômico, social e produtivo.  

Contudo, mesmo reconhecendo que nem todos os municípios detêm ou dominam os 

instrumentos necessários para a manutenção de projetos que sejam autossustentáveis, o 

Estado brasileiro, na maioria das vezes, atribui à gestão municipal a responsabilidade de 

manter e executar políticas públicas que demonstre o protagonismo municipal no processo de 

desenvolvimento. Por isso, observa-se como estratégia de muitos agentes públicos, o estímulo 

e promoção do empreendedorismo como forma de instigar o desenvolvimento local. Assim 

sendo, é possível questionar: Existem políticas públicas implementadas no município de 

Igaporã – BA, localizado no território de identidade Velho Chico, para estimular o 

empreendedorismo local? 

Como objetivo geral deste trabalho tem-se a proposta de analisar o impacto da 

existência ou inexistência de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo como 

estratégia para o desenvolvimento local do município de Igaporã - BA. Como objetivos 

específicos, é possível refletir sobre o processo de elaboração de políticas públicas de fomento 

ao empreendedorismo; verificar se os indicadores socioeconômicos têm influência nas 

políticas públicas municipais para o empreendedorismo e examinar a influência da atividade 

empreendedora no município sobre o contexto econômico local. 
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Diante da importância desse estudo, o mesmo poderá contribuir de forma direta e 

indireta para que gestores públicos possam aprofundar seus conhecimentos sobre políticas 

públicas de fomento ao empreendedorismo e como elas podem contribuir para o 

desenvolvimento local, uma vez que o Executivo Municipal tem papel importante para 

alavancar o desenvolvimento local. Assim sendo, essa pesquisa se justifica por trazer uma 

relação entre políticas públicas municipais de desenvolvimento local e a melhoria na 

qualidade de vida das pessoas.  

O presente trabalho está dividido em quatro seções: na primeira, é apresentada uma 

revisão da literatura sobre políticas públicas, desenvolvimento local, políticas de 

empreendedorismo e pequenos negócios: importância para o desenvolvimento local; na 

segunda seção são abordados os procedimentos metodológicos adotados; na terceira, 

apresenta-se a análise e discussão dos resultados obtidos e, por fim, as considerações finais 

deste estudo.  

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 

 

Consideradas como aspecto central do processo de desenvolvimento, as políticas 

públicas tornaram-se uma importante ferramenta para a administração pública brasileira, 

recebendo atenção especial dos governos, em suas distintas esferas (FARIA, 2012). Neste 

contexto, políticas públicas são compreendidas como as ações e programas de Estado que têm 

como finalidade enfrentar adversidades e melhor aproveitar as oportunidades de interesse 

comum. Assim, Santos (2006) afirma que o conceito de políticas públicas está diretamente 

relacionado à forma como o Estado busca atender às diferentes necessidades da população, 

vista de forma cíclica, ou seja, como um processo que se retroalimenta, uma vez que são 

constantes e ilimitados os anseios sociais.  

Levando-se em consideração a formulação das políticas públicas, é perceptível que são 

construídas de modo cíclico ou sistêmico, passando por fases em seu processo de elaboração. 

Para a construção do ciclo das políticas públicas, Rua (2009) entende a formação de uma 

agenda como um primeiro passo rumo à definição e reconhecimento, por parte do governo, 

das prioridades e problemas a partir de uma análise diagnóstica da conjuntura que se quer 

mudar. Assim, por meio da identificação do problema se cria diversas alternativas para a 

solução deste gargalo e, consequentemente, se tem o processo decisório, no qual se escolhe a 
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alternativa que apresenta como a melhor opção a ser executada, decorrendo, daí, a fase da 

formulação de alternativas, intrinsecamente ligadas à tomada de decisão.  

Concluídas as fases anteriores, dá-se prosseguimento com a implementação, que nada 

mais é do que o ato propriamente dito de executar o que foi planejado, levando-se em 

consideração os esforços pessoais para a gestão dos processos previamente pensados. Em 

seguida, tem-se a fase de monitoramento e avaliação do que se propôs como solução para um 

problema e, consequentemente, a ser executada, no intuito de saná-lo. A avaliação consiste 

em uma análise dos resultados das políticas implementadas, no intuito de resolver algum 

problema, conforme critérios previamente estabelecidos e, caso necessário, propondo as 

alterações de curso necessárias para se atingir as metas e objetivos esperados.  

Segundo Matias-Pereira (2010) as políticas públicas se concretizam, ganhando corpo e 

forma, através de instrumentos legais estabelecidos constitucionalmente, a saber: o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA). O mesmo autor segue dizendo que o modo pelo qual as políticas públicas são 

executadas, ocorre por meio das ações governamentais - programas, projetos e atividades. 

Nota-se que as políticas públicas têm ainda como característica atender anseios de um 

determinado contexto social, e é nesse sentido que esse termo se inter-relaciona com a ideia 

de desenvolvimento, ao passo em que se associa, intrinsecamente, à promoção de mudanças 

direcionadas para uma determinada evolução. O desenvolvimento está diretamente 

relacionado a uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, fator esse contribuído pela 

geração de emprego e renda, na qual os indivíduos têm liberdade, no sentido de escolherem o 

nível de vida que querem levar. Não obstante, outros aspectos integram-se ao conceito de 

desenvolvimento: o ambiente, a cultura e o social. Consoante a isso, Salanek Filho (2007, p. 

33) entende que “Os objetivos do desenvolvimento vão além da mera multiplicação da 

riqueza material proporcionada pelo crescimento econômico”, uma vez que a ideia de 

evolução atrelada ao seu conceito remete a redução das desigualdades.  

Pode-se perceber que as políticas públicas representam o ponto de partida para os 

avanços que o desenvolvimento proporciona em diversas áreas, tais como ambiental, 

territorial e social, com os resultados esperados de tais avanços, dependendo, diretamente, do 

elo entre as ações implementadas pela administração pública.  

Matias-Pereira (2010, p.221) assegura que “Os processos de avaliações das políticas 

públicas são realizados por meio de modelos e conceitos, que devem obrigatoriamente levar 
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em consideração o contexto social, político e econômico”. Nesse sentido, a realização de um 

processo avaliativo vem para subsidiar as decisões do gestor, sobre a continuidade ou não de 

uma política a ser desenvolvida e informa ainda aos beneficiários e a sociedade atendida, qual 

o impacto e desempenho atingido.  

 

2.1 Desenvolvimento local  

 

A discussão sobre o desenvolvimento local no Brasil é consequência do processo de 

globalização exacerbado que o país vivencia e nesse sentido, tal conceito é compreendido 

como um processo promotor de constantes melhorias das condições de vida da população 

(MATOS e CUTRIM, 2015). 

Não se pode pensar ou analisar o desenvolvimento de um território sem levar em 

consideração as potencialidades locais que possam gerar/formar excedentes de riqueza através 

de processos produtivos. Barquero (2001) afirma que o desenvolvimento econômico ocorre 

em consequência da utilização do potencial e do excedente gerado a nível local. Nesse 

sentido, a ideia central do desenvolvimento local está no juízo de valorização dos 

recursos/fatores de produção (capital, terra, meio ambiente e recursos humanos) de modo que 

através da interação destes, resulte na geração de rendimentos constantes e crescentes.  

A valorização do local nasce como uma forma de procurar desenvolver as 

potencialidades locais e fortalecer as regiões para garantir a melhoria da qualidade de vida das 

populações aí inseridas. 

 

O desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo endógeno de 
mudança, que leva ao dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da 
população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Para ser 
consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as 
potencialidades locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a 
viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 
potencialidades e condição para a qualidade de vida da população local (VEIGA, 
2008, p.26). 

   

Barquero (2001) colabora com tal pensamento ao afirmar que o desenvolvimento 

endógeno se dá quando a comunidade local é capaz de utilizar o potencial de 

desenvolvimento e liderar o processo de mudança estrutural. Ainda assim, o mesmo autor 
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corrobora com a temática ao enfatizar que a existência de um sistema produtivo capaz de 

gerar rendimentos crescentes, mediante o uso de recursos disponíveis e a introdução de 

inovações, garantindo criação de riqueza e melhoria do bem-estar. 

Contudo, há de se ressaltar que não é o porte organizacional que vai definir o nível do 

desenvolvimento endógeno, tão relevante para a conjuntura social e econômica de 

determinado território. Barquero (2001) assevera que o fator determinante para que o processo 

de desenvolvimento local ocorra, assenta-se na forma como as organizações locais organizam 

suas cadeias produtivas, bem como a capacidade de as mesmas movimentarem a economia 

local, ao passo em que devem ser flexíveis aos processos constantes de mudanças permitindo 

que os planejamentos estratégicos se adequem ao mercado competitivo e consequentemente 

se tornem mais relevantes dentro do contexto de tal desenvolvimento.  

Conforme afirma Schumpeter (1982), é a partir da existência de empresários 

inovadores e novos arranjos produtivos que se têm as condições necessárias para que surja um 

processo de desenvolvimento econômico. De acordo com a visão schumpeteriana, existe um 

individuo ou uma figura, que se encarrega do papel fundamental no processo de 

desenvolvimento econômico, que é o empresário inovador. Segundo essa perspectiva, a figura 

do empreendedor é relevante para a promoção do desenvolvimento, uma vez que é o agente 

responsável pela criação de novos negócios e, portanto, tal iniciativa deve ser apoiada por 

todos os agentes diretos que respondem pela promoção do desenvolvimento.  

 

2.2 Políticas de empreendedorismo, pequenos negócios e o desenvolvimento local 

 

A conceituação do termo empreendedorismo é derivada de um neologismo da 

tradução da palavra entrepreneurship e é comumente mencionado para caracterizar os perfis, 

origens, atividades e área de atuação dos empreendedores. Salienta-se que os termos 

empreendedorismo e empreendedor são derivados do verbo empreender que, por sua vez, tem 

sua origem do latim, especificamente do verbo imprehendo ou impraehendo que traduzido 

quer dizer “tentar executar uma tarefa”. Nesse sentido, Dolabela (1999, p. 43) entende que a 

palavra “empreendedor” é comumente utilizada para designar principalmente o indivíduo que 

se “dedica à geração de riqueza, seja na transformação de conhecimentos em produtos ou 

serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, 

produção, organização, etc”. 
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Nesta perspectiva, Schumpeter (1982) relaciona o conceito de empreendedorismo com 

o desenvolvimento econômico, inovação e melhor aproveitamento das oportunidades 

disponíveis. Há de se destacar que a visão schumpeteriana, por evidenciar o empreendedor 

como indivíduo inovador e de fundamental importância para o processo de desenvolvimento 

econômico, tem se sobressaído na contemporaneidade, dada a crescente discussão e 

relevância concedida aos conceitos de desenvolvimento e empreendedorismo.  

De acordo com o Monitoramento de Empreendedorismo Global (GEM, 2003), a 

existência dessa relação, desenvolvimento e empreendedorismo, ratifica a proposição de que o 

empreendedor em muito contribui para a prosperidade econômica de um determinado local e 

que quando um país não estimula ou colabora com a criação de novos negócios, corre-se 

sérios riscos de entrar em recessão econômica. O fato é que, em plenas condições, o 

empreendedorismo tem contribuído de forma ímpar para o desenvolvimento, como também é 

responsável pela criação e manutenção de diversos postos de trabalho, daí a estrutura 

necessária e indispensável para a existência de uma relação entre ambos os conceitos. 

Conforme Leite (2000), para que o empreendedorismo se consolide como movimento de 

sucesso é preciso que haja a combinação de fatores como a tecnologia e o mercado, 

incumbindo-se os empreendedores de compreenderem o perfil, as necessidades e as demandas 

dos clientes.  

Várias são as concepções que veem o empreendedorismo dos pequenos negócios 

como um forte elo que contribui significativamente para o desenvolvimento local. Micro e 

pequenas empresas no Brasil detêm uma participação significativa no cenário global. Assim, 

do total de 6,4 milhões de estabelecimentos, 99% são micro e pequenas empresas que 

respondem juntas por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado. No ano de 

2015 as MPEs foram responsáveis por cerca de 27% do PIB brasileiro (SEBRAE, 2015 – 

2018). Contudo, em economias tidas como subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, tais 

índices permanecem muito aquém dos apresentados pelas economias desenvolvidas. Nota-se, 

portanto, que as micro e pequenas empresas nesses países têm uma expressão menor, 

empregando menos, gerando menos receitas e, por conseguinte tendo uma participação 

também menor no PIB (SARFATI, 2013). 

Há de se notar que a realidade brasileira não é diferente das de outros países de 

economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento. O que se percebe é que o 

empreendedorismo se desponta à medida que a economia precisa de alternativas para o 
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enfrentamento do desemprego, nesses casos o empreendedorismo é aguçado mais pela 

necessidade do que pela oportunidade (GEM, 2013). Diante das diferenças existentes entre 

essas economias é que se justifica a necessidade de estimular e fomentar a atividade 

empreendedora como forma de promover o desenvolvimento. 

Destaca-se ainda a existência de entidades que atuam diretamente com o movimento 

empreendedor brasileiro, como por exemplo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), fundado na década de 1990 com a finalidade de solidificar o 

empreendedorismo no Brasil. Contudo, um dos principais marcos regulatórios e de estímulo a 

atividade empreendedora surgiu no Brasil no ano de 2006 através da Lei Complementar 

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte, também conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas alterada pela Lei Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro de 2008, que dá 

um tratamento especifico, diferenciado e em favorecimento às microempresas e empresas de 

pequeno porte frente a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A partir do momento em que o tema empreendedorismo ganhou corpo e forma, 

demonstrando contribuição para os contextos econômico, social e político, a administração 

pública começou assim, a despertar o interesse pelo tema. Daí em diante, diversas foram as 

ações empreendidas no sentido mais restrito de contemplar os ensejos dos empreendedores. 

Tais ações ou políticas públicas, como assim são conhecidas, correspondem a um conjunto de 

decisões tomadas por gestores, com a finalidade de manter certo equilíbrio ao atender as 

demandas de determinado grupo social, sempre partindo de premissas previamente definidas, 

com as respectivas metas a serem alcançadas ao longo do trajeto (SARAVIA e FERRAREZI, 

2006). Nesse sentido, a elaboração de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo 

propriamente dito, tem por finalidade alavancar o nível da atividade empreendedora, ao passo 

em que compete a administração pública através de suas instituições criarem um ambiente 

favorável à manutenção e crescimento, principalmente dos pequenos negócios. 

Daí o relevante papel da Administração Pública, que é perceber as potencialidades 

locais para o empreendedorismo e a partir disso pensar, planejar, criar e implementar políticas 

de estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos, ações essas que tenham por objetivo, 

maximizar o potencial local e minimizar os fatores de risco que porventura venham a 

representar um gargalo para o processo de mudança, rumo ao desenvolvimento.  
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Todavia, para que então sejam criadas as políticas públicas de fomento ao 

empreendedorismo, Lundstrom e Stevenson (2005) enfatizam que é necessário antes de tudo, 

realizar um diagnóstico do contexto local para mapear três dos principais fatores tidos como 

influenciadores da atividade empreendedora. O primeiro seria as condições econômicas 

locais, que pode ser identificada pelas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, de 

desemprego, o Produto Interno Bruto per capita e a oferta de crédito. O segundo fator a ser 

considerado seria a estrutura social e empresarial, com a observação de dados demográficos 

locais, a flexibilidade do mercado no que se refere a facilidade de entrar e/ou sair, a estrutura 

do segmento industrial, e nível de qualificação local e o perfil empreendedor. Por fim, o 

terceiro item a ser observado na análise ambiental, se refere à cultura empreendedora do local, 

em que deve-se verificar a existência de ações empreendedoras na região, a existência de um 

clima favorável ao movimento e a presença de indivíduos com o mesmo perfil. 

Contudo, há de se destacar que cada fase tem suas particularidades e obstáculos, assim 

como o processo de empreender. No entanto, a confecção dessas políticas devem levar em 

consideração tais gargalos e procurar sempre potencializar as atividades dos empreendedores.  

 

 

2.3 O município de Igaporã 

 

Distante cerca de 677 km da capital baiana, o município de Igaporã situa-se no 

território de identidade Velho Chico. Segundo o IBGE, o IDH do município em 2010 era 

0,614. Dentre as principais atividades produtivas desenvolvidas no município, o setor de 

comércio e serviços respondeu no ano de 2013 por 82,9% da atividade econômica municipal 

(IBGE/SEI, 2013). A economia é essencialmente dependente do comércio, serviços e da 

produção agrícola. 

Por ser uma cidade de baixa densidade populacional e extensão territorial pequena, 

Igaporã não possui uma infraestrutura adequada de comércio e serviços, tendo a população 

que recorrer a cidades maiores como Caetité, Guanambi e Vitória da Conquista para obter 

uma assistência médica especializada, atendimento em órgãos públicos habilitados e até 

mesmo na busca por qualificação em instituições de ensino superior, uma vez que o município 

não conta com nenhuma instituição que atenda a essa demanda.  
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Segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 

o município de Igaporã, no ano de 2014, atingiu um índice histórico a nível estadual, 

apresentando o melhor desempenho dentre os 417 municípios baianos ao obter o percentual 

de 222,53% no Índice da Dinâmica Econômica Municipal – IDEM, tal índice tem por 

objetivo analisar a expansão da estrutura econômica municipal através do monitoramento, por 

meio de um conjunto de dados econômicos, do comportamento e dinâmica da atividade 

econômica a nível local. Ainda segundo a SEI, esse percentual só foi possível devido ao início 

da construção e operacionalização do parque eólico. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O percurso metodológico explica e justifica de forma inequívoca as ações 

desenvolvidas nas atividades de pesquisa. Sobre o assunto, Minayo (2009, p. 14) diz que “[...] 

a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua 

experiência, sua capacidade pessoal e sensibilidade)”.  

Para a realização deste estudo, utilizou-se da abordagem quali-quantitativa, que 

segundo Knechtel (2014, p. 106) é uma categoria de pesquisa que “interpreta as informações 

quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, 

a interação participativa e a interpretação do discurso dos sujeitos (semântica)”. Para Araújo e 

Oliveira (1997) como o próprio nome sugere, ela representa a combinação das duas 

modalidades, aproveitando-se o que há de melhor em cada uma delas. 

Quanto à classificação metodológica, a pesquisa é descritiva, exploratória e 

bibliográfica. Descritiva, pois conforme Gil (2002, p. 42) “As pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”; exploratória porque não existem 

estudos que abordam o empreendedorismo tendo como lócus o município de Igaporã. Tem-se, 

pois, que a proximidade com a pesquisa exploratória acaba por proporcionar uma nova visão 

do problema em estudo (GIL, 1991). E bibliográfica, pois consistiu em selecionar dentre os 

materiais disponíveis sobre o tema, aqueles que trazem uma maior aproximação com os temas 

centrais do trabalho. 
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Posteriormente a construção do referencial teórico, passou-se a realização da 

investigação documental. Marconi e Lakatos (2003, p. 174) entendem que “A característica da 

pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou 

não, constituindo o que se denomina de fonte primária”. Executou-se análise de leis, decretos, 

portaria e publicações oficiais do Executivo Municipal a partir do ano de 2010, quando o 

executivo municipal passou a divulgar seus atos oficiais em Diário Oficial eletrônico.  

Realizou-se uma entrevista estruturada do tipo sondagem de opinião com a secretária 

municipal de planejamento, administração e finanças do município. A entrevista foi gravada e 

teve a duração de 32 minutos, posteriormente, foi transcrita com auxilio do software 

Microsoft Word.  Minayo (2009, p. 64) diz que as entrevistas classificadas como sondagem de 

opinião são aquelas “[...] elaboradas mediante um questionário totalmente estruturado, no qual 

a escolha do informante está condicionada a dar respostas a perguntas formuladas pelo 

investigador”, tendo relação direta com o objeto do estudo, ou seja, selecionada de acordo 

com o planejamento do estudo.  

Elaborou-se ainda um questionário com questões fechadas e de múltipla escolha por 

meio do Google Formulários, plataforma digital, com fins de analisar a percepção da 

população quanto a relação do desenvolvimento local com o empreendedorismo. Marconi e 

Lakatos (2003, p. 201) dizem que o questionário “é um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas [...] e sem a 

presença do entrevistador”. Após à elaboração, o questionário foi compartilhado por 

conveniência para a rede de contatos do pesquisador, indivíduos residentes no município de 

Igaporã e usuários de aplicativos de troca de mensagens Facebook e Whatsapp. Optou-se pela 

amostragem não probabilística por conveniência, pois segundo Guimarães (2008, p.18), tal 

técnica “é formada por elementos que o pesquisador reuniu simplesmente porque dispunha 

deles”. Em virtude da praticidade de envio do questionário pelos aplicativos de mensagem e 

pelo fato de a população igaporaense ser geograficamente dispersa, além do curto espaço de 

tempo para a realização da pesquisa, utilizou-se dessa modalidade. O questionário ficou ativo 

no período de 16 a 29 de outubro de 2018, sendo respondido por 30 pessoas.  

Os questionários foram tabulados pela própria plataforma do Google Formulários, que 

já disponibilizou os dados em gráficos para que fossem extraídas as informações tidas como 

relevantes, e em conformidade com o propósito do trabalho. 
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Na pesquisa qualitativa, utilizou-se da técnica de análise de conteúdo, pois conforme 

abordado por Richardson et al (2007), a técnica busca melhor compreender um discurso, 

aprofundar características e extrair momentos mais importantes, defrontando assim com os 

aspectos tidos como mais críticos da pesquisa. 

Para o viés quantitativo da pesquisa, especificamente na análise dos indicadores 

socioeconômicos, não foi estabelecido clara separação entre a coleta de dados e a sua 

interpretação. Na medida em que os dados foram coletados, foram sendo identificados os 

temas e suas relações, construindo interpretações e gerando novas questões e/ou 

aperfeiçoando as anteriores.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A fim de que seja realizada a exposição das informações e resultados obtidos, a 

presente seção foi construída e, de início traz a caracterização do perfil municipal. Na 

sequência é descrito o diagnóstico sobre a situação das políticas de empreendedorismo com 

foco no desenvolvimento local.   

No intuito de facilitar a compreensão, a seguir serão apresentados alguns indicadores 

referentes ao município de Igaporã relacionados aos fatores sociais e produtivos local. 

Conforme se observa na Tabela 1, a população de Igaporã vem crescendo a uma taxa média 

anual relativamente pequena se comparado a taxa nacional. Entre os anos de 1991 a 2000 a 

taxa de crescimento populacional do município ficou em 0,11%, enquanto as taxas da Bahia e 

do Brasil, respectivamente foram 1,08% e 1,63%, nesse período a taxa de urbanização do 

município saltou de 38,56% para 45,92%. No período compreendido entre os anos 2000 a 

2010 houve um aumento na taxa média anual de crescimento, chegando a 0,17%, sendo que a 

taxa nacional foi de 1,17% nesse mesmo período. Para esse recorte temporal, a taxa de 

urbanização igaporaense saltou de 45,92% para 51,72%, ou seja, a população urbana superou 

a população rural.  

 

 Tabela 1 – População Total, Rural/Urbana - Município - Igaporã - BA 
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População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População 

total 

15.308 100,00 15.463 100,00 15.205 100,00 

População 

urbana 

5.903 38,56 7.101 45,92 7.864 51,72 

População 

rural 

9.405 61,44 8.362 54,08 7.341 48,28 

Fonte: Adaptado pelos autores – Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD, Ipea e FJP. 

Há de se destacar, ainda, que segundo as projeções do IBGE (2019), a população 

igaporaense estimada para o ano de 2019 foi de 15.640 habitantes.  

Para Jannuzzi (2014, p.94) o PIB “é o indicador mais abrangente da produção e 

crescimento econômico, cobrindo os bens e serviços finais produzidos na esfera pública e 

privada no país e suas regiões”. Assim, esse índice tem por finalidade estimar o valor de tudo 

o que foi produzido em uma determinada região e é calculado a preços correntes, ou seja, de 

acordo ao que foi produzido e comercializado em período anual. O gráfico 1 traz a evolução 

do PIB a preços correntes do município de Igaporã. 

 

Gráfico 1 – PIB a preços correntes  

 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

Observa-se que o PIB do município de Igaporã apresentou crescimento constante entre 

os anos de 2010 e 2013, contudo, entre os anos de 2013 e 2014 houve um salto exponencial 

com aumento de cerca de 133,39%. Embora não haja estudos que ajudem a afirmar 

contundentemente, acredita-se que tal fato esteja associado a instalação de grandes empresas 

no município para a construção de um parque eólico. Já no período subsequente, com a 
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diminuição no ritmo das obras, nota-se uma redução nesse índice, entretanto, mantendo a um 

patamar superior ao ano de 2013, anterior ao inicio das obras.  

A partir de 2009, o número de pessoas ocupadas no município oscilou positivamente e 

embora não existam estudos específicos que comprovem isso, os dados levam a crer que os 

aumentos estejam associados a execução de grandes obras no município no período analisado, 

a exemplo do esgotamento sanitário construído entre os anos de 2009 a 2012 e a implantação 

de aerogeradores para geração de energia elétrica, a partir do ano de 2013. A evolução pode 

ser visualizada no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Evolução do estoque de emprego formal 2007-2017 

 
Fonte: SEI - MTE/RAIS, 2018. 

 

Observa-se que no ano de 2017 houve um aumento no quantitativo de emprego formal 

no município, mesmo as obras de construção do parque eólico estando paradas. Verifica-se 

que o serviço público absorveu a maior parcela dessa mão de obra, cerca de 70,6%, seguindo 

pelo setor de serviços com 13,3%.  

Quanto a importância estratégica da política de fomento ao empreendedorismo para 

a atual gestão segundo a entrevistada, assenta-se na necessidade de se melhorar o 

desenvolvimento do município e também como uma contrapartida, onde o município possa 

contar com o comércio local no momento em que for fazer a aquisição de suprimentos para a 

manutenção dos serviços essenciais ao funcionamento da máquina pública.  

Outro ponto analisado na entrevista se refere a falta de estruturação das ações do poder 

público com foco não apenas no empreendedorismo, mas no desenvolvimento local, afetado 

pela falta de uma política pública nesse sentido. Segundo a entrevistada, não existe nenhuma 

ação nesse sentido, contudo já houve conversas preliminares com o gerente da agência Banco 
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do Brasil local e o Sebrae para que fosse feito parcerias com a atual administração com fins 

de que fosse desenvolvido projetos e ações de fortalecimento da atividade empreendedora em 

Igaporã, entretanto não se tem nada de concreto implementado.  

Sobre a forma como são planejadas as políticas públicas no município, observa-se que 

a materialização dessas ações tem por base uma demanda social e são concretizadas através 

dos instrumentos legais de planejamento. A Lei Orgânica do município de Igaporã em seu art. 

18 cita como competência privativa do município a elaboração do “plano plurianual e o 

orçamento anual” (IGAPORÃ, 1990). Segundo Matias-Pereira (2010) a materialização de um 

planejamento por intermédio de seus mais variados instrumentos é preponderante para se 

conseguir o bem-estar da sociedade no geral. O mesmo artigo da lei ainda assegura a 

“participação popular na formulação de políticas e ação governamental” (IGAPORÃ, 1990), 

dando assim o caráter democrático indispensável a esse processo de planejamento, cuja 

interação popular se dá através da participação em audiência pública especifica para a 

construção do Planejamento Plurianual, em que a comunidade é ouvida e pode falar de suas 

carências e necessidades e somente a partir dai que se inicia o ciclo de construção das 

políticas públicas.  

Nesse sentido, ao analisar a fala da entrevistada, é perceptível que nem todo o ciclo de 

política pública é concretizado. Questões pontuais como definição da agenda, formulação de 

políticas, tomada de decisão e implementação dos atos são cumpridas dentro das condições 

existentes, contudo, muito pouco do que se é planejado é realmente executado. Já na última 

fase do ciclo, a de avaliação, não se tem nenhuma ação especifica nesse sentido para 

acompanhar de perto os resultados obtidos, e a alegação é que tem faltado tempo e gente para 

fazer isso, mesmo reconhecendo ser possível levantar tais dados.  

Questionada sobre a existência de marcos legais ou regulatórios que estimulem ou 

limitem a atuação do poder público municipal frente a políticas de estímulo ao 

empreendedorismo, a entrevistada citou a Lei municipal nº 315 de 13 de julho de 2018, que 

trata do Programa de recuperação fiscal de Igaporã – REFIS, que foi pensado com o intuito de 

atender necessidades de pessoas físicas e, em especial, jurídicas para poderem quitar débitos 

existentes com o município e assim ficarem aptos a participarem de processos licitatórios.  

Ao analisar os Planejamentos Plurianuais das últimas três gestões (2010-2013, 2014-

2017, 2018-2021), observa-se a existência de três projetos em específico, direcionados para 
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campos distintos, contudo, voltados para finalidade única que é o desenvolvimento do 

município. O primeiro, voltado ao estimulo a implantação de pequenas indústrias, o segundo 

está direcionado para o estímulo a geração de emprego e renda e o terceiro voltado para 

melhorias nos sistemas de distribuição do município. 

Verificando os demonstrativos da despesa analítica e listagem de processos pagos do 

município no período de 2010 a 2018, disponibilizados no portal da transparência, percebe-se 

apenas a existência de três ações pontuais que contemplam a proposta de apoio, suporte e 

incentivo a atividade empreendedora, a saber: construção de unidade de beneficiamento de 

derivados de mandioca, na comunidade do Timóteo – através de convênio com o Governo 

Federal; ampliação e adequação das estruturas do mercado municipal e da feira livre; e, 

construção de centro de comercialização de produtos artesanais – através de convênio com o 

Governo Federal.  

Segundo dados do PNUD, Ipea e FJP, disponibilizados no Atlas de Desenvolvimento 

Humano do Brasil, ainda há em Igaporã uma significativa desigualdade na distribuição de 

renda, os dados apontam que no ano de 2010 o índice de Gini ocupava a casa dos 0,50%. 

Nesse índice, quanto mais distante de 0 e próximo de 1, maior é o grau de desigualdade. 

Outro dado municipal, disponível nesse atlas e que também chama atenção diz respeito sobre 

a vulnerabilidade social que ainda se mantém alta, como pode ser observado na tabela 02. 

 

Tabela 02 - Vulnerabilidade Social - Igaporã - BA 
Trabalho e Renda 1991 2000 2010 

% de vulneráveis à pobreza 96,51 85,63 63,10 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 
informal 

- 79,22 58,07 

Fonte: Adaptado pelos autores – Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD, Ipea e FJP. 

 

É latente a necessidade de se alavancar o setor econômico do município, seja com o 

surgimento de novos empreendimentos, ou por meio do aumento da produção local para 

assim, poder gerar mais emprego e renda, nos setores econômicos. Contudo, não se tem 

iniciativas nesse sentido, faltando não somente políticas públicas, como também ações 

coordenadas entre os principais agentes locais que transforme planos e projetos em práticas 

que potencialize a capacidade econômica local, contribuindo assim para o desenvolvimento.  
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Nota-se que em Igaporã não há um processo cultural de integração, a cultura local não 

favorece o desenvolvimento de ações que propiciem à alavancagem da atividade 

empreendedora como um todo. É dever do poder público promover e estimular ações voltadas 

para o desenvolvimento local e, cabe a cada cidadão participar e envolver-se nos processos de 

planejamento e tomadas de decisão que envolvam a sociedade civil organizada, conforme 

aponta Matias-Pereira (2010) ser indispensável a participação popular nos processos de 

tomada de decisão em que envolvam vários atores, devendo a administração pública estimular 

essa participação.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme discussões deste trabalho percebe-se que as políticas públicas são meios 

utilizados pela gestão pública para direcionar ações com fins de atender e sanar as demandas e 

necessidades dos munícipes.  

Foi perceptível que a economia igaporaense ainda é pouco desenvolvida/especializada, 

e apesar de ter o maior número de empreendimentos em funcionamento no município, o 

comércio ainda é carente de estrutura, o que favorece o deslocamento da população à cidades 

vizinhas para aquisição de bens e em busca de serviços. A existência de pequenas indústrias e 

o comércio formal e informal não é mapeado pela gestão pública municipal impossibilitando, 

assim, a realização de um diagnóstico do impacto dessas atividades no município. Outro setor 

não menos importante, a agropecuária, também tem parcela significativa na geração de receita 

e, por conseguinte, responde pelo desenvolvimento econômico municipal. Portanto, o 

município é dependente de recursos das esferas estadual e federal, para o desenvolvimento de 

suas atividades, tal fato, torna a economia instável e subordinada as transformações do 

ambiente externo.  

Nesta perspectiva, a gestão pública municipal não tem atendido ao anseio da 

população igaporaense no que tange a existência de ações que gerem oportunidades, seja para 

empreender ou criar novos postos de trabalho. Destaca-se então a existência de disparidade 

entre os atos de planejamento e execução, pois embora seja formalmente elaborado um 

planejamento direcionando ações que estimule a atividade empreendedora e contribua para o 

desenvolvimento local, dificilmente algo seja efetivamente executado, impossibilitando assim 
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que seja avaliado, demonstrando, portanto a existências de falhas na execução do 

planejamento.  

Em relação a elaboração das políticas públicas não foi possível evidenciar que no 

processo de elaboração, análise e avaliação das ações municipais como foco no 

empreendedorismo, seja utilizado qualquer tipo de indicador para diagnosticar a existência de 

áreas deficitárias ou que necessitam de atenção especial, acompanhamento ou até mesmo 

investimentos. Isso demonstra a necessidade de um diagnóstico do contexto local, pois logo 

ajudará o gestor no processo de tomada de decisões. 

Conforme dados apresentados, o município em questão apresenta um dos mais baixos 

índices de desenvolvimento humano do estado da Bahia e do país, desse modo, é latente a 

necessidade de planejamento e implementação de ações voltadas para a promoção do 

desenvolvimento local, elaborando um planejamento estratégico em empreendedorismo para 

que as mudanças ensejadas realmente aconteçam, haja vista todas as vantagens e benefícios 

que esse movimento pode proporcionar para o contexto local.  

Por fim, em atendimento ao objetivo geral deste trabalho observa-se também, a 

necessidade de mudanças significativas na forma de se planejar políticas públicas no 

município, pois mesmo sendo claramente perceptível o impacto negativo da inexistência de 

ações que promovam a alavancagem da atividade empreendedora local como forma de 

proporcionar o desenvolvimento, pouco tem sido feito para mudar essa realidade. Visto que é 

através do aquecimento e fortalecimento da economia que surgem novas oportunidades, seja 

na geração de emprego ou possibilidade de investimentos, favorecendo a uma distribuição de 

renda mais equitativa e alavancando assim a economia local, que implicará na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e melhor oferta de obras e serviços públicos.  

Assim, mesmo tendo sido executadas ações pontuais ao longo das últimas gestões, e 

com o empenho da gestão atual, inexpressivos foram os resultados obtidos para o contexto 

municipal. 

Portanto, é necessário que a gestão municipal direcione um olhar individualizado para 

as potencialidades econômicas locais, estimule e promova as mudanças estruturais necessárias 

para que consiga atrair investimentos externos e favoreça a criação de novos negócios locais e 

assim o município de Igaporã dará um passo rumo a superação das dificuldades e alçar um 

processo dinâmico de desenvolvimento local. 
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RESUMO 

 
 O processo de lucratividade das firmas além de envolver grande complexidade não 
está isento de situações de incerteza, tal fenômeno exige a necessidade de aprofundar outras 
formas de interpretar o comportamento inovativo das empresas. Enquanto recomenda-se 
conhecer a estrutura de mercado onde atuam as firmas para entender a adoção de suas 
estratégias competitivas, sob situações de mudança técnica, outras abordagens diversas da 
abordagem ortodoxa parecem ter maior poder explicativo. A proposta do artigo tem como 
objetivo identificar as principais estratégias associadas ao crescimento de uma das maiores 
empresas de terceirização no mundo, a Nike, Inc. Para tanto, utiliza-se do método dedutivo e 
da revisão de literatura acerca da ampliação dos conceitos de mercado, enquanto a 
concorrência e às estratégias competitivas de marketing, designer e inovação da maior 
empresa de tênis recorreu-se ao aporte da tipologia de estratégias de Freeman. Neste sentido, 
apresenta-se a trajetória histórica da empresa descrevendo a evolução do crescimento da 
firma. Conclui-se, por fim, que as estratégias adotadas pela firma, bem como o 
posicionamento da marca junto ao marketing e a diferenciação de produtos através de fortes 
investimentos em inovação pautaram o crescimento da Nike, Inc. 

Palavras-chave:  Nike. Teoria Neoschumpeteriana. Inovação. Marketing. Estratégias da firma. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A ideia pura e simples da informação perfeita e ambiente de atuação em concorrência 

perfeita, colocada por alguns autores mostra-se divergente aos aspectos da realidade. A 

conceituação rígida da maximização dos lucros pouco leva em conta fatores mercadológicos, 

institucionais, políticos e de inovação. Algumas dessas ideias foram aperfeiçoadas pelos 

autores neoschumpeterianos onde se introduz o conceito de mercado e cooperação como a 
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base para o crescimento da firma. Nesse contexto, as empresas são um produto da 

transmissão, interpretação e produção de informações internas e externas a ela. Essas 

informações possuem caráter mais dinâmico e tácito que não podem ser transferíveis por 

meios formais onde se encerra a singularidade empresarial (KUPFER e HASENCLEVER, 

2002, p. 30-1).  

A teoria neoclássica apresenta a ideia de mercado e indústria como algo mais rígido, 

assume-se a ideia de que a percepção dos produtos e sua substitutibilidade é facilmente 

distinguida pela demanda. Segundo Kupfer e Hasenclever, o mercado “corresponde à 

demanda por um grupo de produtos substitutos próximos entre si” e o conceito de indústria é 

definido como um “grupo de empresas voltadas para a produção de mercadorias que são 

substitutas próximas entre si e, desta forma, fornecidas a um mesmo mercado” (2002, p. 35). 

Ainda numa reformulação de mercado, leva-se em conta que uma vez que a empresa 

atua num ilimitado espectro de possibilidades, é válido ressaltar que mesmo com uma alta 

capacidade de absorção de informações ainda é de grande influência os aspectos culturais, 

educacionais, políticos, nacionais, de propriedade comercial e, às vezes, geográficos. Esses 

aspectos podem atuar como influenciadores positivos ou negativos à firma. Nesse contexto, 

econômico em questão apenas a uma condição puramente concorrencial - mesmo que não 

perfeita - e não leva em conta tais requisitos. 

Para melhor explicar como a empresa se posiciona nesse ambiente, utilizamos, aqui, 

do exemplo da empresa Nike, Inc. que, atualmente, é considerada a primeira no mercado de 

artigos esportivos, com ênfase na produção de tênis, apesar de ser relativamente nova em 

relação aos seus concorrentes diretos, como a Adidas e a Puma. Baseado nas características 

das diferentes estratégias da firma de Freeman (1974), percebe-se que a estratégia ofensiva 

melhor se enquadra a Nike, Inc., no entanto, ao levar em consideração a sua trajetória, pode-

se notar que a firma passou por diferentes estratégias, reafirmando a sua parcela do mercado 

através de políticas inovadoras com ênfase na diferenciação de produtos frente a um mercado 

de caráter oligopolista e, principalmente, no forte posicionamento da marca através do 

marketing, figurada como um grande fator para o crescimento da firma. 

Para estudar as estratégias de crescimento da firma é importante ampliar o conceito de 

mercado e cooperação. Logo, o objetivo é a ampliação do conceito de mercado e cooperação 

referente a economia industrial a partir da compreensão da visão neoschumpeteriana. 



 

Ademais, é de intenção que, feitas tais considerações, tomemos por exemplo e objeto de 

estudo a economia da empresa Nike, Inc. Para tanto, partimos de uma revisão bibliográfica e 

de uma abordagem qualitativa e dedutiva. 

Para fins de entendimento, o desenvolvimento do presente trabalho inicia-se com a 

apresentação da revisão de literatura, enfatizando o fenômeno da cooperação e 

competitividade. Num segundo momento mostra a trajetória da Nike, Inc. e as mudanças 

estratégicas adotadas pela firma nesse período. Destacando os aportes no designer, marketing 

e inovação. Num terceiro momento, aborda as questões de crescimento na prática da Nike, 

Inc. Finalizamos esse pequeno incurso com algumas considerações finais.  

 

2. DESENVOLVIMENTO (Revisão de Literatura, Metodologia, Resultados e Discussão) 

 

 De acordo com Tigre (2006, p. 54), numa economia real a homogeneidade proposta 

pelos neoclássicos não existe de fato, uma vez que cada empresa procura sempre o seu 

próprio monopólio, que pode partir da diferenciação de produtos e serviços, designer, 

marketing, e mesmo através da inovação, etc. O setor de commodities agrícolas e industriais é 

o único que predomina com essa característica marcante. A busca por tais monopólios ainda 

pode incluir a busca por recursos externos como o incentivo governamental e investimento em 

pesquisa fundamental externa à firma. (falar de cooperação). Ainda sobre isso, a busca por 

monopólios - mesmo que temporários - coloca em xeque a busca por economias de escala e 

ampliação das economias de escopo, para tanto, é necessário maior eficiência intersetorial, 

logo, justifica-se a ampliação concorrencial. 

Nesse contexto, a firma deixa de ser apenas um agente econômico isolado e passa a 

haver maior interdependência entre os agentes. Assim, “por um lado, as cadeias são criadas 

pelo processo de desintegração vertical e especialização técnica e social. Por outro lado, as 

pressões competitivas por maior integração e coordenação entre as atividades, ao longo das 

cadeias, ampliam a articulação entre os agentes” (KUPFER e HASENCLEVER, 2002, p. 36). 

Ainda nas conceituações de Kupfer e Hasenclever (2002, p. 38-9), é perceptível a 

coexistência entre cooperação e competição entre as empresas, assim concluído ao analisar as 

três formas de concorrência - entre empresas, firmas de uma cadeia e várias cadeias. De forma 

que a primeira se dê de forma tradicional, na segunda as empresas de uma indústria competem 



 

com outras e buscam adquirir maior parcela do valor agregado ou, uma opção que melhor se 

aplica ao objeto de estudo em questão, quando empresas maiores prevalecem sobre as demais, 

para isso, há a possibilidade de haver acordos sobre a formação de preços e/ou revogação de 

acordos. Vale ressaltar que essa segunda forma de concorrência é mais comum em 

oligopólios, pois em mercados que beiram a concorrência perfeita tais acordos de preços 

seriam inviáveis devido a vasta quantidade de empresas no mesmo setor. 

Ao analisar-se conjuntamente o objeto de estudo à sua trajetória, percebe-se que a 

firma precisa lutar para permanecer e mesmo adquirir maior parcela do mercado desde a sua 

fundação, mesmo que em alguns momentos é possível a renúncia dos lucros em prol do 

crescimento. 

Por último, a terceira forma de concorrência envolve duas ou mais cadeias e inclui a 

todos, onde é o resultado da concorrência das indústrias finais que gera um confronto entre 

cadeias produtivas.  

 

ESTRATÉGIA DA FIRMA E ANÁLISE SWOT 

 

A trajetória da Nike, Inc. junto a definição das suas respectivas estratégias será 

definida de acordo com os conceitos de Freeman (1974) sobre as estratégias das firmas junto 

às conceituações de Sbicca e Pelaez (2006) sobre sistemas de inovação. 

A Nike, Inc. foi fundada em 1964, na época, o nome da empresa era Blue Ribbon 

Sports. Uma firma relativamente nova ao comparar com a Puma que foi fundada em 1948 e a 

Adidas em 1949, suas principais concorrentes. Seus fundadores Bill Bowerman, treinador de 

atletismo e o ex-atleta de pista Phil Knight, iniciaram a empresa como revendedora de tênis 

para a Tiger Shoes - atualmente conhecida como Asics. 

Segundo essas conceituações, no momento, é perceptível a adoção de uma estratégia 

dependente que assemelha-se a uma firma-satélite, que não procura imitar ou criar mudanças 

técnicas, exceto em pedido dos clientes ou da matriz e que também não possui iniciativas em 

projetos e nem P&D. No entanto, fato já previsto por Freeman (1974), as firmas dependentes 

em algum momento da sua trajetória podem querer a sua independência e/ou passarem dessa 

categoria para à de inovação. 

Contradizendo o autor, desde o início a antiga Blue Ribbon Sports buscou a sua 

independência - e de fato a adquiriu - por meio da iniciação em projetos. Os fundadores já 



 

com o negócio de venda de tênis junto às suas proximidades com os esportes, mais 

especificamente a corrida, percebeu a deficiência em calçados desta finalidade específica e 

percebeu que caso houvesse o desempenho dos atletas na pista seria melhor. Logo, Bowerman 

cria um novo tipo de sola para tênis que não tinha picos e, por isso, tinha aderência. 

O treinador apresenta a ideia a empresas maiores do setor, mas como não houve 

retorno o próprio começou a produzir seus calçados e a vendê-los. Nesse estado da trajetória 

percebe-se a adoção de uma estratégia oportunista que pode ser, basicamente, definida como a 

implementação de uma ideia original. A estratégia oportunista pode ocorrer com qualquer 

firma e em qualquer momento da sua trajetória, mesmo já com uma previamente adotada. 

Normalmente não exige quaisquer P&D interno ou projetos complexos. 

Apesar das mudanças estratégicas da Nike, Inc., uma característica que a acompanha 

até os dias atuais é sempre a busca por inovações, sejam por melhorias menores, 

complementares ou radicais. Sua primeira grande mudança, após se tornar independente, 

segundo um artigo da CNN (2018), que mostra a evolução na trajetória da Nike, Inc. desde a 

sua fundação até 2018, foi o lançamento da sua logo “swoosh”, no início da década de 70, que 

se perpetua até hoje. Inicialmente a produção dos tênis era feita em menor quantidade e as 

vendas eram realizadas de porta em porta, no entanto, a estratégia teve que mudar devido à 

grande demanda. Apesar do início vertiginoso, a primeira grande inovação foi o Moon Shoe 

que estreou nos jogos olímpicos de 1972 e desde então o investimento em Marketing foi 

significativamente crescente.  

De acordo com dados de Terra, entre 1987 e 1993 os investimentos em publicidade 

foram de US$100 milhões para US$280 milhões. Como fruto, as receitas da marca saltaram 

de US$750 milhões para US$4 bilhões, no mesmo período. Grande parte desse crescimento se 

deve ao estabelecimento de contratos com grandes nomes do esporte, o primeiro deles foi 

tratado com o tenista Ilie Nastase em 1972. Mas os maiores contratos foram com Tiger 

Woods, Roger Federer, LeBron James e Michael Jordan, este último que se mantém até hoje. 

Isso junto a criação do bordão “just do it” e altos investimentos em P&D formaram o culto a 

marca. 

Segundo Freeman (1974), a trajetória da Nike, Inc. apresenta uma estratégia ofensiva, 

pois contempla características como a busca constante por diferenciações e, 

consequentemente, por monopólios temporários. Segundo Tigre (2006, p. 52), referenciando 

as ideias de Penrose e Chandler, os autores entram em consonância acerca da ideia de que a 



 

tecnologia é um fator crucial para o crescimento da firma, não só a necessidade de seu acesso, 

como também a sua capacidade de realocar os recursos tangíveis e intangíveis, que inclui a 

capacitação e aquisição de experiências e habilidades. Estas habilidades andam lado a lado na 

busca de monopólios temporários, alcance de uma posição favorável de competitividade e no 

estabelecimento de alianças com parceiros-concorrentes. A seguir uma tabela que mostras as 

principais estratégias de marketing da Nike, Inc. de acordo a Revista Época Negócios, num 

artigo realizado em 2009. 

 

TABELA 1 – O SPORT BUSINESS DA MARCA NIKE POR CATEGORIA  

Investimentos em 

marketing 

O orçamento de marketing é por volta de 11% a 13% do 

faturamento, algo próximo a US$ 2 bilhões anuais. Os 

investimentos em comerciais de TV foram minimizados e o foco 

passou para internet, eventos, serviços e tudo junto. 

Air Jordan Linha de produtos com o nome do atleta Michael Jordan, lançado 

em 1985. 

Contato com 

consumidores 

A empresa costuma fazer as pesquisas de mercado entrando em 

contato com consumidores ou pessoas relacionadas ao esporte. 

Patrocínios e contratos Patrocina eventos e atletas ou clubes que estão emergindo. 

  Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da Época Negócios, 2009. 

 

Outras características predominantes do sport business da Nike, Inc. também podem 

ser citadas, como a relação próxima com pesquisa fundamental e pesquisa aplicada. A Nike, 

Inc. realiza investimento em clubes universitários e tem participação significativa em 

pesquisas acadêmicas fundamentais, isso facilita o acesso aos resultados e à informação da 

empresa e também para o recrutamento de mão de obra próxima às pessoas que o fazem, uma 

vez que esta pretende ser a primeira do mercado. 

De acordo com Freeman (1974), estudos empíricos realizados nos EUA, concluíram 

que o acesso aos resultados da pesquisa fundamental é parcialmente relacionado ao grau de 

participação das empresas a ela, ou seja, à medida que a empresa investe mais numa pesquisa, 

ou projeto, é mais fácil usufruir dos seus frutos. Em sintonia a isso, os estudos de Mansfield, 

de 1991, sobre 76 importantes firmas norte americanas, mostraram que uma parte 



 

significativa de novos produtos e processos introduzidos por elas não seriam possíveis sem os 

resultados da pesquisa universitária fundamental. Além de conhecimentos externos, os 

neoschumpeterianos não veem a inovação como estritamente exógena, estes concordam que a 

inovação é fruto de conhecimentos adquiridos internamente pela firma, frequentemente pelo 

departamento de P&D, e alhures. Ademais, da capacidade de conversão de conhecimentos 

velhos, aqueles já acessíveis ao mundo, e de conhecimentos novos. Essa capacidade inclui 

resolução de problemas, construção e teste de protótipos e plantas-piloto.  

A busca pela diversificação de habilidades é palpável quando levamos em conta que a 

Nike, Inc. possui várias outras marcas e está localizada em 140 países e opera com 19 centros 

de distribuição em todos os continentes. Além disso, trabalha com empresas licenciadas e 

distribuidores independentes somando-se 30.000 pontos de venda fora dos EUA. (AZEVEDO 

JÚNIOR e PAOLUCCI, 2007, p. 3). A seguir uma tabela mostrando quais países a Nike, Inc. 

tem subsidiárias e onde produzem footware e vestuário, uma das firmas com  maior sistema 

de terceirização no planeta. 

 

TABELA 2 - PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE FOOTWEAR, POR PAÍSES 

N° de países Regiões envolvidas Países 

6 Ásia China, Coréia do Sul, Indonésia, Tailândia, Taiwan 

e Vietnã. 

1 Europa Itália. 

Observação: Nenhuma parte dos EUA 

 Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados de Azevedo Júnior e Paolucci, 2007. 

 

 

TABELA 3 - PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO, POR PAÍSES 

N° de países Regiões envolvidas Países 

1 América Latina México. 

11 Ásia Bangladesh, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, 

Malásia, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Taiwan e 

Tailândia. 

Observação: parte pequena nos EUA. 

 Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados de Azevedo Júnior e Paolucci, 2007. 



 

 

 

TABELA 4 - SUBSIDIÁRIAS DE FOOTWARE E VESTUÁRIO, POR PAÍSES 

E REGIÕES 

N° de países Regiões envolvidas Países 

1 África África do Sul. 

3 América Latina Argentina, Brasil e Chile. 

2 América do Norte Canadá e México. 

11 Ásia Hong Kong, Indonésia, Índia, Japão, Coréia, 

Malásia, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Turquia e 

Vietnã. 

21 Europa Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, 

Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, 

Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Filipinas, 

Portugal, Polônia, Eslovênia, Espanha, Suécia, 

Suíça e Reino Unido. 

2 Oceania Austrália e Nova Zelândia. 

 Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados de Azevedo Júnior e Paolucci, 2007. 

 

Freeman (1974) ainda ressalta que apesar da participação em pesquisa ser capaz de 

trazer bons resultados, é válido ressaltar que a pesquisa fundamental acadêmica difere da 

pesquisa aplicada feita pelos departamentos de P&D das firmas, uma vez que a primeira, 

diferente da segunda, não são feitas com intenção de fins lucrativos e nem sempre são 

aplicadas. 

Quanto à trajetória e às estratégias adotadas pela Nike, Inc., enfatiza-se que uma 

classificação é arbitrária à vasta diversidade de possibilidades da realidade, pois os 

indivíduos, assim como as empresas, possuem características diferentes e mudam 

constantemente, no entanto, se mostra válida para fins de conceituação. Além disso, a ideia de 

um fato empírico se divergir em algum momento às ideias do autor não se caracterizam como 

a busca de uma antítese às suas conceituações, mas sim a reafirmação que a realidade trabalha 



 

com uma diversidade infinita de possibilidades comprovando que as definições não são 

rígidas e puras. 

Segundo Sbicca e Pelaez (2006, p. 417) um sistema é definido como um conjunto de 

elementos relacionados ou conectados, sendo capaz de formar uma unidade ou um todo 

orgânico (p. 417) e mais notadamente de sistema de inovação (SI) que definido como o 

conjunto das instituições que contribuem para o desempenho inovativo. Com base nisso, é 

possível afirmar que a Nike, Inc., desde o início da sua trajetória adotou um sistema de 

inovação contínuo, visto que um SI podem ser planejados para níveis macro e 

microeconômicos.  

Ademais, acrescenta-se que a adoção de um SI é perceptível visto a maneira da Nike, 

Inc. lidar com o processo de aprendizagem. A aprendizagem é intimamente associada à 

capacidade de inovar. Pode-se desenvolver visando o melhoramento das operações (learning-

by-doing), aumento da eficiência do uso de sistemas (learning-by-using) ou entre usuários e 

produtores que resultam em inovações (learning-by-interacting). Visto que a aprendizagem é 

predominantemente interativa e socialmente imersa, é válido ressaltar a influência de fatores 

institucionais, sociais e políticos, além dos econômicos. A interatividade entra também como 

um quesito importante da cadeia, pois além das relações da firma com pesquisa fundamental, 

os seus produtos não são produzidos por ela, isso denota a importância das parcerias. Algo 

que será discutido no próximo tópico. 

A revista UK Ussays fez um ensaio, em 2016, sobre marketing de capacidades e sua 

principal referência empírica foi o caso da Nike, Inc. que “criou um site online ideal para 

personalização.[...] O site transforma o visitante em um designer, permitindo que eles 

apliquem sua escolha de desenhos, cores e materiais a uma ampla gama de sapatos, bolsas e 

equipamentos [traduzido]”. O site em questão é o Nike, Inc. ID que fornece ao usuário a 

escolha de colocar seu próprio nome no calçado, uma capacidade ainda não vista em nenhuma 

das suas concorrentes mais próximas. 

Ainda sobre inovação segue outras estratégias de inovação e tecnologia realizadas pela 

Nike, Inc. numa tabela que mostra a atividade junto a respectiva descrição. 

 

TABELA 5 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Cozinha da inovação Laboratórios onde são criadas as maiores invenções da firma. É 



 

um dos redutos mais secretos e reclusos do campus. 

 Lab Área que emprega cientistas para estudar a fisionomia humana. O 

departamento trabalha junto a universidades. 

 NikePlus Pequeno sensor que, ao ser colocado no tênis, permite a 

comunicação com um iPod ou com um relógio de pulso, que 

registra a velocidade média e a distância percorrida. Também, a 

possibilidade de transferir esses dados ao site. 

Funcionários dinâmicos Acredita que se os funcionários forem mais livres eles trarão 

melhores resultados. O campus tem duas academias e 

flexibilidade de horários. 

  Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados de Azevedo Júnior e Paolucci, 2007. 

 

Baseado no estudo do caso em questão, optou-se por fazer uma análise SWOT, a fim 

de esclarecer melhor o estado da arte da firma e também propor melhorias. As forças da 

companhia estão diretamente ligadas ao marketing e contratos, a marca lidera nos esportes 

mais lucrativos e famosos do mundo: o futebol e o basquete e, de maneira mais ampla, possui 

uma parcela de 37% do mercado esportivo. Não obstante, a Nike, Inc. também vende 

produtos sob marcas conhecidas como Converse, Chuck Taylor, All Star e Jack Purcell (UK 

ESSAYS, 2016).  

Quanto as fraquezas, um ponto importante para ressaltar é acerca das práticas 

antiéticas da empresa, um problema já passado pela empresa, mas ainda não totalmente 

superada. Em 1997 a firma foi acusada de produzir sob condições insalubres no Vietnã e 

ainda gozar de trabalho infantil, durante o alarde, ela prometeu melhorias e conseguiu acalmar 

a mídia. No entanto, segundo a Ecodes (2006), num estudo sobre o processo produtivo da   

Nike, Inc. e outras firmas, realizado em 2006, mostra que os trabalhadores continuam em 

condições desumanas de trabalho. Essa posição não só é uma grande fraqueza como uma 

ameaça, uma vez que tais ações podem acarretar grandes perdas para a empresa ou, de fato, 

vir a falir. Algo que também deve ser levado em conta é a de que a demanda varejista é 

elástica e a maior parte da sua receita é proveniente de varejistas, logo, é muito difícil saber 

qual é melhor ou pior. 



 

As oportunidades se apoiam principalmente em países onde o crescimento econômico 

é emergente e que as famílias gastam mais. Atualmente, o país que melhor se enquadra nessa 

descrição é a China, que apesar do crescimento, possui a maior concentração populacional. 

Além disso, oportunidades relacionadas a sustentabilidade e meio ambiente são bem vistas 

pela população de modo geral, isso também abre a possibilidade de melhorias na produção e 

diminuição dos custos. 

Outras ameaças, além das práticas antiéticas, são as que são realizadas por seus 

fornecedores. A falta de responsabilidade social e econômica dos fornecedores pode vir a 

respingar na marca em algum momento (UK ESSAYS, 2016). 

 

ELOS DA CADEIA E PARCERIAS 

 

À medida que grandes empresas começam a abandonar certas atividades pouco 

significativas ou periféricas, elas repassam esse serviço a outras empresas menores, esse 

processo é caracterizado como redes. Elas “[...] permitem que as empresas se especializem em 

suas competências centrais, preservando, ao mesmo tempo, a abrangência de sua atuação no 

mercado.” (TIGRE, 2006, p. 235). O autor ainda reitera que “a principal vantagem das redes é 

favorecer as economias externas por meio do aumento das economias de escala e de escopo, 

ampliação dos mercados, aceleração do processo de inovação e acesso a competências 

tecnológicas críticas”. (TIGRE, 2006, p.235). Nesse sentido, as redes podem também auxiliar 

na aquisição de know-how e diversificação das habilidades como também da necessária 

coordenação na produção tangível de footwear e vestuário terceirizada em quase todo o 

planeta.  

 

TABELA 6 - IMPACTOS DA DESVERTICALIZAÇÃO 

Aspectos Empresas isoladas Redes de firmas 

Custos de transação Minimizado por meio de integração 

vertical e hierarquização 

Minimizado por meio de 

contratos de longo prazo e 

uso das TIC 

Competências Competências difusas ao longo da 

cadeia produtiva 

Especialização em 

competências centrais 



 

Mudanças em 

produtos e processos 

Lentas em função do capital investido 

{vintage capital} e do aprisionamento 

a determinadas tecnologias 

Rápidas mudanças em 

função do acesso a 

componentes e tecnologias 

de parceiros 

  Fonte: Impactos da desverticalização. Autor: Tigre, 2006. 

Quando se analisa a história da Nike, Inc., percebe-se que à medida que a empresa 

cresce aumenta-se também a rede. Num primeiro momento, os tênis são produzidos pelos 

fundadores e em baixa quantidade, logo depois a produção é repassada a outra firma e, por 

fim, quando já se torna uma grande companhia, ela delega completamente as funções de 

produção às suas respectivas parceiras. No entanto, nesse meio tempo, a Nike, Inc. consegue 

introduzir  inovações baseadas em meio digitais para se promover  na comercialização de seus 

produtos. Um exemplo claro é o aplicativo Nike, Inc. Run Club que ajuda os consumidores a 

medirem seus impulsos durante o treinamento físico. Além dessa  relação cada vez mais 

próxima e diferenciada entre esta firma e o consumidor, a diversificação de produção da 

empresa lhe permitiu atuar no segmento industrial de roupas e equipamentos esportivos, 

fortalecendo ainda mais o posicionamento da marca no Business do esporte, resultando em 

uma parcela do mercado relevante nas suas receitas. Segue tabela abaixo que apresenta as 

diferenças básicas de uma empresa isolada e daquela inserida numa rede. 

No contexto em que se considera a cadeia como o processo ou a sequência de 

atividades que transforma o produto desde a sua concepção até chegar ao consumidor final, o 

objeto de estudo em questão comporta-se numa rede hierarquizada, pois apesar de não 

produzir o produto tangível de fato, ela é a âncora do processo produtivo, ou seja, é quem 

decide o que será ou não realizado. Salienta-se que numa rede hierarquizada as firmas 

dependentes e a âncora continuam competindo entre si, visam oportunidades de mercado e 

não abandonam o interesse próprio (TIGRE, 2006, p. 239). Um fato interessante, uma vez que 

a antiga Blue Ribbon Sports foi dependente da Asics (antiga Tiger Shoes) e atualmente é uma 

grande concorrente. 

Um ponto pertinente das redes é a questão de “poder estar em vários lugares ao 

mesmo tempo”, ou seja, uma âncora consegue ter acesso a informações de outros lugares ou 

outras firmas justamente por serem parceiras, além de que essa comunicação conta com o 

amparo e as habilidades da Tecnologia da informação e da comunicação (TIC), departamento 



 

pelo qual companhias de estratégia ofensiva e defensiva devem prezar. Não é raro que 

grandes corporações - como a em questão - tenham parceiras por razões puramente 

geográficas, populacionais ou institucionais. Como o exemplo do crescimento econômico na 

China e a mão de obra mais barata do Vietnã, quando comparada a mão de obra 

estadunidense.  

No entanto, esse tipo de parceria deve ser realizado por meio de contratos de longo 

prazo, visando as incertezas do mercado e do parceiro. Também deve se levar em conta que 

ao efetivar tal comportamento a firma assume grandes riscos, os quais podem também 

acarretar em malogros e que o sucesso desta normalmente é cunhado em firmas em que os 

vínculos culturais, sociais e institucionais favoreçam a relação de cooperação e confiança.  

 

A IMPORTÂNCIA DE ABORDAGENS NÃO ORTODOXAS PARA EXPLICAR O 

CRESCIMENTO DA NIKE, INC. 

 

Frisa-se que a comparação da teoria neoclássica às formas mais modernas de gestão 

microeconômica não foram para inutilizar a primeira, mas sim mostrar formas mais holísticas 

de explicar, atualmente, as relações entre os agentes econômicos. 

Dito isso, um ponto importante da economia da Nike, Inc. é algo que é visto em 

grande parte dos ensaios da Nike News (2017), que é pensar a longo prazo. Quanto a isso, a 

empresa costuma ressaltar, para o estabelecimento de meta, algo importante e estimulante 

para o crescimento das companhias, de modo geral. A exemplo disso, ela atribui como 

algumas das metas a aceleração das inovações e a duplicação na velocidade de lançamento de 

produtos e serviços no mercado com o auxílio e aperfeiçoamento dos meios digitais e afins. 

Segundo o The New York Times (2009), a Nike, Inc. é considerada um dos maiores 

profissionais do marketing e crescimento da firma do mundo, logo, mesmo se houvesse um 

estanque nos investimentos em publicidade e propaganda, acordos e patrocínios, a marca 

ainda conseguiria manter sua posição competitiva favorável e dominante. 



 

Com isso, podemos considerar que as abordagens da economia não ortodoxas tem 

grande potencial para explicar  a economia da Nike, Inc. em particular das ideias dos autores 

neoschumpeterianos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concluímos  em vista da complexidade econômica da firma as teorias não ortodoxas , 

e em especial, das teorias neoschumpeterianas exprimem com maior aprofundamento o estudo 

do processo da  concorrência nos mercados e da tecnologia e inovação, que portaram-se de 

maneira mais explicativa do fenômeno de crescimento da Nike, Inc. 

É importante frisar que a economia da Nike, Inc. foi usada como um exemplo e não 

como uma maneira rigidamente correta que seja aplicável a qualquer empresa. Para tanto, é 

necessário que haja uma análise completa do ambiente institucional, econômico, político e de 

inovação dessa anteriormente. 

As estratégias adotadas pela marca, bem como o posicionamento desta junto ao 

marketing e a diferenciação de produtos, foram consideradas o principal motivo pelo qual a 

empresa cresceu muito em pouco tempo de atuação. A inovação, como vimos, é mais 

facilmente adquirida através do conhecimento que possuía desde seu inicio, logo, isso parece 

contribuir a explicar como a Nike poderia ter modificado as modalidades do mercado de 

esporte, cuja fase atual  identifica-se como o sport business, caso de grandes investimentos 

em posicionamento de marca através dos esportes mais famosos do mundo, isso coloca a 

firma numa posição de competitividade e diversificação de conhecimentos favorável ao 

crescimento.  

Além disso, é válido reparar na importância do conhecimento no negócio do esporte, 

por parte de um dos fundadores que, junto a estratégia de diferenciação, pautou o início da 

trajetória rumo ao conhecimento e inovação. Que logo confirmou-se numa inovação 

organizacional no marketing, algo que ainda hoje é visto por alguns estudiosos como um 

grande exemplo na área. 

Outrossim, o path dependence é nítido ao frisarmos que desde o início a marca já 

responde às estratégias de diferenciação e inovação, esses são impulsos de flexibilidade e 



 

força para o crescimento. A importância de uma visão sistêmica e estabelecimento de 

conceitos mais amplos de mercado coloca em questão a importância de novas abordagens 

para o crescimento da firma, onde não só o agente econômico é influenciado pela estrutura de 

mercado, mas tem a capacidade de revolucioná-lo - como foi o caso empírico em questão - 

chamando atenção para novas formas de visualizar as ideias de cooperação e competitividade. 

Recomenda-se a Nike, Inc. que continue a firmar contratos e pensar a longo prazo. 

Salientamos a importância da aplicação do Código de Conduta, principalmente voltada para 

as áreas de responsabilidade social. Frisando que o fato de ser uma empresa dominante no seu 

mercado e a qual poderia ter o  impacto de incentivar práticas mais justas  no seu segmento de 

negócios. 

Ademais, conclui-se que a análise econômica, apesar de complexa, pode oferecer 

meios de crescimento em âmbito macro e microeconômico e que o estudo em questão pode 

contribuir para esse norteamento, atribuindo importância para a tomada de decisões e 

gerenciamento dos recursos produtivos. 
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RESUMO 

 
 O Brasil passou e está passando por diversos abalos políticos e econômicos nos 
últimos anos, em especial nos últimos cinco anos. Esses abalos influenciaram o campo da 
Tecnologia Social, que está atrelado ao desenvolvimento não só das regiões empobrecidas, ou 
dos países subdesenvolvidos, mas do pensamento da população. Por conta disso, o objetivo do 
trabalho é abordar as oportunidades e ameaças das políticas públicas direcionadas as 
Tecnologias Sociais no país, buscando responder o seguinte questionamento: com as possíveis 
crises e as mudanças repentinas de governos nesses últimos cinco anos, quais foram às 
oportunidades e ameaças que surgiram no Brasil para as políticas e programas direcionados as 
Tecnologias Sociais (TS´s)? Para atingir esses objetivos, o método de pesquisa utilizado foi o 
dedutivo. Também foram feitas pesquisas bibliográficas, exploratórias e fichamentos dos 
conteúdos encontrados. Os resultados sinalizam que, nos últimos cinco anos o número de 
investimentos para impulsionar as Tecnologias Sociais não obtiveram um aumento 
significativo, assim como não foi possível observar a execução dos projetos de lei que 
estavam em tramitação desde os últimos cinco anos. 

Palavras-chave: Tecnologia Social. Administração governamental. Inovação.  Investimento. 

Possibilidades e Dificuldades. 
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 Durante o período de 2015 a 2019 houve muitos abalos políticos, como, por exemplo, 

os escândalos de corrupção expostos na operação lava-jato, o impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, a entrada repentina do vice-presidente Michel Temer, até a chegada da atual  

situação política brasileira com uma nova roupagem. Com essas mudanças drásticas no 

cenário brasileiro, quem mais se prejudicou foi à massa populacional, por conta da provável 

diminuição do número de políticas públicas direcionadas para as áreas de desenvolvimento, 

ciência e tecnologia, que abrange o campo das Tecnologias Sociais – TS´s (SILVA, 2018). 

É possível identificar a partir da obra de Dias (2006) a grande relevância das políticas 

públicas que alavancam as TS´s. A política científica e tecnológica tem um papel importante, 

em gerar mudanças. A primeira seria uma modificação nas políticas que geralmente são 

adotadas. Um segundo ponto que pode ser modificado “está ligado aos parâmetros adotados 

pela comunidade científica brasileira para se justificar frente à sociedade” (DIAS, 2006, p. 8). 

E outra mudança importante está ligada a ideologia dominante na sociedade. Portanto, é 

importante estudar esse assunto para poder ter um pensamento crítico sobre as políticas 

públicas que tem o intuito de fortalecer as TS´s, expandi-las, e torná-las acessíveis a todos. 

Sabe-se também que a TS, por ter como alvo reduzir custos de determinado bem ou serviço, é 

nítido que para algumas comunidades carentes possam ocorrer ameaças das Tecnologias 

Capitalistas (TC), que interferem na execução da TS. 

Frente ao contexto apresentado, o presente trabalho visa identificar quais as propostas e 

evidências de políticas públicas, direcionadas para a Tecnologia Social no Brasil dos últimos 

cinco anos. Assim como, apontar projetos de leis, e instituições privadas que colaboram para a 

implantação de TS; e analisar os pontos fortes e fracos dos projetos de lei através da análise 

SWOT. Visando responder ao seguinte questionamento: com as possíveis crises e as 

mudanças repentinas de governos nesses últimos cinco anos, quais foram às oportunidades e 

ameaças que surgiram no Brasil para as políticas e programas direcionados as TS´s? 

A área de estudo foi delimitada às TS´s que se encontram no Brasil, e o seu impacto no 

desenvolvimento regional. Na primeira etapa foi analisado o método de pesquisa, chegando à 

conclusão de que ele seria feito a partir do método dedutivo que “[...] é aquele que parte do 

geral e desce para o particular [...]” (GIL, 2008, p. 9), ou seja, a partir da análise de todas as 

proposições existentes chega-se a um determinado resultado.  

Na segunda etapa, foi feita a exploração do conteúdo através da pesquisa bibliográfica, a 

leitura do conteúdo encontrado, e por fim o fichamento das fontes, e a tabulação dos dados 



 

 

que foram encontrados. Na terceira etapa, foram pesquisados projetos de lei que estiveram em 

vigência nos últimos cinco anos (2015-2019). 

 

2.  Tecnologia Social – TS 

 

 Para Costa (2013) o termo Tecnologia Social é algo bem vasto, que pode ser 

direcionado para distintas camadas da sociedade. A palavra “social” não remete apenas a 

técnicas para melhorar a vida dos mais pobres, ou só dos países subdesenvolvidos.  Ele 

também vai de contra aos tipos de tecnologias convencionais, que tem uma maior aceitação e 

consequentemente um maior espaço na sociedade.  

 Diversos autores conceituam a Tecnologia Social (TS), por exemplo, Schwab (2016) 

mostra que a TS pode ser compreendida como técnicas reaplicáveis, feitas junto com a 

população de determinado bairro ou município, e que visa encontrar soluções que 

transformem a sociedade e resolvam os possíveis problemas. Esses problemas serão 

solucionados considerando a cultura, a natureza e outros pontos cruciais da população. A TS 

se distingue da tecnologia capitalista (TC) que tem como núcleo a empresa privada.  Ademais 

Dias (2006) destaca que: 

A tecnologia social deveria ter como base os empreendimentos autogestionários e as micro e 

pequenas empresas. Assim, a TS deveria ser adaptada à pequena escala, tanto no sentido 

físico quanto financeiro, o que favoreceria os trabalhadores e pequenos proprietários em geral, 

além de não criar uma discriminação entre patrões e empregados e permitir a plena utilização 

do potencial criativo do produtor direto. (p.2) 

As discussões sobre as TS´s partem do cenário das políticas de ciências, tecnologia e inovação 

(CT&I) e da agenda de pesquisa no Brasil, informando-se a respeito da natureza periférica da 

problemática da inclusão entre as prioridades dos investimentos em pesquisa. A TS visa criar 

soluções para amenizar problemas de cidades e comunidades, onde pode ser citados exemplos 

como a seca no Semiárido, os desastres em tempos de chuva, e as dificuldades vividas no 

campo. Assim, com a demanda de serviços de relevância social-econômica, busca-se o apoio 

de especialistas, que são preparados adequadamente, e possuem formações técnicas e 

metodologias testadas, que auxiliam na construção de soluções e de tecnologias para os 

inúmeros problemas cotidianos (COSTA, 2013).  



 

 

 A ideia da TS evidencia as possibilidades de que comunidades, associações de bairro, 

empreendimentos de economia solidária, organizações não governamentais, movimentos 

sociais e outras instituições da sociedade civil organizada podem desenvolver, apropriar-se, 

ou adequar tecnologias em benefício de sua coletividade.  

Lima, Dagnino, Fonseca (2008) definem TS em dois planos, sendo a TS Conceitual: “[...] 

expressa uma concepção de intervenção social que é inclusiva em todos os seus momentos” e 

a TS Material: “[...] é construída e difundida de acordo com as possibilidades e limitações de 

cada comunidade ou local.” (p. 119). Os dois representam características importantes para a 

aplicação no desenvolvimento socioeconômico, até é proposto aplicação conjunta para um 

maior comprometimento em relação às características sociais.  

A formulação da TS deve ser adaptada para cada caso, cada região, deve ter uma necessidade 

e especificidade para o estabelecimento, relação e interesse, em destaque a TS como uma 

oposição a TC, visando aplicabilidade de ações opostas a TC, não apenas em questões sociais 

mais também no que diz respeito à produção de bens e serviços (LIMA, DAGNINO, 

FONSECA, 2008). 

 

2.1 A construção de TS e o seu uso como estratégia para o desenvolvimento 

 

 Ao falar sobre TS, é preciso levar em consideração que são ações que muitos 

conhecem, entretanto não é centro de interesse de todos. Sabe-se que, as TS´s podem ser 

aplicadas em múltiplas áreas como na saúde, educação, meio ambiente, agricultura, questões 

sociais (pobreza, violência), e que podem ser benéficas para uma parcela da 

sociedade/comunidade. Assim ao desenvolver, utilizar/praticar e ou reaplicar uma TS é 

necessário levar em consideração fatores tanto do âmbito social como do econômico. Logo, 

surge à necessidade de agentes que regulem, auxiliem e incentive o uso da TS, onde 

(Lassance; Pedreira, 2004) ressalta que por ser de característica multissetorial necessita de 

meios de conexão entre as organizações das sociedades (movimentos sociais, associações, 

cooperativas, pequenas comunidades, etc.) com as organizações governamentais 

(formuladores e apoiadores de políticas públicas) como o objetivo de permitir o progresso e a 

realização de TS com todas as suas dimensões.  

A TS é vista como foi dito anteriormente, a partir da execução de métodos e técnicas que 

visam melhorar as condições de vida, e corroborar para a inclusão social de determinada 



 

 

localidade e população, e em sua estrutura tem como objetivo ser de baixo custo e fácil acesso 

e gerar um impacto social positivo. Assim (Lassance; Pedreira, 2004, p. 68) mostram casos de 

TS que resultaram em políticas públicas como: o modelo de cisternas hoje reaplicado nas 

regiões mais secas do Brasil foi criado há mais 25 anos por um inventivo nordestino que 

adaptou a técnica de construção de piscinas, que aprendera em São Paulo, para criar 

reservatórios de água no sertão, e quando os resultados sociais e do coletivo foi comprovado 

essa ideia tornou-se uma política pública sob a ótica do programa Fome Zero. Já no segundo 

exemplo, a iniciativa partiu de uma cooperativa de catadores de lixo que tinham como foco a 

limpeza urbana, ganharam o apoio de governos municipais e no período (2004) teve destaque 

como um projeto de força nacional no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.  

Ademais Lassance e Pedreira (2004) demonstram toda a estrutura para o desenvolvimento de 

uma TS que parte da ideia, metodologia, ação e ao beneficio, sendo assim com base nas 

informações obtidas na obra de Lassance e Pedreira (2004, p.68), foi elaborado um mapa 

conceitual explicativo: 

 

Figura 1. Mapa Explicativo  

 

Fonte: Lassance e Pedreira (2004, p.68), adaptada pelos autores. 

 

 Mesmo cumprindo todos esses requisitos (Lassance; Pedreira, 2004, p. 69), ressaltam 

que para haver a execução das fases acima deve existir o consentimento entre os governos, 

setores administrativos, especialistas e as organizações sociais.  



 

 

 A respeito das etapas das TS´s Lassance e Pedreira (2004), ressalta que é preciso 

definir um caminho de relações que vai do estabelecimento de processos de inclusão ou 

exclusão das TS´s no âmbito das políticas públicas. Das quatros etapas a primeira é sobre 

lideres públicos (governantes) pois são os encarregados para tomar decisões sobre as políticas 

e sobre o destino dos recursos. Assim a participação desses agentes no processo de construção 

de uma TS é primordial para fornecer suporte em todos os aspectos, pois tem de estar de 

acordo com as leis, por ser uma “ideia barata” e que visa abranger um grupo/comunidade, 

porém encontra dificuldades para conquistar espaços, até mesmo pelo fato de haverem 

empresas e instituições que oferecem os mesmos serviços, mas de forma convencional já 

agrega certo nicho e uma aceitação maior pelas pessoas. Sendo assim de acordo com Lassance 

e Pedreira (2004): 

[...] as TS´s têm como primeiro desafio romper o isolamento e viabilizar-se como projetos 

nacionais de larga escala. Inverter esse quadro só é possível, entre outras condições, com a 

entrada em cena daqueles que se organizam em torno dessas tecnologias, de modo a influir 

mais decisivamente no cenário político. (p. 72) 

Outro desafio é que se consiga traçar uma linha de programas e compromissos dos líderes 

públicos para que eles conheçam, e se interessem por implementar as TS´s. A segunda etapa é 

o processo burocrático, assim a administração e o governo definem que: “a administração é 

território da burocracia, enquanto o governo é o território da política” (Lassance; Pedreira, 

2004, p.72). Assim as TS´s têm que está de acordo com as normas burocráticas vigentes, 

ademais a respeito da administração pública Lassance e Pedreira (2004) relatam que:  

[...] a administração pública exige uma serie de requisitos legais e processos normativos que 

nem sempre acolhem as organizações que estão a frente dessas tecnologias. Nem todas têm 

personalidade jurídica, capacidade para formular projetos, definir orçamentos e deixar pessoas 

disponíveis para acompanhar todos os meandros burocráticos, sendo que os processos correm 

um sério risco de ficar parados (p. 73). 

 O que se percebe é que quando a TS é desenvolvida num meio social/conhecimento 

popular, no qual, muitas das vezes, essas pessoas não tem suporte técnico para agir de acordo 

com as normas burocráticas para execução da mesma, e que resulta numa interrupção e ou até 

mesmo a exclusão do projeto. Assim, se faz jus o apoio de parceiros financeiros, 

institucionais bem como das prefeituras locais, governos estaduais e federais, e entidades 

nacionais reconhecidas para efetivação e sucesso da TS.  



 

 

 A terceira etapa é o apoio técnico, pois quando a TS é desenvolvida num seio popular 

necessita de um conhecimento cientifico para aperfeiçoamento, aprovação e reaplicação. 

Agentes importantes surgem nesse processo como as redes de pesquisas e projetos de 

extensões por parte das universidades, para auxiliar os desenvolvedores de TS´s. A quarta 

etapa é a importância dos movimentos sociais, para que comprovem a importância e 

benefícios das tecnologias adotadas, assim quando existe a comprovação positiva ganha mais 

força do poder público, que passa a distribuir e alocar recursos destinados a áreas das TS´s.  

 Sabe-se que todos esses desafios a mercê da administração pública e requisitos para 

desenvolver uma TS, que é vista como uma alternativa para pessoas que vivem em situação 

de extrema pobreza, seria relevante à expansão desse assunto para um maior grupo de 

pessoas, para culminar num êxito de divulgação, criação, implementação e reaplicação de TS, 

para ter uma maior execução das TS’s com apoio da população, agentes públicos e privados.  

 Outros pontos importantes destacados pelos autores é a questão do processo de 

construção das TS´s. É necessário ter o devido reconhecimento para aquele que desenvolve a 

TS; dar ênfase a TS com o apoio midiático exposto em filme, vídeo, livros e etc. status de 

excelência, hoje se tem a premiação que é fornecida pela Fundação do Banco do Brasil 

(FBB), e a reaplicação em outras localidades que enfrentam os mesmos problemas.  

 

3. Tecnologias sociais certificadas pela fundação banco do Brasil nos últimos 5 anos 

 

 A Fundação Banco do Brasil (FBB, 2018) é tida como pessoa jurídica de direito 

privado, que não possui fins lucrativos. Que visa apoiar as “ações no âmbito da assistência 

social, bem como educação, cultura, saúde, recreação e desportos, ciência e tecnologia e 

assistência a comunidades urbano-rurais [...]” (FBB, 2018, p. 2) Nos últimos quatro anos os 

investimentos privados oscilaram, chegando a diminuir o total investido de 2015 para 2018, 

cerca de R$ 12.454.284, assim como os investimentos com água, agroindústria, agronegócio e 

os resíduos sólidos, como mostra a tabela e o gráfico a seguir. 

 

         Tabela 1. Investimento Social no Brasil 



 

 

 

Fonte: FBB (2018), adaptada pelo autor. 

 

Gráfico 1. Investimento Social 

 

Fonte: FBB (2018), adaptada pelo autor. 

 

 De acordo com a FBB (2016) é possível perceber que existem várias TS´s espalhadas 

pelo Brasil, mesmo com esse declínio dos investimentos sociais, que ocorreram nesses quatro 

anos. Aqui serão expostos quatro exemplos de TS´s na região nordeste que ganharam o 

Certificado de Tecnologia Social, nos últimos cinco anos (Figura 2).   

Figura 2. TS certificadas nos últimos cinco anos região Nordeste 

 

Fonte: FBB (2018), adaptada pela autora. 

 



 

 

 A primeira TS segundo a FBB (2016) foi o Conceito Base Zero-CBZ, modo geral de 

organizar produção renovável sustentável. Tem como tema central o meio ambiente, foi 

certificada em 2015, e a ideia inicial veio do engenheiro mecânico José Artur Padilha. 

  Consiste no reordenamento dos manejos produtivos que tem como base os 

financiamentos fisicamente inconvenientes, que resultam em danosos fenômenos como a 

erosão de solos e a perda da biodiversidade. “Essa concepção vem sendo desenvolvida por 

Padilha em Afogados da Ingazeira, PE, na Fazenda Caroá, que tem 650 ha, dos quais 450 

numa mesma microbacia hidrográfica, chamada Carapuças.” (FBB, 2016, p. 1). Por meio da 

execução de barramentos presos em série e com a execução de procedimentos gravitacionais 

de armazenamento, captação, entre outros. O objetivo geral dessa TS é modificar as formar 

atuais de usufrutos do solo, aproveitar a energia solar, que pode ser utilizada durante breves 

temporadas, sem prejudicar a natureza.  Um dos objetivos específicos é solucionar 

rapidamente e com um custo pequeno problemas como a falta de água, e a recuperação do 

solo. 

 Outra ideia inovadora vinculada a TS foi o Banco Comunitário de Desenvolvimento 

Social (BCDs), que ganhou o Certificado de Tecnologia Social em 2017. O tema desse 

projeto está inserido no campo de estudo, direcionado a questão do aumento da renda dos 

indivíduos.  O BCDs partiu da iniciativa da comunidade de Matarandiba em Vera Cruz - 

Bahia. Destaca-se também o Banco Comunitário Ilhamar, que tem como objetivo atingir o 

desenvolvimento do local onde ele está inserido, por meio dos microcréditos solidários e da 

criação e circulação da moeda social, que é própria e circula apenas naquela região onde o 

BCDs atua. Através dessas ferramentas é possível alavancar a comercialização, o consumo, o 

turismo, promovendo o empreendedorismo na população, FBB (2017). Alguns dos problemas 

que deram início a ideia do BCD, foi à falta de flexibilidade dos bancos tradicionais quando o 

assunto é o crédito para as pessoas de baixa renda. Por conta disso, os objetivos que foram 

supracitados foram criados, FBB (2017). 

 A TS Água e Economia Solidária exposta pela FBB (2017) foi certificada no ano de 

2017, o assunto dessa ideia são os recursos hídricos. Ideia localizada em Cruzeiro, Feira de 

Santana - Bahia, ela capta e guarda a água proveniente da chuva, em cisternas feita de placa 

com a capacidade de depositar 52 mil litros de água, destinados à produção, alimentação e 

limpeza. Os responsáveis pela criação dessas TS´s foram os Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES), localizado no semiárido baiano. 



 

 

 O semiárido brasileiro sempre teve a sua produção de alimentos ligada a chuva. Por 

conta disso, o objetivo geral é “Mobilizar agricultores e agricultoras familiares do semiárido 

baiano, para aplicação da tecnologia de captação e armazenamento de água das chuvas para o 

processamento e a produção de alimentos de forma coletiva e solidária.” (FBB, 2017, p.1). 

 A quarta TS exposta pela FBB (2015) é o Bombeamento fotovoltaico com conversor 

de frequência para irrigação no semiárido. Foi certificado em 2015, e o tema principal desse 

programa é a energia. Foi implantada na comunidade de Exu que fica em Oeiras - Piauí. E 

visa bombear água de uma forma incomum que seria com a utilização da energia solar 

fotovoltaica, e através disso ocasionar a irrigação por meio do gotejamento de uma região 

pequena localizada no semiárido brasileiro. “O diferencial desse projeto [...] é a utilização de 

um dispositivo nacional para acoplar os painéis fotovoltaicos a uma motobomba nacional 

trifásica, barateando o sistema e facilitando a manutenção e troca de equipamentos” (FBB, 

2015, p.1), é importante ressaltar a respeito do envolvimento da comunidade e das escolas 

nesse projeto, caracterizando mais uma vez a essência da TS.   

 

4. Políticas públicas  

 

   Ao definir política pública BRANCALEON et al. (2015), abordam que a mesma pode 

ser entendida por diversos ângulos e conceitos, sendo assim alguns autores defendem a ideia 

de que políticas públicas são ações dos líderes políticos e que afetam a vida dos cidadãos, já 

outros caracterizam como uma forma de reformular outra Política Pública para enfrentar um 

problema público. Ademais abordam que existem dois fatores essenciais a respeito das 

Políticas Públicas que são:  

a) Intencionalidade pública – motivação para o estabelecimento de ações para tratamento ou 

para resolução de um problema;  

b) Problema público – diferença entre uma situação atual vivida (status quo) e uma situação 

ideal possível à realidade coletiva. (p. 4) 

 

 Geralmente quem fica responsável pela criação e o andamento das políticas públicas é 

o próprio Estado, no entanto alguns autores abordam que isso está ligado ao Estado de bem-

estar social, que define que será sempre de responsabilidade do Estado criar políticas, por 

conta da incapacidade do mercado em oferecer soluções para as dificuldades da sociedade 



 

 

civil. Portanto, o conceito de política pública vai estar ligado tanto à ação estatal e a não 

estatal, considerando que a não estatal está presente no cotidiano, na realização das políticas. 

Esse conceito não vai excluir a política pública estatal, ela só vai incluir a não estatal. As 

políticas públicas são concretizadas por meio de programas públicos, projetos, leis, 

campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, 

subsídios governamentais, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenação em rede 

atores, gasto público direto, contratos dentre outros.  

 Para Celina (2006), política pública é a área do conhecimento que visa concretizar dois 

objetivos simultaneamente o de colocar o governo em ação ou examinar essa ação, essa parte 

é tida como variável autônoma, e realizar modificações no curso dessas ações, essa parte é 

caracterizada como variável dependente.  

 

5. A Economia solidária e a sua influência na TS: oportunidades e ameaças  

 

 O 1o Plano Nacional de Economia Solidária, construído para o período de (2015-

2019), visa incrementar e fortificar as políticas públicas de economia solidária, no ambiente 

que vai do cenário municipal até o estadual. Promove também o fortalecimento dos princípios 

sociais e ampliação da potência política e organizativa dos indivíduos, como situações para 

alcançar soluções concretas às necessidades e condições da economia solidária.  

 As oportunidades são vistas como externalidades positivas, a serem identificadas no 

âmbito da economia solidária, de acordo com o Conselho Nacional de Economia Solidária 

(2015) podem ser resultantes de avanços como: implantação de métodos e políticas para os 

negócios direcionados para área, implementação de leis municipais e estaduais, amplificação 

do reconhecimento dado à economia solidária como plano emancipatório através de reuniões, 

workshop, palestras como intermediário para troca de saberes junto a vários movimentos 

culturais, sociais e políticos que vão proporcionar desenvolvimento para a economia solidária 

como um todo.  

 As ameaças são vistas como externalidade negativa. Sendo assim o Conselho Nacional 

de Economia Solidária (2015) descreve que as ameaças podem ser conceituadas como:  

a) A hegemonia do sistema capitalista que favorece o acúmulo de capital, gerando 

crescimento econômico sem desenvolvimento social, sendo contrário aos princípios da 

economia solidária e que limitam a expansão de seus empreendimentos [...] b) Um contexto 



 

 

político marcado ainda pelas políticas neoliberais, com seus aparatos ideológicos conduzidos 

por forças conservadoras da sociedade que têm poder de repressão, criminalização, cooptação 

e degeneração das estratégias e alternativas sociais emancipatórias [...] (2015, p.8). 

 O Conselho Nacional de Economia Solidária (2015) apresentou o Primeiro Plano 

Nacional de Economia Solidária 2015-2019, que tem suas prioridades e temáticas divididas 

em quatro eixos: Produção, comercialização e consumo; financiamento; crédito e finanças 

solidárias; educação e autogestão; e ambiente institucional. No entanto, o presente artigo se 

restringe apenas ao terceiro eixo (Educação e autogestão), que aborda em uma das suas linhas 

de ação a Tecnologia Social e Inovação (TS&I). Onde foram destacadas algumas medidas que 

iriam melhorar o desempenho da TS&I, como, por exemplo, uma ajuda à ação de inclusão 

digital e encorajamento a evolução de softwares livres para a administração dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) no espaço da economia solidária, conectados 

a demandas palpáveis advindas dos próprios EES. Estímulo ao desenvolvimento e divulgação 

de inovações tecnológicas sociais adequadas às buscas dos empreendimentos solidários. E o 

incentivo a pesquisas de tecnologias sociais, ensinamentos a respeito da economia solidária e 

TS, com o auxílio financeiro do setor público (CAPES, Finep, CNPQ entre outros) em 

concordância com os empreendimentos solidários, universidades e centros de pesquisas.  

 Para Silva (2018), é possível perceber a evolução das políticas públicas direcionadas a 

economia solidária através dos Planos plurianuais (PPAs). Ele aborda as mudanças que 

ocorreram nessa área nos anos de 2004-2015 e de 2016-2019. Vale ressaltar que, na PPA de 

2004-2015 foi exposto que, a economia solidária tem um eixo que promove o 

desenvolvimento e a disseminação da TS é o “Acesso a conhecimentos: educação e 

tecnologias” (p.164) com o auxílio das incubadoras. 

Na PPA de 2016-2019 foram mostradas as possíveis iniciativas da economia solidária, e 

pode-se perceber que em umas das suas iniciativas existe a O6CD que Silva (2018) aborda da 

seguinte forma:  

Incubação de empreendimentos econômicos solidários no âmbito do Programa Nacional de 

Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc), contemplando o desenvolvimento e a 

disseminação de tecnologias sociais e inovações apropriadas às demandas da economia 

solidária. (p.168) 

 A partir das PPAs é perceptível que a TS também está presente e possui uma grande 

responsabilidade no campo da economia solidária. Por conta desse vínculo, é possível 



 

 

perceber que os fatores direcionados a economia solidária atingem a TS. Entre 2004-2015 

Silva (2018) mostrou que os menores orçamentos ocorreram nos anos de 2005 e 2006. A 

partir de 2011 até 2014 houve um aumento significativo nesse orçamento, mas em 2015 ele 

diminuiu mais de R$ 20 milhões. A PPA de 2016-2019 apenas confirmou o declínio desse 

orçamento.  

  

6. Políticas públicas no âmbito federal para TS no Brasil vigentes e em andamento no 

ano de 2019 

 

 Em dezembro 2015 o senador Rodrigo Rollemberg - PSB/DF criou o Projeto de Lei 

(PL) 3329/2015 que visa à implantação de uma Política Nacional de Tecnologia Social. O 

Projeto de Lei 3329/2015 define TS como a junção entre o conhecimento tecnológico e 

científico das academias e o saber da população que convive com a realidade do local, que 

visam alcançar as condições que vão do baixo custo e simplicidade até o possível impacto 

social que será causado. Vale ressaltar que os problemas básicos como a alimentação, a água 

potável e o meio ambiente, devem ser solucionados por meio das TS´s. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015).  

 De acordo com o ofício nº 1.515 do Senado Federal, 15 outubro de 2015, com relação 

ao Projeto de Lei 3329/2015 que visa à criação da Política Nacional de Tecnologia Social, o 

Congresso Nacional determina no Art. 4º as ferramentas da Política Nacional de Tecnologia 

Social como: programas de travessia entre os órgãos públicos; recursos setoriais de ciência, 

tecnologia e inovação; o Fórum Nacional de Tecnologia Social; o Centro Brasileiro de 

Referência em Tecnologia Social (CBRTS); a Rede de Tecnologia Social (RTS); os projetos 

de pesquisa e extensão universitária; a aliança entre instituições públicas e privadas, nacionais 

e estrangeiras, para execução de Tecnologias Sociais; e também um sistema de 

monitoramento de dados e suporte técnico (SENADO FEDERAL, 2015). 

 No Art. 5º enfatiza a relação entre a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação as atividades de Tecnologia Social, assim as criações e descobertas vão ter a mesma 

consideração. De acordo com o Art. 6º as atividades de tecnologia social deverão ser incluídas 

nas políticas e nos projetos de lei, seja eles de caráter científico, popular, questões ambientais, 

financeiras, saúde, questões sociais, educação, desigualdade social e cultural, 



 

 

desenvolvimento local dentre outras. E o Art. 7º diz que a Lei será vigente a partir da data de 

sua promulgação (SENADO FEDERAL, 2015). 

 Uma das principais contribuições do projeto de lei é reconhecer as organizações da 

sociedade civil, atuantes na proposição e implementação das TS´s, como parte do sistema de 

ciência e tecnologia do país com direito a usufruir dos benefícios e incentivos das políticas 

públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

 No dia 16 de agosto de 2017 a Comissão de Constituição e de Justiça e de Cidadania 

aprovou, em situação de caráter conclusivo, o PL 3329/15. O juízo do relator na CCJ, Thiago 

Peixoto (PSD-GO) que é deputado, relata a constitucionalidade, com “emenda, juridicidade e 

técnica legislativa do projeto e pela inconstitucionalidade da emenda da Comissão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e Informática”, no entanto para sua efetivação, matem-se na 

espera para sanção presidencial (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017).  

 De acordo com a Câmara dos Deputados (2018) a última tramitação do Projeto de Lei 

foi no dia 22 de outubro de 2015. Abordou que a proposição está submetida à apreciação com 

o caráter conclusivo pelas comissões, e o regime de tramitação é tido como prioridade. A 

última ação legislativa foi no dia 05 de outubro de 2017, onde foi informado que o PL estava 

na mesa diretora da Câmara dos deputados. 

 No ano de 2017, outro PL foi promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática, agora coordenado pelo deputado Zé Silva (PSD-MG). O PL 

6846/17 destaca como ponto central os princípios e medidas para conseguir a certificação de 

entidades que são tidas como provedoras de tecnologia social no Brasil. “O projeto foi 

aprovado na forma de um substitutivo apresentado pelo relator da matéria, o deputado Goulart 

(PSD-SP) fez diversos ajustes no texto, mas mantendo a ideia inicial de promover a 

tecnologia social no país” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018, p.1).  

 O corpo do PL 6846/17 aborda no Art. 1º que a lei determina os métodos e princípios 

para certificação de instituições que são provedoras de tecnologia social, e designa benefícios 

que serão oferecidos no abastecimento de mercadorias e serviços que tem como base a 

tecnologia social certificada. Já no Art. 3º fala a respeito da certificação de instituições que 

são provedoras de tecnologia social, está será realizada pelo programa estabelecido do poder 

público, que terá como suporte as redes de examinadores voluntários. 

  O Art. 4º Dá continuidade à questão da certificação da entidade, e aborda que esse 

certificado terá validade de quatro anos, e deverá ser renovado a cada novo ciclo.  O Art. 5º 



 

 

Aborda a respeito dos critérios para conseguir a certificação, que são “I – estar à entidade 

regularmente constituída e não possuir débitos com o Poder Público, na forma do 

regulamento; II – demonstrar o domínio da tecnologia social em exame e sua aplicação a 

produto [...]” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017, p. 3). O Art. 6º Caso haja a certificação, 

terá a segurança de que ocorrerá a supervisão de instituições públicas de financiamento assim 

como o custeio de pesquisa e desenvolvimento nos diversos setores da economia. Ademais a 

Câmara dos Deputados (2017) abordou como justificativa o seguinte ponto: 

 A importância da tecnologia para o crescimento econômico e para o avanço da 

qualidade de vida das populações tem sido amplamente reconhecida, seja por especialistas dos 

mais variados setores, seja pela opinião pública. (p.4) 

A última tramitação do projeto de lei informava que, o próprio seria analisado no ano de 

2018, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que essa análise teria o caráter 

conclusivo. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018) 

 No âmbito da TS dois pontos que destacam: Inovação e Empreendedorismo.  De 

acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2018) com as 

condutas informadas na legislação e na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ENCTI) 2016-2022, o programa de inovação existente entre 2018-2022 possui 

como um dos seus principais métodos de atuação o estímulo de políticas e programas de 

suporte as ações de empreendedorismo e inovação. Essas ações objetivam: 1. Dá suporte a 

criação de ambientes de inovação; 2. Impulsionar a ampliação da cultura e a aplicação do 

empreendedorismo inovador, entre outros objetivos. 

 Para tornar esse projeto real, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (2018) pretende utilizar diversos instrumentos de política de inovação, como, 

por exemplo, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, hubs de inovação, centros de 

inovação, entre outras.  

 

7. Análise SWOT  

 

 A análise SWOT é uma ferramenta útil para instituições, que serve para observar as 

forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e dar suporte ao administrador/empreendedor na 

tomada de decisões, e também a reduzir alguns riscos, e elevar a chances de alavancagem da 

instituição. A respeito das siglas, o S está relacionado em apontar quais os pontos fortes; o W 



 

 

caracteriza os pontos fracos; o O aponta as oportunidades e o T aponta as ameaças. 

(Nakagawa, 2000). Sendo assim foi elaborada a seguinte Matriz SWOT com análise das 

políticas e programas de fomentos as TS´s. 

Figura 3. Análise SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação, implementação e estabelecimento de mecanismos para a efetivação de uma 

Política Nacional de Tecnologia Social (PNTS) no Brasil deve abranger uma perspectiva de 

integração com outras políticas para a geração de emprego, renda, qualidade de vida e 

desenvolvimento social.  

A partir do princípio de que a proposta das TS é viabilizar acesso às tecnologias para 

resolução de problemas e/ou demandas sociais com baixo custo e possibilidade de replicação, 

é possível planejar ações para fomento e integração em áreas prioritárias para o 

desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras: saúde, educação, acesso às tecnologias, 

acesso aos alimentos seguros, acesso à moradia. O reconhecimento do papel das organizações 

da sociedade civil como fomentadoras e articuladoras das TS no Brasil, através da PNTS, traz 

um ordenamento jurídico e prático, onde essas organizações poderão acessar subsídios, 

incentivos, fomentos públicos e privados para replicação das TS. 

Quando comprovada a melhoria da 
qualidade de vida e desenvolvimento 
local a Tecnologia Social resulta em 
política pública e beneficia uma maior 
parcela de pessoas. 
Concessão de subsidio, e melhoria na 
estrutura. 

Ambiente interno 
(Legislações e 

estrutura 
governamental) 

Processo burocrático, a demora em 
efetivação de algumas leis, com o PL 
3339/2015, que ainda não foi aprovada. 
Ausência de profissionalização 

Aceitação por parte da população de baixa 
renda (principalmente), pois visa à 
melhoria da qualidade de vida. 
Travessia entre a participação de agentes 
governamentais, população e órgãos 
públicos e privados.  
Crescimento dos negócios de impacto 

Concorrência com empresas 
tradicionais. 
Agentes financiadores. 
Encargos fiscais referente a 
comercialização. 

Ambiente externo 
 (instituições públicas 

e privadas; apoio 
popular) 

Fatores positivos (auxiliam a implantação 
de TS) 

Fatores negativos (atrapalham a 
implantação de TS) 



 

 

 A PNTS não considera o potencial das organizações privadas como fomentadoras das 

TS, não contemplar a possibilidade das parcerias público privadas nesse contexto pode ser 

considerado como uma fraqueza. Considerando o crescimento dos negócios de impacto social 

no Brasil, onde negócios sociais caracterizam-se quando existe a criação de valor social e 

valor econômico numa mesma estrutura organizacional, e acrescenta ainda que a geração de 

valor social pode ser entendida não somente ao consumidor final, mas a todas as partes 

interessadas no processo, que são os clientes, colaboradores, fornecedores, investidores e a 

própria sociedade, e além de cumprir os objetivos sociais, deve ser capaz de gerar recursos 

para obter uma margem de rentabilidade sobre as operações produtivas (Yunus, Moingeon, & 

Lehmann-Ortega, 2010).  

 Nesse contexto as organizações privadas apresentam importante papel para 

viabilização da criação e replicação das TS´s, com casos de sucesso no Brasil, como por 

exemplo, a empresa GEEkie na área de educação, que está presente em aproximadamente 5 

mil escolas brasileiras, e atende mais de 5 milhões (GEEkie, 2018) de alunos para preparação 

nos estudos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), através do uso de tecnologias 

educacionais.  

 Outro ponto a ser considerado é o impacto positivo que a Fundação Banco do Brasil 

(FBB) causa no fomento das TS’s no Brasil. Mesmo sendo pessoa jurídica privada, o seu 

trabalho social sem fins lucrativos, ampliou iniciativas criadas pela população e que 

geralmente não tinham o apoio do governo. É visível que entre os anos de 2015 até 2018 os 

investimentos sociais da FBB tiveram uma diminuição significativa, que pode ter sido 

impulsionada pelas transições políticas e econômicas que ocorreram no país.  

É possível concluir que a implementação da PNTS, integrada às políticas de economia 

solidária, ciência e tecnologia, agricultura e outros segmentos seria importante para ampliar a 

acessibilidade à novas tecnologias para a resolução de problemas sociais com redução dos 

custos operacionais e possibilidade de alcance do público alvo. Há também a necessidade de 

que além da PNTS, sejam estabelecidos fundos de financiamento de projetos de fomento às 

tecnologias sociais com potencial e impacto já em andamento, com a definição de valores, 

origem dos recursos e percentuais a serem aplicados nas áreas de interesse para execução das 

tecnologias sociais. 

 As Universidades também apresentam importante papel nesse contexto, com a 

possibilidade de atuação como intermediárias nos processos de identificação das tecnologias 



 

 

sociais com resultados positivos executadas nas comunidades e implementação da pesquisa e 

desenvolvimento para ampliar a funcionalidade, reduzir custos e estabelecer metodologias 

para replicação das tecnologias sociais de sucesso em outras localidades do Brasil. 
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REDES SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO NO MARKETING 
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RESUMO 

 
 Os resultados deste trabalho demonstram que as empresas utilizam outras ferramentas 
de marketing, porém as redes sociais são suas principais como Facebook, Instagram, 
Whastapp e o Google. A sua Com o desenvolvimento das ferramentas do marketing digital, as 
MPEs (Micro e Pequenas Empresas) tem a oportunidade de explora-las como estratégia para 
obter uma melhor competividade e alavancar o seu número de clientes. Este trabalho teve 
como objetivo de analisar a inovação das empresas a partir das redes sociais como 
importantes estratégias no marketing digital para alavancar e gerar valor. Para alcançar o 
objetivo da pesquisa foi utilizado o método indutivo, a pesquisa é enquadrada como 
exploratória e teve como estratégia de pesquisa o estudo de caso múltiplo de pesquisa. O 
procedimento técnico foi o de estudo de caso múltiplo e o critério de seleção das empresas 
analisadas teve como base a acessibilidade e disponibilidade de seus gestores. Foi realizada 
uma pesquisa com sete empresas da cidade de Itabuna-Ba que participam do utilização tem 
como razão principal o seu baixo custo, baixo e médio investimento, maior visibilidade das 
empresas e melhor aproximação dos clientes. Pode-se constatar que as redes sociais podem 
contribuir principalmente na captação de novos clientes, melhor relacionamento e fidelização, 
maior acesso e conhecimento de seus produtos e serviços e menores custos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Diante de um cenário em que o mercado se encontra cada vez mais competitivo, as 

empresas têm buscado diferentes ferramentas do marketing com objetivo de garantir a 

conquista e a fidelização dos seus clientes. 

  São através das ações do marketing que as empresas conseguem conhecer dos seus 

consumidores as suas necessidades e desejos para que possam, por meio dessas informações, 

elaborar estratégias que poderão despertar a sua atenção, conduzindo-os possivelmente á 

compra (NAVE, 2017). 

 O autor ainda afirma que as estratégias do marketing não são ações que se restringem 

somente para grandes organizações, pois nota-se o crescimento do marketing digital e suas 

ferramentas, as redes sociais, como possibilidade das micros e pequenas empresas explorara-

las como estratégia de inovação e são consideradas atualmente como suas principais 

ferramentas e com o objetivo principal de melhorar a sua competividade e alavancar o seu 

número de clientes. 

 Os pequenos negócios têm um papel muito importante na economia, no avanço e 

crescimento do país, pois eles contribuem no desenvolvimento de novos postos de trabalhos 

formais e impulsionando na redução das desigualdades sociais  (DAL´BÓ, 2010). Tachizawa 

(2003) afirma que com a existência da internet, as pequenas empresas possuem a 

possibilidade de atuar junto a clientes, fornecedores e entre outras entidades, como elas 

fossem grandes organizações. Na cidade de Itabuna, sua economia, durante muito tempo 

esteve voltada a lavoura de cacau, no entanto, com a crise na produção cacaueira ocasionada 

pela doença da vassoura-de-bruxa, muitos passaram a investir nos setores de comercio e na 

prestação de serviço nos quais muitos deles foram formados por pequenos negócios 

(RODRIGUES, 2013). Dessa forma, segundo ASCON (2008) esses principais setores, são 

atualmente, os principais geradores de crescimento e desenvolvimento para cidade, 

representando 70% do Produto Interno Bruto. Diante da existência de muitas empresas desses 

setores na cidade, a inovação, principalmente a do marketing digital, se torna essencial para 

uma melhor competividade e diferenciação. 

 Neste contexto, o estudo avalia o impacto da utilização das redes sociais nos pequenos 

negócios e teve como ponto de partida: Qual a importância das redes sociais como 



 

 

estratégia de inovação no marketing digital das micro e pequenas empresas da cidade de 

Itabuna-Ba na captação e fidelização de novos clientes? 

 Esta pesquisa tem como principal objetivo em analisar o grau de inovação das 

empresas que utilizam as redes sociais como importantes estratégias no marketing digital para 

alavancar e gerar valor a sua marca. Dessa forma, o estudo pretende contribuir melhor no 

cenário empresarial regional em razão da grande frequência que as micro e pequenas 

empresas da região têm utilizado as redes sociais como suas principais ferramentas de 

marketing digital, devido ao seu baixo custo e sua eficiência em atrair a atenção dos clientes 

que tem se apresentado mais presente no ambiente virtual. 

 O trabalho foi dividido em cinco seções. A seção 1 é esta introdução sobre o tema, em 

que se deu destaque aos objetivos e á importância do estudo. Na seção 2, o desenvolvimento, 

em que aborda o referencial teórico que serviu de base para este artigo. A seção 3 traz a 

metodologia utiliza. A seção 4 os resultados analisados. Por fim, a seção 5, as considerações 

finais. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Revisão de Literatura 

 

2.1.1 Marketing digital: conceito e aplicação 

 

 O marketing digital é um conjunto de estratégias de publicidade e marketing que são 

utilizadas na internet e no estudo do novo comportamento dos consumidores quando eles 

estão navegando. Por tanto é um conjunto de atividades tomadas no ambiente web com a 

finalidade de possibilitar um contato permanente entre a empresa e o consumidor/cliente 

(TORRES, 2010). 

 Sheth, Eshghir e Krishnam (2002) afirmam que o marketing na era da internet 

possibilitou diversas transformações em comparação ao marketing tradicional. No modelo 

tradicional os profissionais do marketing monitoram e iniciavam o processo de troca, 

enquanto na fase do marketing digital, são os clientes que irão determinar a informação que 

necessitam e até o preço que estarão dispostos a pagar. 



 

 

 Segundo Chleba (2000), com a globalização, a rede mundial de computadores, 

proporciona que hoje ocorra uma conexão maior e mais ágil no mundo dos negócios e o 

compartilhamento de informações em pouquíssimo tempo para qualquer lugar mundo em que 

o cliente possa ter uma informação atualizada no instante em que precisar sobre determinado 

produto e possíveis dúvidas respondidas. Com a internet é possível às empresas operarem a 

custos mais baixos em que os sistemas podem estes interligados produzindo uma integração 

dos sistemas de informação para os registros dos pedidos e checagem do recebimento de 

pagamentos efetuados por clientes. 

 

2.1.2 Marketing digital nos pequenos negócios   

 

 Os pequenos negócios tem buscado investir progressivamente na presença digital, 

aplicando novas tecnologias das diversas formas com objetivo de alcançar novos clientes e a 

disseminação da sua marca. No entanto, para que essas ferramentas online sejam utilizadas de 

forma responsável é essencial entender o processo digital para que possa ser executado na 

organização (TWY, 2011).  

 Franca (2011) afirma que grandes organizações têm investindo cada vez mais no 

marketing digital conforme elas têm se tornando mais consistentes e populares, no entanto 

para os pequenos negócios essa não é a realidade em razão do pouco ou quase nenhum 

investimento nas ferramentas virtuais. O investimento no marketing digital se revela uma boa 

estratégia para o pequeno negocio, considerando a aplicação de alguns princípios para 

melhoria da presença digital.  

 Segundo Twy (2011), o planejamento é o principal ponto que irá proporcionar a base 

necessária para qualquer ação de marketing, seja ela digital ou não. A produção de conteúdos 

importantes, isto é, aquilo possui uma relevância ou que vai fazer a diferença quando o 

individuo selecionar o que vai prestar atenção entre os demais conteúdos dos concorrentes é 

essencial, pois a importância do conteúdo é o que fará com que o individuo leia, recomende 

ou escreva um comentário na mensagem ali publicada. Segundo Franca (2011) é preciso 

realizar a publicação de conteúdo para o público e para o mercado em geral através de vídeos, 

artigos, apresentações e entre outros.  

 Para Twy (2011) um relacionamento com o cliente é efetivo quando ele compreende 

que é ouvido e recebe respostas rápidas e eficazes ao que foi enviado, pois antes de se atentar 



 

 

com grandes campanhas aplicadas nos meios virtuais, é preciso se preocupar em construir 

relacionamentos com clientes e consumidores. O monitoramento dessas ações é também 

bastante importante no processo, pois segundo Franca (2011) é preciso compreender o que 

estão dizendo da organização, do mercado e dos concorrentes, ou seja, monitorar é estar 

observando as solicitações, reclamações e dúvida em tempo real, pois pode fornecer para 

organização dados importantes para melhorar processos e até produzir produtos por meio das 

sugestões enviadas pelos consumidores. 

 

2.1.3 Redes sociais: conceito e aplicação 

 

 As redes sociais, segundo Recuero (2009), podem ser definidas por atores (pessoas, 

organizações ou grupos) e suas conexões (interações ou laços sociais). Deste modo, elas estão 

associadas á ideia de interações que melhoram ou complicam o acesso à informação e 

recursos. Já para Machado (2009) as redes sociais são como um conjunto de pessoas, reunidas 

baseado em interesses comuns, existentes desde tempos imemoriais que de maneira continua, 

programada ou não, realizam encontros nos quais informam fatos e acontecimentos, trocam 

ideias, envolvem-se em problemas, elaboram soluções e, principalmente, relacionam, 

incentivados pelas questões comuns que os unem. 

 Labadessa (2012) afirma que a frequente atualização da internet e de seus programas, 

verifica-se uma maior utilização das redes sociais pelos usuários. Nas organizações, as redes 

formaram um capital social que com o tempo se torna uma vantagem competitiva. Por tanto, a 

cada nova plataforma da internet que surgi mais interatividade e mais próximo fica do virtual 

com o real. 

 Segundo Rodrigues (2011) com o inicio da era digital e das redes sociais como 

Twitter, Facebook entre outras, fizeram com que as pessoas e organizações sintam-se 

crescentemente exposta na rede. As informações que são inseridas podem oferecer vantagem 

ou causar grandes e graves efeitos, pois o internauta é muito mais que um mero consumidor, 

ele possui voz ativa, capazes de impressionar com um texto ou vídeo de grandes corporações, 

descrevendo algum fato positivo ou negativo que tenha vivenciado em seu espaço e para que 

todos possam ver. Para o E-marketing (2010) essa capacidade que os internautas possuem tem 

sido entendida e utilizadas pelas empresas de varias formas como blogs, twitter ou redes 

corporativas e comunidade privadas. 



 

 

 O Sebrae (2011) afirma que o planejamento é essencial para que as micro e pequenas 

empresas consigam se inserir nas redes sociais. Deste modo é necessário realizar algumas 

etapas importantes como fazer uma analise da conjuntura atual da empresa sobre como os 

seus funcionários utilizam as redes sociais em caráter pessoal e profissional, se sabem acessar 

a internet e identificar quais são as plataformas tecnológicas existentes como a eficiência da 

banda larga, equipamento da empresa e os que já existem no mercado, contatos com os 

clientes pela internet e observar o comportamento do consumidor. 

 No quadro 1, abaixo, Pereira (2014) e WhatsApp.com (2018) apresentam os conceitos 

e as características das principais redes sociais que são mais utilizadas pelas empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1 – Principais Redes Sociais 
 

REDE SOCIAL CONCEITO E CARACTERISTICAS 



 

 

Facebook:  

É uma tecnologia que possibilita uma rápida, simples e rica comunicação entre as 
pessoas. A maior parte das pessoas utiliza o site e as aplicações móveis do Facebook 
todos os dias para permanecer o contato com seus amigos e familiares, para se 
atualizar sobre noticias do mundo todo, e para externar seu ponto de vista sobre os 
fatos, posições politicas e sentimentos. A empresa é baseada na geração de valor para 
seus usuários, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas. Por tanto, possibilita que as 
pessoas se conectem, compartilhem, descubram e se comuniquem uns com os outros 
em celulares e computadores, é gratuito e esta acessível no mundo todo.  

Instagram: 

É uma rede social desenvolvida para que as pessoas compartilhem suas experiências 
com seus seguidores a partir de uma serie de imagens publicadas. Por meio das fotos 
tiradas de um celular, os usuários podem escolher filtros de edições para essa 
imagem e modificar em uma memoria armazenada na rede. A finalidade do 
Instagram é permitir que seus usuários se comuniquem com o mundo todo através de 
fotos. 

WhatsApp: 

É um aplicativo de mensagens de multiplataforma que possibilita os usuários trocar 
mensagens pelo celular. Não existe custo para enviar mensagens e permanecer em 
contato com seus amigos.  Os usuários desse aplicativo além de enviar mensagens 
básicas, podem criar grupos, enviar mensagens, vídeos, localização, contatos, áudio e 
documentos.  

Google: 

É uma empresa líder global de tecnologia focada no aperfeiçoamento da forma em 
que as pessoas se envolvem com informações que existem na internet. As inovações 
dessa empresa tornaram seu site em uma das marcas mais bem reconhecidas no 
planeta, em razão de seu alto grau de inovações. Dentre os diversos conteúdos 
ofertados, a plataforma Google + possibilita que seus usuários compartilhar on-line, 
do mesmo modo que fazem no mundo real, opiniões diferentes com diversas pessoas 
do mundo inteiro. 

Twitter:  

É uma plataforma global pública na expressão publica de conteúdos particulares ou 
de interesse público, em que qualquer usuário poderá criar uma conta e compartilhar 
ele com outros usuários por meio de palavras chaves (#). Permite também seguir 
outros usuários para observar suas publicações. É uma forma democrática das 
pessoas criarem, compartilhar e conhecer o conteúdo, possibilitando que qualquer 
opinião possa se espalhar para mundo inteiro instantaneamente e sem algum tipo de 
censura ou controle. 

Linkedin:  

É a maior rede social voltada para o objetivo profissional. O intuito dela é fazer com 
que os profissionais do mundo todo se conectem, auxiliando na produtividade e os 
tornando bem sucedidos em suas devidas carreiras. Para obter o acesso ás pessoas, 
vagas, noticias, atualizações e dentre outras coisas que auxiliam na obtenção do 
sucesso profissional é necessário realiza o cadastro.  

Fonte: Elaborado pelo autor, por base de Pereira (2014) e WhatsApp.com (2018) 
 
 
 

 

 

 

2.1.4 Redes sociais nas micro e pequenas empresas  

 

 As redes sociais são ferramentas que trazem muitas vantagens para as micro e 

pequenas empresas em virtude colaborar na redução de custos de comunicação e ajuda as 



 

 

empresas se aproximar mais do cliente/consumidor na qual permite ocorrer uma interação 

entre ambos. 

 Kotler (2014) afirma que não basta somente criar e possuir uma conta nas redes 

sociais, pois as mídias sociais como qualquer outra ferramenta de marketing precisam de um 

planejamento estratégico para ser usada de forma correta, para que as vantagens que o 

ambiente virtual possibilita sejam atingidas, distanciando os riscos desnecessários. Segundo 

Sebrae (2013) quando não se existe um objetivo definido, ao invés de absorver novos clientes 

poderá distanciar os que já estão fidelizados na empresa.  

 O Sebrae (2013) ainda afirma que as principais vantagens das redes sociais nas MPEs 

são o baixo custo e a possibilidade de possuir entre os usuários das redes sociais o 

compartilhamento de opiniões positivas sobre a empresa ou produto. Dessa forma a empresa 

poderá atingir uma maior visibilidade, despertando a atenção dos consumidores, 

provavelmente maior captação de cliente e elevação das vendas. 

 Nas MPEs algumas estratégias são evidentes, isto é, há uma necessidade de se realizar 

uma pesquisa para analisar se os clientes estão nas redes sociais, e se estiverem, adapta-se as 

redes ao publico alvo. Além disso, ressalta-se que a rede social não é somente um espaço 

inteiramente comercial, pois por se tratar de redes de relacionamento, isso requer interação da 

empresa com o usuário com o proposito da venda ser por consequência (SEBRAE, 2013). 

 O monitoramento e a atualização contínua das redes sociais são necessários. Segundo 

Porto (2014) algumas redes sociais possibilitam delas mesmas o monitoramento do 

desempenho da página, na qual é possível observar se os conteúdos que são publicados estão 

conquistando e estimulando o interesse dos usuários. Para Ramalho (2010) a atualização das 

redes sociais com conteúdo que possa agregar valor e desperte a atenção dos usuários são 

essências para que os perfis das empresas não fiquem monótonos. 

 Utilizar de recursos visuais como fotos e ainda na criação de enquetes relativas á 

empresa é sempre válido, como também se atentarem datas comemorativas que poderão fazer 

o cliente se sentir valorizado pela empresa. Deste modo, o planejamento de postagem pode ser 

considerado de grande importância na qual é preciso gerar valor com intuito dos potenciais 

clientes fixem a empresa em sua cabeça. Ressalta-se também para informações da localização 

da empresa física, pois visto que as redes sociais são canais que possibilitam levar os 

consumidores a compra (PORTO, 2014).  



 

 

 Adopho (2011) afirma que outro fator bastante importante para empresas se atentar 

são as promoções em que umas regras de participação, o participante divulga também a 

empresa aos seus amigos ou seguidores, logo, esse tipo estratégia possibilita divulgação em 

massa. 

 Empresas que de maneira planejada consegue se inserir no ambiente digital e operam 

de maneira estratégica as redes sociais, poderão influenciar no desejo e necessidade, além de 

consolidar uma relação com o cliente e dessa forma facilitando o processo de compra 

(TUTEN; SOLOMON, 2014). 

 
2.2 Metodologia 
 
 Para alcançar o objetivo do artigo foi utilizado o método indutivo. Na indução 

explora-se o caminho inverso ao da dedução, ou seja, o conjunto de raciocínio que  estabelece 

uma conexão ascendente, do particular para o geral. Neste fato, as observações particulares é 

que conduzem as teorias e leis gerais. Barris e Lehfeld (2007) afirmam que esse tipo de 

pesquisa pretender produzir conhecimentos para aplicação pratica de problemas específicos. 

 A pesquisa é enquadrada como exploratória. Segundo Lakatos e Marconi (2001) esse 

tipo de pesquisa são investigações de pesquisa empírica cujo o objetivo é elaborar questões ou 

problemas, aumentar o contato de pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno e 

desdobrar possibilidades para realização de pesquisas futuras mais precisas ou alterar e 

esclarecer conceitos. 

 O procedimento técnico aplicado no artigo foi o de estudo de caso múltiplo e a escolha 

foi por acessibilidade. O estudo de caso segundo Yin (2001) é definido pelo estudo profundo 

e executivo de um ou poucos objetivos, de forma a possibilitar o seu conhecimento amplo e 

detalhado, responsabilidades praticamente impossível através de outros tipos de concepções 

consideradas.  

 Para analisar a importância das redes sociais como estratégia de inovação no 

marketing digital das micro e pequenas empresas foi realizada uma pesquisa em sete empresas 

de vários segmentos da cidade de Itabuna-Ba que participam do Programa Agentes Locais de 

Inovação do Sebrae/CNPq ,em que quatro delas são do setor de serviços (Alimentação Fora 

do Lar: 2 Restaurantes, 1 Temakeria e 1 Hamburgueria) e três são do setor de comercio 

(Material de Construção: Madeireira, Nutrição esportiva e Informática). Foram entrevistadas 

através de um questionário com oito perguntas em que abordam: o tempo de existência no 



 

 

mercado, quais as ferramentas de marketing utilizadas, quais as redes sociais utilizadas, quais 

razões que utilizam as redes sociais como estratégia de marketing, há quanto tempo utiliza as 

redes sociais, qual o nível de investimento realizado nas redes sociais, quais as estratégias 

adotadas nas redes sociais e de que forma as redes sociais tem contribuído na empresa.  

 

2.3 Resultados e Discursão  

 

2.3.1 Tempo de existência da empresa  

 

 Com relação ao tempo de existência da empresa no mercado, conforme mostra o 

gráfico 1, três empresas (42,9%) possuem de 1 à 5 anos, duas empresas (28,6%) possuem de 

16 à 20, enquanto as outras empresas, uma possui de 6 à 10 anos e a outra 11 à 15 anos, o 

equivalente á 14,3%. 

 
Figura 1 – Tempo de existência da empresa no mercado 
 

  
 Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 
 Conforme citado por Rodrigues (2013), a cidade de Itabuna, após a crise na produção 

cacaueira, encontraram oportunidade de investir nos setores de comercio e serviços, dessa 

forma, com passar do tempo,  de acordo com a ASCON (2008) esses setores, atualmente, 

representam como um dos principais geradores de crescimento e desenvolvimento da cidade. 

 

2.3.2 Ferramentas de marketing utilizadas 



 

 

 

 No que diz respeito às ferramentas de marketing utilizadas pelas empresas, conforme 

demonstra o gráfico 2, foram identificadas: uma empresa (14,3%) utilizando uma outra opção 

por meio de campanhas promocionais do CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) na cidade. 

Duas empresas (28,6%) utilizam Panfletagem, Jornais ou Revistas e Carros de som e três 

empresas (42,9%) utilizam TV, Rádio, Outdoors ou Busdoors. Contudo, percebe-se que todas 

as sete empresas (100%) utilizam as Redes Sociais, ou seja, elas se tornaram suas principais 

ferramentas de marketing. Portanto, conforme foi dito por Chleba (2000) com a globalização, 

a rede mundial de computadores, possibilita que hoje ocorra uma conexão maior e mais ágil 

no mundo dos negócios e o compartilhamento de informações em pouco tempo, em qualquer 

lugar na qual o cliente poderá ter uma informação atualizada, no instante, sobre um 

determinado produto e possíveis dúvidas respondidas. 

 
Figura 2 – Ferramentas de marketing utilizadas pelas empresas 
 

   
   Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 

 

 

 
2.3.3 As redes sociais mais utilizadas 

 

 No gráfico 3, no tocante das redes sociais mais utilizadas, dentre as seis opções, seis 

empresas (85,7%) utilizam o Facebook, cinco empresas (71,4%) utilizam Whatsapp e o 

Google e todas as empresas (100%) utilizam o Instagram.  

 Facebook e Instagram são as redes mais utilizadas por essas empresas, isso ocorre, por 

que segundo Porto (2014) existem redes sociais em que são possíveis elas analisar o 



 

 

desempenho da pagina, observar os conteúdos publicados que poderão conquistar e estimular 

o interesse dos clientes. Ramalho (2010) complementa afirmando que as atualizações dos 

conteúdos das redes sociais são essenciais, pois pode agregar valor a empresa e despertar a 

atenção dos usuários.  

 
Figura 3 – Redes Sociais mais utilizadas 

   
  Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 
 
2.3.4 Razões para utilizar as redes sociais como estratégias de marketing e o tempo de 

utilização da ferramenta nas empresas 

 

 Conforme mostrado nos tópicos anteriormente, todas as empresas entrevistadas 

utilizam as redes sociais como Facebook, Instagram e Google como principais estratégias de 

marketing. Por isso, umas das razões que levaram essas empresas a utilizar as redes sociais, 

de acordo com gráfico 4, são: uma empresa (14,3%) pelo fato dos seus concorrentes está 

utilizando; três empresas (42,9%) por maior parte dos clientes utilizar as redes sociais e 

adaptação da empresa no ambiente; quatro empresas (57,1%) aproximação dos clientes; cinco 

empresas (71,4%) pelo baixo custo; e seis empresas (85,7%) por possibilitar maior 

visibilidade da empresa.  

 
Figura 4 – Utilizar as redes sociais como estratégia de marketing 



 

 

 
Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 
 
 Em relação ao tempo de utilização das redes sociais, segundo o gráfico 5,  foram 

identificados em cinco empresas (71,4%) utilizam entre 1 à 3 anos e duas empresas cada uma 

com 14,4%, utilizam de 1 à 12 meses e de 4 à 6 anos. 

 
 
Figura 5 – Tempo de utilização das redes sociais  
 

Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 
 
 De acordo com o Twy (2011) os pequenos negócios tem procurado investir na 

presença digital, colocando novas tecnologias com o proposito de atingir novos clientes e 

propagar a sua marca. Para Labadessa (2012) com a constante atualização na internet tem 

ocorrido uma maior utilização das redes sociais. E o Sebrae (2013) explica que um dos 

principais benefícios das redes sociais nesses tipos de empresas são baixo custo e a 

capacidade de dispor entre os seus usuários o compartilhamento de opiniões positivas sobre a 



 

 

empresa, alcançando uma maior visibilidade e uma melhor aproximação das empresas com o 

cliente, permitindo uma melhor interação.  

 

2.3.5 Nível de investimento das empresas nas redes sociais.  

 

 As redes sociais se tornam vantajosa para os pequenos negócios em virtude em 

contribuir na redução de custos de comunicação além do que é uma ferramenta nova no 

marketing digital que possibilita segundo Torres (2010) um relacionamento mais perene entre 

a empresa e o consumidor. Portanto quando foi abordado entre as empresas qual era nível de 

investimento delas com as redes sociais, como ilustra o gráfico 6, quatro empresas (57,1%) 

fazem baixo investimento, enquanto três empresas (42,9%) realizam médio investimento.  

 

Figura 6 – Nível de investimento das redes sociais nas empresas 

Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 

 

 Franca (2011) verificou que grandes organizações investem ainda mais no marketing 

digital à medida que ela vem se tornando firme e popular, porém nos pequenos negócios, 

ainda não é uma realidade em virtude do pouco ou quase nenhum investimento.  

 

2.3.6 Estratégias adotadas nas redes sociais e a sua contribuição nas empresas 

 



 

 

 Em relação quais estratégias adotadas pelas empresas nas redes sociais, de acordo com 

gráfico 7, todas as empresas (100%) fazem postagens de fotos com produtos e serviços; seis 

empresas (85,7%) realizam sorteios e promoções; duas empresas realizam publicações de 

convites de lançamento de produtos e serviços; e somente uma empresa (14,3%) realizam 

enquete sobre a empresa, postagens em datas comemorativas, recebem feedback dos clientes e 

postagens institucionais. 

 
Figura 7 – Estratégias adotadas nas redes sociais  

  
   Fonte: Elaboração própria do autor (2019) 
 
 Já em proporção a contribuição das redes sociais nessas empresas, gráfico 8, verificou-

se que todas empresas (100%) conseguiram captar novos clientes, cinco empresas (71,4%) 

acreditam que os usuários dessas redes tiverem um maior acesso e conhecimento dos seus 

produtos e serviços, quatro empresas (57,1%)  enxergaram um melhor contato e 

relacionamento com os clientes, três empresas (42,9%) acreditam que obtiveram a fidelização 

dos clientes e menores custos de marketing e duas empresas (28,6%) consideram que tiveram 

o aumento das vendas. 

 

 
Figura 8 – Contribuição das redes sociais nas empresas 



 

 

 
Fonte: Elaboração própria do autor 
 
 O planejamento relata Twy (2011) é o ponto essencial que irá permitir a base 

necessária para qualquer atuação do marketing, sendo ela digital ou não. Enquanto Kotler 

(2014) demonstra que não basta somente criar e possuir uma conta nas redes sociais, elas 

como qualquer outra ferramenta do marketing necessita de um planejamento para ser utilizada 

de forma correta. Logo a produção de conteúdos importantes faz a diferença quando individuo 

escolhe o que vai chamar a sua atenção entre os demais conteúdos concorrentes.  

 Para os pequenos negócios, o planejamento é essencial para poder consegui se inserir 

nas redes sociais, pois conforme demonstra o Sebrae (2013), nas MPEs, algumas estratégias 

são claras, ou seja, existe a necessidade de se realizar uma pesquisa para analisar se os 

clientes estão nas redes sociais, e se estiverem, se adaptar as redes do publico alvo.  

 Porto (2014) verifica que a utilização de recursos visuais como fotos e ainda na 

criação de enquetes relativas á empresa, como também se atentarem a datas comemorativas 

poderão fazer os clientes se sentir valorizado na empresa. O autor ressalta também as 

informações sobre a localização da empresa física, pois as redes sociais são canais que 

possibilita levar os consumidores a compra. 

 Portanto, Tuten e Solomon (2014) recordam que se as empresas de forma planejada 

conseguir entrar no ambiente digital e atuar de modo estratégico nas redes sociais, essas 

empresas poderá influenciar no desejo e na necessidade, além de firmar uma relação com o 

cliente, facilitando o processo de compra. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

 As redes sociais são um grupo de pessoas, reunidas em interesses comuns, que, 

realizam encontros nos quais informam fatos e acontecimentos, trocam ideias, envolvem-se 

em problemas, elaboram soluções e, principalmente, relacionam, incentivados pelas questões 

comuns que os unem. 

 Nos pequenos negócios, as redes sociais se tornaram ferramentas, essencialmente 

inovadoras, que tem trazido muitos benefícios em razão, principalmente, em proporcionar 

uma maior visibilidade da empresa, despertando a atenção dos consumidores, provavelmente 

maior captação de cliente e elevação das vendas. Deste modo, alcançado o objetivo desse 

trabalho, foram avaliados sete empresas da cidade de Itabuna que participam do Programa 

Agentes Locais de Inovação, foi constatado que todas empresas utilizam ou já utilizaram 

outras ferramentas de marketing como TV, Rádio, outdoors, busdoors e entre outros. 

Contudo, com a inovação de outras ferramentas, como as redes sociais, essas empresas 

passaram a utiliza-las, principalmente Facebook, Instagram, Whatsapp e Google, em virtude 

de serem ferramentas de baixo custo, baixo e médio investimento, proporcionando com que 

essas empresas tenham uma maior visibilidade e melhor aproximação com os clientes, por 

meio de postagens de fotos de produtos e serviços, sorteios e promoções e entre outros. 

Portanto, em virtude do que foi descrito anteriormente, concluo esse trabalho afirmando que a 

utilização das redes sociais nessas empresas contribuíram, essencialmente, como suas 

principais ferramentas inovadoras do marketing, como o proposito de captar novos clientes, 

melhor relacionamento e fidelização, maior acesso e conhecimento de seus produtos e 

serviços e menores custos, gerando e agregando, consequentemente, ainda mais o valor e a 

marca da empresa no mercado. 
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