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Resumo: Muitas instituições de ensino superior contam com núcleos ou centros de 
análise de conjuntura econômica como ação de extensão universitária. Indo nessa 
direção, a constituição do Centro de Análise de Conjuntura Econômica e Social 
(CACES), vinculado ao Departamento de Economia da UESC, direciona-se ao subsídio 
de dados e geração de conhecimento para a comunidade da região Ilhéus-Itabuna. 
Esse centro está voltado para o levantamento e cadastro de dados e informações 
sobre as atividades econômicas desenvolvidas no eixo Ilhéus-Itabuna após a crise do 
cacau, assim como a reflexão e análise da dinâmica dessas atividades sobre a 
economia e a sociedade locais. Como ação derivada do convênio UESC-DCEC-SEI 
(Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia - SEPLAN), a 
constituição deste centro está amparada na discussão e sistematização a respeito da 
literatura sobre Análise de Conjuntura Econômica. A metodologia inclui a construção 
de análises conjunturais sobre a economia e a sociedade da região onde está inserida a 
UESC com base nos instrumentos de análise de conjuntura econômica. Tais 
instrumentos são definidos e selecionados na revisão da literatura. O objetivo do 
estudo está dividido em duas grandes áreas: análise macro e microeconômica das 
variáveis em foco e análise teórica e crítica da dinâmica, bem como das relações de 
produção e de trabalho na região. A pesquisa abrange 05 (cinco) setores de atividade: 
agricultura, indústria, serviços, comércio, finanças e infraestrutura (investimentos 
estatais). São gerados indicadores econômicos para serem testados e posteriormente 
aplicados procurando determinar a eficácia dos mesmos na análise da realidade 
econômica. Este Projeto traz uma interpretação da realidade regional a partir da crise 
do cacau e, concomitantemente, a inserção de uma série de atividades surgidas a 
partir da década de 1990. 

Objetivo: Criação de um centro de estudos e análises de conjuntura econômica e social 
direcionado ao subsídio de dados e geração de conhecimento para a comunidade da 
região Ilhéus-Itabuna. Os objetivos específicos são: seleção das áreas de atividade, 
objeto de estudo e análise; criação de índices de conjuntura para as respectivas áreas 
de atividade; cruzamento e análise teórica das informações e dos dados; cadastro de 
informações e de dados. 
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