
A Bahia se reinventa  
Patrick Cruz 
 
A soma de incentivos fiscais, oferta de matéria-prima e aumento dos investimentos em infra-
estrutura tem tornado rotina o anúncio da chegada de novos investimentos privados à Bahia 
nos últimos anos. Para alguns observadores, essa é apenas uma época de vacas gordas, mas 
com prazo para perder o fôlego. Para outros, entretanto, é a entrada definitiva do Estado em 
um ciclo de desenvolvimento muito mais perene. 
 
Esse novo estágio seria o terceiro na evolução da economia baiana nos últimos 50 anos. O 
primeiro foi protagonizado quase exclusivamente pelo cacau, commodity que chegou a ser 
responsável por mais de 90% das exportações baianas.  
 
O segundo grande "boom" ocorreu no final do anos 70, com o surgimento do Pólo Petroquímico 
de Camaçari. A terceira fase é a atual, iniciada no fim dos anos 90, na qual brilha com mais 
intensidade a instalação da fábrica da Ford em Camaçari, a 45 quilômetros de Salvador. 
"Estamos redefinindo o perfil produtivo do Estado. Pela primeira vez a atração de empresas 
tem ocorrido com essa intensidade. É um processo de transformação muito grande", diz o 
secretário de Planejamento da Bahia, Armando Avena. Essa "terceira onda" da economia do 
Estado, acredita Avena, é o que explica os números robustos dos últimos anos.  
 
Desde 2003, o Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia cresceu sempre acima do do restante do 
país. Em 2003, o PIB baiano avançou 2,7%, cresceu 9,8% em 2004 e, no ano passado, teve 
aumento de 4,8% (no Brasil, os números foram de 0,54%, 4,8% e 2,3%, respectivamente). A 
Bahia responde por 5,1% do PIB nacional e por 35% do Produto Interno Bruto do Nordeste.  
 
Se há 50 anos a pauta de exportações resumia-se praticamente ao cacau, agora as indústrias 
são responsáveis por 48%, ou US$ 6 bilhões, de tudo o que a Bahia vende para outros países. 
São embarques mais sofisticados, de produtos de maior valor agregado - que geram mais 
divisas para o Estado e também são um cartão de visitas mais atraente no esforço de ampliar 
o leque de parceiros comerciais.  
 
Segundo a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, os investimentos industriais no 
Estado entre este ano e 2010 somarão R$ 10,2 bilhões. As estrelas da companhia nesse 
período serão as indústrias de papel e celulose, com aportes de mais de R$ 4 bilhões. As do 
ramo químico vão investir R$ 1,4 bilhão em novas plantas ou aumento de capacidade. Nesse 
ranking, aparecem, pela ordem, alimentos e bebidas (R$ 965 milhões), borracha e plástico (R$ 
801 milhões) e têxtil (R$ 797 milhões).  
 
No segmento de borracha explicita-se o desdobramento da inauguração, há cinco anos, da 
Ford: a criação de um pólo de fabricantes de pneus. A alemã Continental inaugurou sua planta 
no início de abril e a Bridgestone Firestone mantém em obras sua unidade, que, assim como a 
Continental, ficará em Camaçari. Mas outras companhias desse segmento, de menor porte, 
também têm sido atraídas ao novo pólo.  
 
"A Bahia é o maior mercado do Nordeste, portanto tem consumo interno. Já tem base na 
primeira, segunda e terceira gerações da petroquímica. Tem uma mão-de-obra atenta e 
interessada e incentivos fiscais do governo. Isso coloca o Estado em um patamar de 
competitividade muito bom", diz Márcio Pires, consultor industrial que trabalha na atração de 
investidores interessados na Bahia.  
 
Alguns segmentos, como o de pneus ou o de papel e celulose, têm números eloqüentes para 
apresentar, mas outros, é verdade, ainda estão na indefinição. O têxtil, por exemplo, citado 
pelo levantamento da Secretaria da Indústria como o receptor do quinto maior volume de 
investimentos nos próximos quatro anos, patina em negociações entre potenciais investidores. 
A Braskem é uma das companhias que encabeçam um projeto de montar no Estado um pólo 
têxtil. Esse pólo aproveitaria tanto a forte produção baiana de algodão - segunda maior no país 
- quanto o potencial de fabricação de fios de poliéster oferecido pela base industrial 
petroquímica do pólo de Camaçari. As negociações permanecem indefinidas.  



 
Empresários e especialistas citam a malha da infra-estrutura para o escoamento da produção 
como um dos principais entraves a um crescimento mais robusto da economia baiana. "A infra-
estrutura é um dos nossos pontos críticos. Portos, rodovias e a hidrovia do Rio São Francisco 
precisam de recuperação", diz o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia (Fieb), Victor Ventin. Um dos casos mais emblemáticos é o da BR 242, que corta o 
Estado de Leste a Oeste e é uma das mais importantes vias para o escoamento dos grãos 
produzidos na região Oeste. Governo e empresários sonham desde sempre com uma ferrovia 
que ligue o pólo de grãos baiano aos portos da costa. "Mas, com essa alta taxa de juros, 
investir em infra-estrutura não é interessante", diz Ventin.  
 
A carga fiscal ainda alta e os investimentos em infra-estrutura aquém dos necessários são 
duas das "bolas pretas" com as quais a Bahia convive, diz Ventin. Ainda assim, ele ressalta 
números como o da balança comercial baiana em 2006. "No primeiro quadrimestre do ano, 
nossa balança comercial cresceu 34% em comparação com o mesmo período do ano passado", 
afirma. A diferença entre exportações e importações foi de R$ 785 milhões nos primeiros 
quatro meses do ano. De janeiro a abril de 2005, o saldo foi de R$ 585 milhões. "Se não fosse 
por essas duas ´bolas pretas´, estaríamos ainda melhores", diz.  
 
Os aportes na indústria do turismo também são expressivos. De 1991 até o ano passado, 
foram executados projetos privados que somaram US$ 1 bilhão em investimentos, enquanto 
empreendimentos que representavam US$ 252 milhões em desembolsos estavam em 
construção. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, os investimentos que estão em fase 
de projeto para serem desembolsados nos próximos 14 anos somam US$ 6,4 bilhões.  
 
Um dos maiores projetos nesse setor está prestes a sair do papel. O resort do grupo espanhol 
Iberostar, que receberá, no total, US$ 200 milhões em investimentos e pretende ser o maior 
do país, já está em fase pré-operacional. A primeira etapa, na qual foram investidos US$ 80 
milhões, será inaugurada no final de junho. 
 
Leia mais 
 
Indústria vive fase de bom crescimento  
Françoise Terzian 
 
Crescente, diversificada e responsável por aumentos superiores à média nacional. Assim é a 
produção industrial baiana que, há tempos, deixou de fabricar só commodities para ter 
produção de alto valor agregado. Por conta desta quantidade e diversidade de itens, em 2004, 
a Bahia fechou sua produção industrial com um aumento de 10,1%, 1,8% a mais que o Brasil. 
No ano passado, embora o crescimento nacional tenha sido menor, a Bahia registrou uma taxa 
positiva de 4,1%, enquanto o Brasil aumentou 3,1%.  
 
"A indústria baiana tem apresentado uma performance superior à média nacional", afirma 
André Macedo, economista da coordenação de indústria do IBGE. Os bons resultados que 
marcaram 2004 e 2005 continuam neste ano. Em março, por exemplo, a produção industrial 
baiana cresceu 5,9% em relação ao mesmo período de 2005, enquanto a nacional Brasil 
cresceu 5,2%. No primeiro trimestre, o aumento foi de 6,6% contra 4,6% do país.  
 
Enquanto 65% da produção industrial baiana vêm da celulose, refino de petróleo e produtos 
químicos - áreas que têm apresentado desempenho satisfatório -, segmentos como os de 
alimentos e bebidas e veículos automotores têm registrado produção negativa. Macedo diz que 
se comparado ao mesmo período de 2005, o primeiro trimestre deste ano aponta um recuo de 
9,2% na produção de veículos automotores. "Como esta indústria vinha apresentando forte 
crescimento de dois anos para cá, impulsionada até pelas exportações, acredito que esta 
queda esteja associada à alta dos períodos anteriores", diz Macedo.  
 
José Luiz Pérez Garrido, secretário da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia, afirma que a 
indústria baiana vive um período de crescimento virtuoso e sustentável. "Hoje, ela representa 
quase 50% do PIB baiano, sendo que 35% deste total se devem à indústria de 



transformação", analisa. Das exportações de 2005, Garrido lembra que 85% foram de 
produtos industriais. Nos últimos dois anos, a Bahia registrou também um crescimento de 18% 
em produtos de maior valor tecnológico.  
 
"Estamos muito contentes com o desempenho da área industrial baiana neste ano", afirma 
Victor Ventin, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Hoje, o 
Estado concentra cerca de 2,8 mil indústrias que geram 210 mil empregos. Ventin lembra que 
o PIB da Bahia cresceu 4,9% no ano passado, enquanto o do Brasil aumentou 2,3% A 
participação do PIB baiano no PIB nacional foi de 5%, em 2004, devendo chegar aos 5,5% 
este ano. Em relação ao Nordeste, o PIB baiano representa 33%.  
 
A 50 km de Salvador, o pólo de Camaçari é considerado o maior complexo industrial integrado 
do Hemisfério Sul. Lá estão instaladas mais de 60 empresas químicas, petroquímicas e de 
outros ramos de atividade como automotiva, de celulose, metalurgia e têxtil da Bahia. É lá que 
a Ford produz cerca de 250 mil veículos por ano. A montadora atraiu para a região outras 
empresas como Continental e Bridgestone Firestone. "Capital atrai capital e a Bahia criou um 
ambiente propício para a indústria e toda sua cadeia atuar", afirma Armando Avena, secretário 
de Planejamento da Bahia.  
 
No pólo de Camaçari também está baseada a Braskem, a maior indústria do complexo. Ela 
recebe derivados de petróleo da Petrobras e os transforma em petroquímicos básicos como 
eteno, propeno e benzeno. Embora Camaçari seja o município mais industrial e com maior 
renda per capita do estado, Avena diz que a produção industrial também avança em várias 
outras regiões do Estado como Mucuri e Eunápolis (no sul do Estado), que hospedam pólos de 
celulose, e o interior que abriga cerca de 60 empresas calçadistas como a Azaléia.  
 
Embora Camaçari tenha capacidade para receber novas empresas, Garrido afirma que para 
evitar excesso de produção em uma área e desaquecimento forte em outras, o Estado trabalha 
de forma a levar indústrias e seu desenvolvimento para pontos variados da Bahia. Feira de 
Santana é um exemplo. Ela já abriga indústrias como a Pirelli e recebe, em breve, uma 
unidade industrial da Nestlé. Ilhéus, pólo de informática, também se expandiu graças à 
presença de mais de 50 empresas especializadas. "Queremos fortalecer as economias 
subregionais", afirma Garrido.  
 
De 2003 a 2005, 126 novos empreendimentos começaram a operar no Estado, o que gerou 28 
mil empregos. Neste ano, há 94 indústrias em fase final de implantação. "A Bahia é a bola da 
vez do país, assim como Minas Gerais era quando implantou a Fiat nos anos 80", compara 
Avena. Nos últimos três anos, a Bahia cresceu o dobro do país. A previsão para este ano 
também é de crescimento superior ao nacional.  
 
Leia mais 
 
Veracel espera aumentar a capacidade de produção  
Carmen Ligia Torres 
 
A região Sul da Bahia é uma das fortes candidatas a receber os investimentos que os atuais 
sócios da Veracel, instalada na região de Eunápolis, deverão fazer na ampliação da capacidade 
de produção de celulose no Hemisfério Sul, nos próximos dois anos.  
 
Apesar de a duplicação da Veracel, hoje produzindo no limite de sua capacidade nominal, não 
ser um projeto consumado, o presidente da empresa, Renato Guéron, acredita que a empresa 
tenha ótimas chances de ser a eleita dos sócios Aracruz Celulose (50%) e a sueco-finlandesa 
Stora Enso (50%) dentro de seus planos de expansão. "Reunimos muitas vantagens, 
começando pelo clima favorável ao cultivo do eucalipto e chegando à alta tecnologia agregada 
à usina, que tem apresentado crescente eficiência operacional", resume.  
 
Instalada em uma área de 172,9 mil hectares, a Veracel foi viabilizada com um investimento 
de US$ 1,2 bilhão. O plantio iniciou-se em 1992 e a fábrica começou a operar em outubro de 
2005.  



 
Ao todo são 74,4 mil hectares cultivados com eucaliptos e 85,1 hectares de área protegida de 
Mata Atlântica, onde se mantém a biodiversidade, incluindo nascentes e cursos d'água. A 
empresa adotou o modelo de plantio em mosaico onde áreas de mata nativa são preservadas 
em meio à mata de eucaliptos. Além de ambientalmente correto, esse tipo de plantio evita 
doenças nas árvores cultivadas para a celulose, aumentando a produtividade e reduzindo 
custos com defensivos químicos. A partir de sofisticados recursos tecnológicos desenvolvidos 
em pesquisas constantes, a empresa produz mudas clonais de mais de 400 tipos diferentes de 
eucaliptos.  
 
Na usina de processamento dos eucaliptos, a preservação ambiental também é observada. Os 
resíduos da madeira processada são destinados à produção de energia elétrica que alimenta a 
linha de produção, que consome 70 MW/hora. Um excedente de 30 MW/hora é fornecido para 
a Eka Bahia, fabricante de produtos químicos instalada nas dependências da Veracel. Além 
disso, uma central de tratamento permite o reaproveitamento de cerca de 90% de outros 
resíduos sólidos gerados nas atividades da empresa. Devido a esses, entre outros, conceitos 
de desenvolvimento sustentável praticados, a Veracel passou a integrar, já em 2004, o Comitê 
Brasileiro de Global Compact, da Organização das Nações Unidas.  
 
Neste ano, a Veracel deverá produzir 920 mil toneladas de celulose, que são divididas entre 
suas acionistas, a Aracruz, que comercializa o produto no mercado internacional, e pela 
StoraEnso, que consome celulose em suas unidades de papel na Europa e na China. A 
estimativa é atingir 1,080 milhão de toneladas em 2006, segundo Guéron. "Depois disso, o 
aumento da produção depende de ampliação de área de plantio e outras medidas que 
demandam aportes de recursos por parte dos acionistas", diz o presidente da empresa.  
 
O projeto Veracel gera, atualmente, cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos e contou com 
o apoio dos governos estaduais e municipal para se concretizar. Além dos incentivos fiscais, o 
governo da Bahia se responsabilizou por melhorias de infra-estrutura rodoviária para facilitar o 
acesso de fornecedores e funcionários até a empresa.  
 
Se a ampliação da Veracel na Bahia vier a se concretizar, o Estado dá mais um passo rumo à 
sua consolidação como um forte pólo produtor de celulose do Brasil. Em fevereiro passado, foi 
divulgada a expansão da capacidade produtiva da unidade industrial da Suzano Bahia Sul 
Celulose no Mucuri, também no Sul do Estado. O projeto prevê investimentos de R$ 3,5 
bilhões em três anos, dos quais R$ 2,4 bilhões financiados pelo BNDES. Com capacidade 
instalada atual de 650 mil toneladas por ano, a estimativa é chegar a 1 milhão de toneladas 
até 2008.  
 
Da mesma forma, no final de 2005, teve início a expansão da Bahia Pulp, com a aquisição pela 
Sateri International (controladora com origem em Cingapura) de uma caldeira de recuperação, 
com a perspectiva de triplicar a sua capacidade anual de 115 mil para 365 mil toneladas 
(celulose solúvel) até 2007.  
 
Responsável por 108 mil empregos diretos, a produção de celulose no Brasil atingiu 10 milhões 
de toneladas e a de papel 8,6 milhões em 2005. O BNDES avalia que nos próximos três anos 
cerca de R$ 10 bilhões serão investidos em novos empreendimentos do setor, informando que, 
até 2010, a carteira total de investimentos para o setor chega a R$ 17,5 bilhões. 
 
Leia mais 
 
Fábricas de calçados mudam interior baiano  
Lizete Teles de Menezes 
 
Rompendo preconceitos, a indústria de calçados está alterando a fisionomia do interior baiano. 
A desvalorização cambial não esmaeceu os investimentos do setor na região, que alcançaram 
R$ 483 milhões em 2005. A atividade fechou o ano com 59 empresas, 42 de calçados e 17 de 
componentes, instaladas em 38 municípios. Elas empregam formalmente cerca de 26 mil 
pessoas, responsáveis pela fabricação de mais de 125 mil pares por dia.  



 
Diversificada, a produção envolve calçados femininos e infantis, tênis, chuteiras, boa parte 
destinada ao mercado externo. As exportações em 2005 bateram na casa de US$ 56 milhões, 
puxadas pela Argentina, que com México e Reino Unido se constituem nos maiores 
importadores.  
 
Gestado na década de 60, o pólo calçadista baiano só ganhou corpo nos últimos dez anos, com 
a chegada de grandes players do setor como a Azaléia Calçados, líder do segmento. Hoje, o 
parque industrial ostenta nomes como o da Bibi Calçados, instalada em Cruz das Almas; 
Ramarin, estabelecida em Jequié; Belpasso, em São Francisco do Conde, Dilly, no município de 
Santo Estevão, além da Disport, em Ipirá. A Via Uno, nome fantasia da Bison Calçados, tem 
três operações, em Conceição do Coité, Serrinha e Valente. A Free Way opera em Terra Nova, 
enquanto a Leve e a Daiby funcionam nas cidades de Itaberaba e Amargosa, respectivamente. 
Significativa, essa amostra evidencia o dinamismo do setor, que desencadeou a 
industrialização desses municípios e, de acordo com o Centro Internacional de Negócios da 
Bahia (Promoexport), elevou o Estado à quinta posição entre os principais produtores e 
exportadores de calçados do país.  
 
Funcionando em três pavilhões instalados na cidade de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, 
a operação da gaúcha Bibi Calçados, especializada em sapatos infantis, completou sete anos. 
Sua produção no Estado ultrapassou 1,5 milhão de pares no ano passado. No mesmo período, 
faturou R$ 62 milhões, 30% com exportações para mais de 60 países de todos os continentes, 
com destaque para América Latina e Europa, conforme informações de Marlin Kohlrausch, 
presidente da empresa. A meta, segundo o empresário, é construir uma marca mundial até o 
ano 2015.  
 
Na Bahia há dez anos, a também gaúcha Calçados Azaléia contabiliza 18 fábricas na região 
sudoeste do Estado, com as mesmas tecnologias que adota em suas outras operações. Trata-
se do maior complexo calçadista da América Latina, com uma produção diária de 65 mil pares, 
basicamente chinelos e tênis e seus componentes. Em 2005, o faturamento da corporação 
como um todo chegou a R$ 1 bilhão. Cerca de 20% de suas vendas totais vão para o mercado 
externo.  
 
A operação baiana já se aproxima de 50% do total da operação da Azaléia, seja em produção, 
faturamento, ou em postos de trabalho. " Empregamos formalmente 8.500 pessoas. Se 
somarmos terceirizados, prestadores de serviço, fabricantes de componentes e de matéria-
prima, a empresa gerou indiretamente pelo menos 2 mil empregos " , afirma Antonio Britto 
Filho, diretor-presidente da empresa.  
 
Fundada há 48 anos, em Parobé, no Rio Grande do Sul, e liderada até 2003 pelo empresário 
Nestor de Paula, a Azaléia tem hoje uma gestão profissionalizada e, segundo Brito Filho, vive a 
expectativa de que "os governos compreendam a importância do setor calçadista, seja na 
geração de empregos, seja na geração de divisas e dêem passos concretos no sentido de 
combater os quatro grandes adversários da expansão da produção de calçados: a concorrência 
desleal de países asiáticos, o câmbio irreal, o contrabando e a informalidade e o custo Brasil".  
 
Se estes fatores forem ao menos em parte combatidos, diz o empresário, o setor seguirá em 
expansão. "Se, porém, não agirmos como outros países, que vêm combatendo estes desvios, a 
tendência será de prolongamento da situação atual, com a suspensão de investimentos e 
transferência para o exterior." 
 
Leia mais 
 
Exportações crescem com a diversificação de produtos  
Françoise Terzian 
 
O granito que está sendo usado para revestir o aeroporto de Dubai (Emirados Árabes), os 
sofás de luxo que figuram em muitas residências norte-americanas, a polpa de frutas 
consumida por vários países europeus como Portugal e muitos dos automóveis dirigidos pelos 



mexicanos e chilenos têm uma particularidade que a maioria dos brasileiros desconhece. São 
todos "made in Bahia".  
 
A economia que, até a década de 50, era monoexportadora de cacau, hoje se destacada 
graças a uma pauta diversificada de produtos que, só no ano passado, gerou US$ 5,9 bilhões 
em exportações. Este valor é 47,3% superior a 2004. No mesmo período, as exportações 
brasileiras cresceram 23%.  
 
Armando Avena, secretário de Planejamento da Bahia, atribui esta reviravolta na economia 
baiana ao trabalho de longa data do governo local que, em busca de atração de indústrias de 
alto valor agregado, criou uma política agressiva com base em incentivos fiscais. Hoje, a Bahia 
é a sexta maior exportadora do Brasil e a primeira de todo o Nordeste. Ela representa 56,7% 
de tudo o que foi mandado para fora pelo Nordeste no ano passado.  
 
Levantamento do Centro Internacional de Negócios da Bahia (Promo) revela que 62,2% das 
exportações de 2005 foram de produtos manufaturados. Itens básicos ficaram com 19,9% do 
total. Os principais destinos são Estados Unidos, Argentina, Itália, México e outros países da 
América Latina.  
 
Atualmente, cerca de 35% dos produtos exportados pelo Estado são provenientes do pólo 
industrial de Camaçari, situado a 50 km de Salvador. É lá que fica a Ford, montadora instalada 
na região desde 2001, que atraiu para sua planta mais de uma dezena de fornecedores que 
atuam de forma integrada. No ano passado, das 246.934 unidades de EcoSport e Fiest (versão 
hatch e sedan) produzidas em Camaçari, 100 mil foram exportadas para vários países da 
América Latina.  
 
O setor automotivo foi o terceiro da lista dos maiores exportadores do Estado em 2005. Ele 
representou US$ 872 milhões da pauta de exportação baiana, perdendo apenas para os 
segmentos de derivados de petróleo e químicos e petroquímicos.  
 
Segundo Avena, entre 2002 e 2005, as exportações do Estado cresceram 148%, chegando a 
5,1% das exportações do país. Apesar do real valorizado, o que atinge em cheio a parte 
agrícola, os produtos em cobre e petroquímicos têm apresentado preços bons no mercado 
internacional, o que resulta em uma previsão que gira em torno de US$ 7 bilhões em 
exportações para este ano. Há quem ainda aposte em US$ 8 bilhões. Neste primeiro trimestre, 
por exemplo, a Bahia registrou aumento de 26% nas exportações em relação ao mesmo 
período de 2005.  
 
O crescimento das exportações baianas também está ligado à diversificação da oferta. João 
Alfredo Figueiredo, diretor superintendente do Promo, conta que 180 novos produtos fora 
inseridos na pauta de exportação no ano passado, número que tende a crescer. Isso significa 
que, embora 70% dos US$ 5,9 bilhões exportados sejam provenientes das grandes empresas, 
as pequenas e médias também já começam a ter produtos de qualidade para atender o 
mercado externo.  
 
De olho na demanda crescente de Portugal e Espanha por polpa de fruta congelada, a Brasfrut, 
agroindústria de Feira de Santana, a 108 km de Salvador, tem 15% do seu faturamento 
provenientes das exportações de frutas in natura e polpa para países como os dois acima 
citados, além de Suécia, Eslovênia e Estados Unidos. Elmano Portugal, diretor comercial e 
sócio da Brasfrut, diz que para vender para o exterior é necessário garantir um produto 100% 
natural, livre da adição de qualquer componente químico para conservação.  
 
O ramo de móveis baiano também tem se mostrado superaquecido no exterior. Figueiredo 
destaca a Tidelli, fabricante de móveis para áreas externas (varanda, piscina e jardins), e a 
Italsofa, empresa italiana que desenha os estofados de luxo em seu país de origem e os 
produz na Bahia, China e Romênia.  
 
A Tidelli deixou Porto Alegre há 11 anos para montar fábrica e loja própria em Salvador. Seu 
objetivo era atender melhor seu maior mercado, Norte e Nordeste. Hoje, trabalha para crescer 



nos mercados norte-americano e europeu, para os quais exporta desde 2003. "Começamos 
participando de feiras e, atualmente, 5% da nossa produção é destinada às exportações", diz 
Roberta Mandelli, gerente de comércio exterior da Tidelli, que pretende chegar aos 10%.  
 
Recentemente, ela apresentou sua nova coleção para o mercado americano na International 
Contemporary Furniture Fair e anunciou uma parceria com o distribuidor local, a Design 
Kollection, que vai cuidar de toda logística de distribuição no território americano. "Agora, 
nossos produtos estarão em todo o país, deixando de ser restritos à costa leste. Com isso, 
queremos ampliar as vendas em 300% para o país", prevê Tatiana Mandelli, proprietária da 
Tidelli.  
 
O mercado americano é, sem dúvida alguma, um dos mais visados pelas empresas baianas. 
"Trata-se de um país que devemos trabalhar cada vez mais e mais, já que o americano é 
consumista e muitas cidades se encontram em obras, como é o caso de Nova Orleans", analisa 
Figueiredo, vislumbrando espaço para a venda de rochas ornamentais (mármores, granitos e 
outras rochas de revestimento).  
 
Como a Bahia tem uma grande diversidade de granito e também se destaca por ser o maior 
pólo de mármore Bege Bahia, o Promo quer fechar um acordo de cooperação com a Gerdau, 
que tem incentivado os americanos a utilizar o ferro na construção, principalmente com os 
estragos provocados pelos furacões. A idéia é sugerir também o uso de mármores e granito 
baiano. 
 

 
 
Leia mais 
 
Comércio de frutas dinamiza a região  
Lizete Teles de Menezes 
 
Alavancada por investimentos públicos e particulares, a produção de frutas na Bahia cresceu 
50% em 2005, alcançando um volume de 3,7 milhões de toneladas. O Estado manteve a 
liderança na produção de manga, cuja safra em 2005 foi de 305 mil toneladas. Ganhou 
destaque também como o maior produtor de mamão, com 680 mil toneladas, cerca de 50% do 
total produzido no país. A fruticultura dissemina-se por todas as regiões, com forte presença 



no Vale do Rio São Francisco (Juazeiro, Curaçá, Sento Sé, Casa Nova, Remanso e Bom Jesus 
da Lapa), além de Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio, na Serra Geral; Teixeira de 
Freitas e Mucuri, no Extremo Sul.  
 
Terceiro exportador de frutas do Nordeste, atrás do Ceará e do Rio Grande do Norte, o Estado 
estruturou e consolidou pólos para suas exportações que, apesar dos problemas cambiais, 
saltaram de 90,5 mil toneladas em 2004 para 105,2 mil toneladas no ano passado. No mesmo 
período, a receita subiu de US$ 74,8 milhões para US$ 103,5 milhões, mais 38,32%, segundo 
o Centro Internacional de Negócios da Bahia (Promo).  
 
Os cinco maiores importadores são Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal e Espanha, 
que compram principalmente uvas, mangas frescas e secas e mamão papaia, itens que 
encabeçam a pauta. Um fato promissor foi a abertura de novos mercados, com a liberação das 
exportações de manga para o Japão e de mamão para os Estados Unidos.  
 
Primeira empresa baiana certificada para vender mamão aos americanos, a Bello Fruit, Mucuri, 
no Extremo Sul da Bahia, tem uma área plantada de 400 hectares e produtividade de 150 
toneladas por hectare em 18 meses. Há 21 anos produz e exporta a espécie Golden papaya 
para o mercado europeu e, para atender o novo cliente, investiu R$ 6 milhões na construção 
de um novo packing house - infra-estrutura com um galpão de processamento pós-colheita.  
 
"Esperamos doze meses para conseguir a certificação americana, que só abrange os frutos 
produzidos na área que vai do Vale do Mucuri, onde está localizada nossa fazenda, até o Vale 
do Jequitinhonha", diz Ulisses Brambini, diretor-presidente da empresa. Com 600 funcionários 
formais, a Bello Fruit responde pela geração de 3,6 mil empregos indiretos. Faturou US$ 10 
milhões no ano passado, 68% do total com exportações. Brambini teme que, com o real 
valorizado, a participação das vendas externas em sua receita não passe de 15% neste ano.  
 
Carros-chefes da produção e exportação de frutas da Bahia, uva e manga têm no Sub Médio 
São Francisco sua maior concentração. A região responde por 95% de toda a uva produzida no 
Estado, cuja espécie sem semente vem ganhando espaços importantes no mercado 
internacional. O município de Juazeiro destaca-se nas duas culturas. Um exemplo é a Special 
Fruit Importação e Exportação Ltda., uma das maiores exportadoras, que, associada a outros 
25 produtores, coloca 70% de sua produção na Europa e nos Estados Unidos.  
 
A fazenda cultiva 400 hectares de manga e 210 hectares de uva com e sem semente, ambos 
irrigados. Produziu no ano passado 1,2 milhão de caixas de 4 quilos de uva e 2,5 milhões de 
manga, responsáveis por um faturamento de R$ 30 milhões, 10% sobre 2004, conta Júlio 
Medeiros, gerente geral da empresa. "No pico da safra, chegamos a ter cerca 1,8 mil 
trabalhadores, todos com carteira assinada", diz.  
 
Principal pólo de fruticultura tropical do país, o Sub Médio São Francisco foi beneficiado por 
projetos de irrigação que contemplaram desde pequenos produtores a grandes 
empreendimentos. Além de manga e uva, destaca-se ainda na produção de coco, banana, 
goiaba, melancia, melão, acerola, maracujá, atemóia, sapoti e pinha (fruta-do-conde). Para 
John Khoury, responsável pelo escritório da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia em 
Juazeiro, a atividade representou a redenção da região, porque é altamente geradora de 
emprego. "Cada hectare de uva plantado, por exemplo, demanda mão-de-obra de cinco a seis 
trabalhadores", contabiliza.  
 
Os trabalhadores são treinados para realizar o plantio, pulverização e a poda, o que significa 
qualificação de mão-de-obra. " O cluster como um todo emprega cerca de 300 mil pessoas e 
vem criando novas oportunidades de negócio e trabalho " , afirma Koury, citando como 
exemplo os caminhoneiros, borracheiros e postos de gasolina que se multiplicaram com o 
advento da fruticultura.  
 
Iniciativa importante para dar suporte à fruticultura baiana e nacional, a Moscamed Brasil, 
primeira biofábrica brasileira, instalou-se em Juazeiro, onde já está produzindo machos 
estéreis da espécie mosca-do-mediterrâneo, para controlar biologicamente a proliferação do 



inseto, que ataca, entre outras frutas tropicais, a manga, a uva e a goiaba. Ao cruzar com a 
fêmea, o macho transfere espermatozóides inviáveis, que impedem a reprodução da mosca.  
 
Leia mais 
 
Europa e EUA importam vinho baiano  
Lizete Teles de Menezes 
 
A qualidade das uvas do Sub Médio São Francisco vêm atraindo investimentos da indústria de 
bebidas para a região, que tem sol nos doze meses do ano e terras excelentes para o cultivo, 
proporcionando colheita de até 2,5 safras anuais. Um exemplo é a Fazenda Ouro Verde Ltda., 
fundada há cinco anos numa área de 630 hectares, no município baiano de Casa de Nova, nas 
margens do Rio São Francisco. Fruto de uma parceria entre as gaúchas Lovara Vinhos Finos 
Ltda. e Vinícola Miolo Ltda., ambas de Bento Gonçalves (RS), a Ouro Verde produz anualmente 
1.900 toneladas de uvas finas, cultivadas em 100 hectares, que são transformadas em 1,8 
milhão de litros de Espumante Moscatel branco e tinto.  
 
Do total de vinho produzido pela empresa, 10% são exportados para a Alemanha, República 
Czecha, Dinamarca, Polônia e Estados Unidos. O maior importador é a França. Diversificando 
seu catálogo, a Ouro Verde anuncia para junho o lançamento do Brandy Osborne, resultado de 
uma parceria entre a Lovara e a Miolo com a espanhola Osborne, maior produtora de 
conhaque da Espanha, proprietária de tradicionais marcas de vinho na Europa, como o 
Montecillo, Senorio del Cid e do vinho do porto Osborne, além dos brandies Magno e Conde de 
Osborne. A empresa brasileira pretende produzir no primeiro ano 300 mil garrafas do Brandy 
Osborne.  
 
A história da Ouro Verde começou em 1999, conta Carlos Alberto de Oliveira Matos, gerente 
geral da empresa, quando o empresário João Benedetti, da Lovara, visitou o Nordeste na 
companhia do enólogo Adriano Miolo. Ao degustar uvas do tipo Moscatel produzidas às 
margens do São Francisco, Miolo comentou: "Estas são as uvas ideais para a produção de 
espumante". Os empresários não ficaram apenas no comentário, diz Oliveira Matos, partiram 
para a ação e adquiriram a fazenda, cuja produtividade por hectare é de 19 toneladas/ano, 
com colheita de duas safras em oito meses.  
 
Com 86 empregados fixos, a vínicula gera 344 empregos indiretos. Em 2005, vendeu 1,6 
milhão de litros de vinho e espera um acréscimo de 30% no faturamento em 2006. Tudo vai 
depender das condições climáticas, que neste início de ano foram desfavoráveis, e dos rumos 
que a economia brasileira nos próximos meses.  
 
Leia mais 
 
Agricultura consolida-se no Cerrado  
Carmen Lígia Torres 
 
Um prato de comida, um maço de cigarro. São essas as referências de preço usadas para 
calcular quanto custava 1 hectare de terra, há pouco mais de 30 anos no Oeste da Bahia, 
região hoje considerada um dos maiores pólos de desenvolvimento do Estado. "Até 1972, o 
Oeste era designado como 'as terras do além-São Francisco', sem nenhuma importância 
maior", conta Saulo Pedrosa, prefeito da cidade de Barreiras, tida como a capital da região.  
 
O Oeste da Bahia é responsável pela produção de 4% da soja brasileira, com produtividade 
que bateu em 46 sacas por hectare na safra passada. Apesar dos problemas conjunturais 
vivenciados (conseqüência do câmbio valorizado, pelos mais de 1.130 produtores da região, 
que cultivam 1,5 milhão de hectares, mas pretendem no futuro aumentar a área plantada, 
principalmente a de algodão.  
 
"Há um trabalho de pesquisa intenso na região visando melhorias de cultivares e técnicas para 
aumentar a qualidade da produção e a produtividade do algodão", diz Ivanir Maia, assessor de 
Agronegócio da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, instituição que reúne os 



produtores, que atua em parceria com fundações do Estado, entidades federais como a 
Embrapa e outras para o fomento e desenvolvimento da região.  
 
Além da soja e do algodão, que ocupam a maior parte das terras cultivadas, respectivamente 
870 mil hectares e 211,1 mil hectares, milho e café, além das frutas, em terras irrigadas, 
fazem parte do leque de produtos da região. Atraídas pela matéria-prima, gigantes como a 
Cargill e Bunge já estão na área, em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, respectivamente. 
Outras empresas, muitas delas estrangeiras, estudam com bastante interesse a instalação de 
unidades.  
 
Formado por cerca de 39 municípios, o cerrado baiano tem em Barreiras, Luís Eduardo 
Magalhães e São Desidério as cidades mais expressivas. Contando com 140 mil habitantes, 
Barreiras é a referência da região para questões de segurança, de Justiça e em educação. Em 
Luís Eduardo Magalhães, distrito de barreiras até 1998, e com 40 mil habitantes, a dinâmica 
comercial do agronegócio é mais intensa. São Desidério, a menor das três, com apenas 10 mil 
habitantes, é o município mais rico, por causa de as plantações de algodão estarem sob sua 
área de arrecadação. Os estudantes de São Desidério que buscam escolas em Barreiras 
sempre têm subsídio da prefeitura da cidade, por exemplo.  
 
Até o ano passado, a região não dispunha de uma unidade da Justiça Federal. Quem precisava 
resolver ou acompanhar processos judiciais ligados à União tinha que percorrer cerca de 900 
quilômetros para ir até a capital, Salvador. Com a instalação da Vara da Justiça Federal em 
Barreiras foram beneficiados mais de 30 municípios, o que representa uma população de mais 
de 700 mil habitantes.  
 
À Vara da Justiça Federal, estão vinculados, também, a Procuradoria e Advocacia Geral da 
República, a Polícia Federal e o Juizado Especial Federal que, segundo o prefeito, atende 
gratuitamente causas de até 60 salários mínimos, sem necessidade de advogado.  
 
Outro feito do qual orgulha-se o prefeito Saulo Pedrosa, é o da instalação de uma unidade da 
Universidade Federal da Bahia, que deverá começar a funcionar a partir de julho. "Tudo o que 
for feito nos próximos anos do governo será pouco, frente à instalação da UFBA na cidade", diz 
o prefeito.  
 
Com o nome de Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, a unidade 
universitária funcionará no campus Edgard Santos. Abrigará os cursos de geologia, geografia, 
química, engenharia sanitária e ambiental, ciências biológicas e administração. Segundo 
registrou o reitor da UFBA, Naomar de Almeida Filho, "a intenção da UFBA não é meramente a 
expansão e distribuição territorial de vagas no vestibular; queremos criar uma rede de campi 
avançada na UFBA, no pleno âmbito da atuação universitária, com programas de pesquisa e 
extensão integrados a atividades de ensino e articulados com o desenvolvimento regional." 
 



 
 
Leia mais 
 
Produtores estão insatisfeitos com a política agrícola  
Carmen Lígia Torres 
 
Os produtores do cerrado baiano não ficaram satisfeitos com as medidas do governo federal 
divulgadas na semana passada para atenuar os problemas gerados pelas perdas financeiras 
trazidas pela quebra na expectativa de safra e, também, pelos preços mais baixos dos 
produtos. "Nossos problemas vão muito além das perdas deste ano", resume Rildo Luiz de 
Lima, um dos representantes dos mais de 1.130 produtores agrícolas do Oeste baiano.  
 
Para ele, o compromisso assumido pelo Ministério da Agricultura de alongar a dívida, esticar o 
prazo de pagamento e reduzir as taxas de juros dos financiamento não alivia os produtores da 
região, que acumulam mais de R$ 1 bilhão de empréstimos com bancos públicos e privados. 
"Apenas 20% dos produtores de soja do Oeste baiano utilizaram créditos do Banco do Brasil e, 
dessa forma, essas medidas passam ao largo da solução de nossos problemas", diz Lima.  
 
Segundo ele, as reivindicações que motivaram a movimentação dos produtores rurais de todo 
o Brasil são estruturais dos negócios rurais. "Mesmo se a safra boa, temos um déficit de mais 
de 30% entre nosso custo de produção e a rentabilidade do produto", diz. Considerando uma 
produtividade de 50 sacas de soja por hectare (a produtividade desse ano diminuiu para 38 
sacas), o custo calculado para obtenção dos grãos é de R$ 1,2 a R$ 1,3 mil. "Nosso retorno 
fica em torno de R$ 1 mil por hectare", afirma Lima. Ele calcula que a cada R$ 1 mil 
investidos, apenas R$ 700 voltem para o produtor.  
 
Em virtude da estiagem que atingiu a região em janeiro, a quebra da safra esperada para esse 
ano é de 25% no caso da soja e 45% no caso do milho. O algodão, apesar de ainda não ter 
finalizado a colheita anual, também deverá ter perdas significativas motivadas não pela seca 
mas sim pelas chuvas fora de época. " As águas vieram no momento em que apareciam as 
primeiras plumas aptas à colheita, causando o apodrecimento de, no mínimo 10% delas, 
interferindo, também, na qualidade do produto " , explica Ivanir Maia, assessor de 
Agronegócios da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, que reúne os produtores da 
região. O algodão do cerrado baiano vem despontando como um dos melhores do Brasil, diz.  
 



Insistindo na necessidade de haver uma política agrícola de curto e médio prazos, Lima 
destaca a necessidade, entre outros, da desoneração fiscal direta e de insumos de grande 
participação na produção, como o diesel. 
 
Leia mais 
 
Arrecadação vai aumentar 13%  
Carmen Lígia Torres 
 
A arrecadação nominal da Bahia no primeiro quadrimestre deste ano cresceu 10,29%, 
representando receita de R$ 2,65 bilhões aos cofres estaduais frente R$ 2,4 bilhões no mesmo 
período de 2005. Corrigidos pelo IGP-M, os valores perfazem um crescimento da receita 
estadual de 9,53%.   
   
Segundo os dados da Secretaria da Fazenda, os principais ganhos obtidos no período vieram 
do setor de utilidade pública, com o aumento do consumo de energia e dos serviços de 
telefonia, que tiveram uma variação de 31,2%, em relação ao mesmo período de 2005. A 
arrecadação nominal do segmento, neste ano, ficou em R$ 596 milhões frente os R$ 451 
milhões do ano passado.  
 
O segmento varejista vem em segundo lugar no ranking dos melhores, contribuindo com R$ 
390,1 milhões para a arrecadação do Estado, ante R$ 350 milhões obtidos em 2005. O 
crescimento nominal verificado, de 10,7%, comparado com o obtido em 2005, é creditado ao 
consumo de eletrodomésticos e de veículos.  
 
Em terceiro lugar, está a indústria de bebidas, que trouxe aos cofres baianos R$ 122,4 
milhões, ante os R$ 111,2 milhões contabilizados em 2005, perfazendo um crescimento 
nominal de 9,2%. "O fato de o Carnaval ter sido no final de fevereiro estendeu o verão um 
pouco mais, em relação ao ano passado, contribuindo para aumentar o consumo de cervejas", 
justifica Walter Cairo de Oliveira Filho, secretário da Fazenda do Estado da Bahia.  
 
O petróleo, que é a principal fonte de arrecadação da Bahia, ficou com o quarto lugar, entre os 
ganhos de caixa. Apesar da alta participação no bolo total de receitas tributárias, na casa dos 
30%, entre os segmentos que mais evoluíram no quadrimestre ficou apenas em quarto lugar. 
Os R$ 782,8 milhões arrecadados representaram variação corrigida de 5,11% ante a 
arrecadação do mesmo período de 2005. "A importação de nafta e o aumento do consumo de 
gasolina, devido ao aumento do preço do álcool e da redução do percentual de mistura de 
álcool na gasolina, de 25% para 20%, refletiram-se diretamente nos valores arrecadados com 
o petróleo", diz Walter Cairo.  
 
Entre as perdas de arrecadação do Estado, as receitas originadas na agricultura, que baixaram 
8,4% em relação ao ano anterior, o que representou R$ 24,3 milhões arrecadados nesse ano 
contra R$ 26,3 milhões do ano anterior. O secretário da Fazenda explica que, além das 
quebras da safras de algodão, soja e milho, os números refletem ainda o impacto da isenção 
tributária do feijão para vendas internas. Segundo a Secretaria, há especulações em torno de 
irregularidades, como a simulação de operações interestaduais como se fossem internas, para 
aproveitamento do benefício concedido.  
 
Neste ano, a receita fiscal total do Tesouro baiano deverá crescer cerca de 13%. A projeção é 
fechar o ano com R$ 15,6 bilhões de receita tributária frente os R$ 13,8 bilhões auferidos em 
2005, segundo informações da Secretaria da Fazenda. Para o ano de 2007, a Secretaria do 
Planejamento estima a receita fiscal em R$ 16,4 bilhões, de acordo com o Orçamento previsto 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada à Assembléia Legislativa.  
 
Segundo Walter Cairo, o Estado baiano caracteriza-se pelo pleno saneamento de suas contas 
públicas, cumprindo rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o início de sua 
vigência. "Temos a marca da continuidade e qualificação da equipe técnica na Secretaria da 
Fazenda, e o disciplinamento é uma exigência do Estado", orgulha-se, ressaltando que desde 
1991 o quadro de profissionais na área é mantido basicamente o mesmo.  



 
É essa característica de rigor que, segundo o secretário da Fazenda, permite à Bahia manter 
investimentos públicos, absorvendo as quedas de repasses federais. Em relação às perdas, ele 
cita como importantes àquelas relativas ao Fundef, estímulo federal à educação básica e 
qualificação de professores, implementado a partir de 1998, e aos créditos de exportação 
resultantes dos produtos desonerados de ICMS pela Lei Kandir, criada em 1996.  
 
Entre 1998 e 2005, o governo federal teria que repassar aos estados do Nordeste R$ 22 
bilhões, dos quais R$ 6 bilhões à Bahia. Do montante baiano, R$ 2 bilhões para o Tesouro do 
Estado. "As falhas na correção dos valores de repasse fizeram com que o governo estadual 
desembolsasse R$ 300 milhões a mais do que deveria", diz Walter Cairo. Da mesma forma, em 
2006, serão gastos R$ 240 milhões a mais como complementação do Fundef. "Esses recursos 
poderiam ir para investimentos públicos", diz.  
 

 
 
Leia mais 
 
Condições das rodovias preocupam  
Françoise Terzian 
 
Embora a locomotiva baiana trabalhe em alta velocidade, duas barreiras surgem sobre os 
trilhos quando a discussão envereda para o crescimento futuro da produção industrial. Se não 
forem observadas e tratadas com cuidado, questões como infra-estrutura e capacitação da 
mão-de-obra podem se transformar em fator impeditivo para a evolução do Estado no futuro.  
 
Para suprir a questão da mão-de-obra - grande, mas não totalmente capacitada --, o 
secretário estadual do Planejamento, Armando Avena, diz que vários trabalhos vêm sendo 
realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). "Um erro 
estratégico foi o governo federal reduzir os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) para capacitação. Em 2000, a Bahia recebeu quase R$ 30 milhões e, neste ano, só 
vieram R$ 3 milhões", critica Avena.  
 
A principal deficiência da Bahia é a infra-estrutura. Segundo secretários do Estado e 
empresários, os gargalos são, em grande parte, de nível federal. Rodovias como BR 242, BR 
324, BR 116 e BR 101 estão em estado precário. "Todas pedem reformas ou duplicações", diz.  
 
Para mapear os problemas de infra-estrutura, Victor Ventin, vice-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), diz que indústria e governo elaboraram o Programa 
Estadual de Logística de Transportes da Bahia (PELT). O programa prevê 127 projetos para 
serem implantados até 2025. Os projetos abrangem transporte rodoviário, ferroviário, 
aeroviário, hidroviário e portuário. 



Leia mais 
 
Previsão é de contratar dois projetos de PPPs  
Carmen Lígia Torres 
 
Dos três projetos que o governo baiano elegeu como prioritários para lançar seu programa de 
Parcerias Público-Privada (PPP), pelo menos dois deverão estar contratados até o final deste 
ano.  
 
O primeiro deles, a construção e a operacionalização do segundo emissário do Sistema de 
Disposição Oceânica do Jaguaribe, da cidade de Salvador, com a modelagem a cargo da KPMG, 
tem investimento inicial previsto em R$ 160 milhões, e deverá ser decidido no dia 9 de junho, 
quando se encerra o prazo de recebimento das propostas das empresas interessadas na 
licitação. O objetivo do governo baiano é que, até o início de 2008, o sistema já esteja em 
funcionamento para garantir os níveis de pureza para o sistema de água e esgoto da cidade.  
 
De 1995 até hoje, o sistema de esgotamento baiano recebeu investimentos de mais de US$ 
600 milhões, o que garantiu que as praias da região alcançassem os níveis de pureza que 
ostentam atualmente. O novo emissário tem a função de dar continuidade a essa condição de 
limpeza das águas, ampliando a capacidade atual, que deverá estar esgotada nos próximos 
dois anos.  
 
O segundo projeto, para a construção e operacionalização de três presídios - um na capital e 
dois no interior do Estado -, com valor total de R$ 60 milhões, está em fase de 
desenvolvimento de modelagem econômico-financeira e estudos de viabilidade, e deverá 
sofrer um atraso no cronograma inicial. Isso porque uma das duas competidoras, Price 
WaterhouseCoopers (a outra é a KPMG) pediu a impugnação do processo, em meados de 
maio. "Já providenciamos nossas argumentações para justificar a manutenção dos termos do 
edital, questionados pela requerente", diz José Andrade Costa, coordenador do comitê gestor 
do programa baiano de PPPs, subordinado à Secretaria da Fazenda (Sefaz).  
 
Apesar desse entrave, Costa está confiante no sucesso do empreendimento por causa da 
experiência bem-sucedida que o Estado tem na parceria com a iniciativa privada no sistema 
prisional. A Bahia mantém, há cerca de três anos, um modelo de gestão compartilhada com 
empresas privadas em três presídios, com base na Lei de Concessões 8.666, de 1993.  
 
Os novos presídios agregarão, no total, 2400 vagas prisionais para a Bahia. Atualmente 
existem 16 prisões, sendo oito na capital e oito no interior, resultando em uma capacidade 
estimada para 5.256 pessoas, para um total de 7.195 detentos, segundo dados da Secretaria 
Estadual de Justiça e Direitos Humanos.  
 
Devido ao questionamento do empreendimento dos presídios, Andrade acredita que o terceiro 
projeto de PPP, a duplicação e restauração da rodovia estadual BA 093, deverá ter seu 
lançamento adiado para 2007. Com orçamento inicial de R$ 100 milhões, as obras envolvem 
cerca de 100 quilômetros dos 410 quilômetros da rodovia, localizados no trecho entre o 
município de Dias D'Ávila até o entroncamento com a BR 324 e depois até a BR 101, na altura 
do acesso ao Pólo Petroquímico de Camaçari. Está prevista a duplicação de 25 quilômetros da 
estrada, sendo o restante alvo de obras de recuperação e manutenção.  
 
O programa de PPP da Bahia foi instituído pela Lei nº 9.290, de 27 de dezembro de 2004, com 
base no texto da lei federal, de nº 11.079, de 30 dezembro de 2004. Da mesma forma que as 
regras federais, estabelece os mecanismos que coíbem o comprometimento do equilíbrio fiscal 
do Estado. Segundo Andrade, os encargos anuais dos contratos firmados nas PPPs não podem 
superar 1% da receita corrente líquida do Estado, o que significa, hoje, que não deve haver 
desembolso maior do que R$ 100 milhões ao ano, para uma receita líquida estimada em R$ 10 
bilhões ao ano. 
 
Leia mais 
 



Setor de cerâmica ocupa o Recôncavo  
Carmen Ligia Torres 
 
Uma das grandes apostas do governo baiano para a extração mineral são as matérias-primas 
de cerâmica. Com incentivos tributários e de apoio à construção de infra-estrutura de logística 
local, algumas indústrias ceramistas já instalaram unidades de extração na região do 
Recôncavo (entorno da região metropolitana de Salvador) e Sul da Bahia, onde se localizam as 
principais jazidas do Estado.  
 
A paulista Incefra, sediada em Cordeirópolis/SP, a sul-matogrossense Cotto Bahia (Cerâmica 
Fênix), além da Gyotoku, Eliane, Incenor e Moliza são algumas das grandes fabricantes de 
cerâmica atraídas para a região.  
 
A Eliane e a Moliza Revestimentos, juntas, produzem 7,5 milhões de m² por ano, na região 
Metropolitana de Salvador. A Moliza já investiu cerca de R$ 20 milhões, para uma capacidade 
instalada de 4,8 milhões de m² de pisos e revestimentos. A Incefra, também instalada na 
região do Recôncavo, investiu R$ 25 milhões, para uma capacidade instalada de 7,2 milhões 
de m² /ano. Os investimentos da Incenor foram de R$ 12 milhões, e os da Tecnogrés 
chegaram a R$ 20 milhões.  
 
A estimativa da CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, ligada à Secretaria, é de que o 
consumo de revestimentos cerâmicos em 2010 seja de 240 milhões de m² , e o consumo de 
louças sanitárias no Brasil, de peças grandes, significa cerca de 12% do mercado mundial. 
Naquela que é considerada região de influência da Bahia, a projeção é de que se consuma 6 
milhões de peças grandes por ano, em 2010. Segundo estudo feito pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, as regiões Norte e a Nordeste são as de 
maior potencial de crescimento de consumo de cerâmica nos próximos anos.  
 
"Entre outras vantagens, as indústrias têm facilidade e segurança na Bahia devido à 
disponibilidade abundante do gás natural da região do Recôncavo", diz José Luiz Pérez Garrido, 
secretário da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia. Há diversos tipos de matérias-primas 
para cerâmicas disponíveis no Estado.  
 
A Bahia já investiu mais de R$ 2 bilhões, entre 2000 e 2003 para melhorar a infra-estrutura 
para a atração das indústrias. Por ser um setor que demanda alto gasto de energia, a 
utilização do gás natural é uma opção que tem peso forte na decisão de instalação das 
indústrias na região. Com reservas de gás natural na ordem de 11% do total do Brasil, ou 30 
bilhões de m³, o Estado baiano se coloca como facilitador também nesse aspecto.  
 
Também como medida tomada para estimular as indústrias do setor ceramistas, a CBPM 
desenvolveu, em conjunto com o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, um 
catálogo detalhado contendo a caracterização físico-química das principais matérias-primas, 
tipologia de seus depósitos e possibilidades de formulação das massas para produtos 
cerâmicos. "O catálogo é um guia para orientar decisões empresariais para a instalação de 
empreendimentos no Estado", registra Ruy Fernandes da Fonseca Lima, diretor-presidente da 
CBPM.  
 
Além das cerâmicas, outra aposta do Estado na área mineral são as rochas ornamentais, cujo 
potencial é considerado enorme, mas com obstáculos ainda a serem superados. "Estamos 
tentando abrir o mercado para as rochas baianas, ganharmos identidade como produtores e 
desbravar espaços interno e também para exportação", resume o secretário de Estado.  
 
A Bahia está entre os primeiros Estados produtores brasileiros de rochas ornamentais 
brasileiras. Em alguns tipos de granito, como o branco, perde para seu vizinho Espírito Santo. 
Outros tipos, considerados sofisticados e por isso com preço mais alto no mercado, como o 
mármore bege, são encontrados apenas no Estado. "Temos um plano diretor para dar suporte 
e organizar produtores para divulgar os produtos junto a formadores de opinião no mercado 
consumidor, de construção e decoração", conta Garrido.  
 



Apesar de muitas jazidas de rochas ornamentais já terem sido negociadas, a CBPM, que 
também organiza esse segmento, ainda dispõe de diversas jazidas de granitos ornamentais, 
nas cores verde, marrom, cinza, lilás, vermelho e preto. A quantidade de m³ das reservas é 
variável, dependendo do tipo do granito. O processo de privatização é feito por meio de 
concorrência pública. 
 
Leia mais 
 
Ouro e ferro voltam a atrair fortes investimentos  
Carmen Ligia Torres 
 
O ouro e o ferro também voltam a atrair fortes investimentos para a Bahia. O Estado está em 
terceiro lugar entre os produtores de ouro, com extração de 2,7 mil toneladas/ano. Em 
pesquisas recentes, a CBPM apontou mais 235 ocorrências de ouro em subsolo baiano.  
 
Uma das grandes mineradoras do ouro baiano é a canadense Yamana Gold, que explora três 
minas: a de Maria Preta, ao Norte do Estado, cuja estimativa é de extração de 16 
toneladas/ano; a Fazenda Brasileira, adquirida por US$ 20,9 milhões da Vale, em 2003, e a 
mina na região do município de Jacobina, na região Centro-Norte.  
 
A mina de Jacobina ocupa uma faixa de 150 quilômetros de comprimento, e tem previsão de 
produção de 130 mil onças/ano. Desde abril, a Yamana Gold assumiu o controle do negócio, 
como resultado da incorporação da também canadense Desert Sun.  
 
Como produtor de ferro, a Bahia poderá vir a ser o terceiro Estado brasileiro em quantidade 
produzida, com a descoberta da reserva de ferro de 6 bilhões de toneladas, na região de 
Caetité, sudoeste baiano. A previsão é que o minério gere investimentos de R$ 2,5, bilhões.  
 
A Bahia Mineração Ltda (BML), que detém os direitos de estudos e exploração de todo o 
cinturão, indica a possibilidade de exploração em uma área de mais de 360 km, que vai da 
região de Caetité, no sudoeste, até Xique Xique, no Norte. Há expectativa de existirem outras 
jazidas no Estado, que poderão elevar a riqueza em ferro para mais de 20 bilhões de 
toneladas.  
 
Segundo o secretário de Comércio e Indústria, José Luiz Pérez Garrido, no próximo ano a BML 
deverá começar a produzir cerca de 3 milhões de toneladas de minério granulado. A idéia é 
beneficiar o ferro, produzindo inicialmente pelotas, a partir da extração anual de dez milhões 
de toneladas de minério. Todo o projeto, além da usina de concentração na mina, inclui a 
construção de um mineroduto, a implantação de uma usina de pelotização e de um porto 
privado.  
 
Outros projetos de minérios importantes são o de fosfato, na região Sul, o de bentonita, 
próximo a Vitória da Conquista, e o de gipsita, também na região Sul. 
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Meta é ser o destino número um no Brasil  
Françoise Terzian 
 
De todo o Nordeste, a Bahia é o Estado que parece praticar o negócio do turismo de forma 
mais dinâmica. Só no ano passado, atraiu 5,2 milhões de turistas, sendo 717 mil estrangeiros. 
Até 2020, a expectativa da Bahiatursa é que cerca de 20 milhões de turistas passem pelo 
Estado e gerem uma receita de US$ 7,9 bilhões. Hoje, o turismo é responsável por 6% do PIB 
da Bahia.  
 
Números crescentes têm colocado a Bahia na rota de grupos hoteleiros internacionais como o 
espanhol Iberostar, o francês Accor, o jamaicano SuperClubs e os portugueses Pestana, Reta 
Atlântico e Espírito Santo. Nesta briga por hóspedes, há espaço para quem quer atrair desde o 
viajante que chega a Salvador para se hospedar com toda pompa no Convento do Carmo, o 



primeiro hotel histórico de luxo do país, até o jovem que sai com o dinheiro contado para 
pagar uma pousada.  
 
Se nos últimos oito anos a iniciativa privada investiu US$ 1 bilhão no Estado, até 2020 a 
expectativa é de que US$ 4 bilhões ingressem no mercado baiano por meio de investimentos 
privados. A meta é clara: tornar a Bahia o destino mais procurado do Brasil e um dos 
principais da América Latina nos próximos 15 anos.  
 
Segundo Richard Alves, coordenador estadual do Programa de Turismo no Sebrae Bahia, os 
novos investimentos dos grupos privados estão focados em Salvador, na Costa dos Coqueiros 
(inclui Sauípe), na Costa do Descobrimento (inclui Porto Seguro e Trancoso) e na Costa do 
Cacau (Itacaré).  
 
Para tanto, o Estado conta hoje com 15 aeroportos, sendo que o principal é o internacional 
Deputado Luís Eduardo Magalhães (Salvador), o quarto mais movimentado do país em 
embarques e desembarques. Atualmente, a Bahia recebe cerca de 42 vôos regulares e dispõe 
de ligação diária de Salvador para Lisboa, além de quatro freqüências por semana para Madri e 
uma para Miami.  
 
De acordo com a Embratur, os principais mercados emissores de turistas estrangeiros para a 
Bahia, hoje, são Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Argentina. Já os turistas nacionais 
chegam da própria Bahia, São Paulo, Sergipe, Rio e Pernambuco.  
 
O turismo é um negócio que se profissionalizou tanto pelo Estado que, hoje, Cláudio Pinheiro 
Taboada, presidente da Bahiatursa, define a Bahia como uma terra de vários destinos. "Temos 
uma grande diversidade de produtos como turismo religioso, ecológico, de pesca oceânica, de 
sol e praia, de esportes radicais, gastronômico, entre outros", diz Taboada.  
 
Se a Bahia oferece hoje esta gama diversificada de segmentos dentro do turismo, Taboada diz 
que esta atração não ocorreu de uma hora para outra. "Antes de trazê-los, o Estado teve que 
fazer um trabalho pesado em infra-estrutura, o que envolveu um investimento de US$ 2 
bilhões entre 1991 e 2005", afirma.  
 
Os investimentos não pararam por aí. O governo da Bahia anunciou mais US$ 1,6 bilhão para 
ser gasto com infra-estrutura até 2020. Os investimentos, oriundos de bancos e do próprio 
governo, visam fomentar novas zonas de turismo. Apenas para rodovias a verba é de US$ 608 
milhões.  
 
Enquanto o governo investe de um lado, a iniciativa privada aposta do outro. Depois de ter 
atingindo uma ocupação de 79% no primeiro quadrimestre deste ano e de ter atraído 13% a 
mais de estrangeiros no mesmo período de 2005, o Breezes Costa do Sauípe, resort 
administrado pelo grupo jamaicano SuperClubs, vai fazer o grupo decolar no país.  
 
Quatro novos resorts serão inaugurados no litoral brasileiro, sendo dois na Bahia - StarFish na 
praia de Imbassaí e outro Breezes na praia de Canavieiras. "Temos contribuído com a Bahia na 
criação de PPPs e na promoção do destino ao mercado externo", conta Xavier Veciana, diretor-
geral do grupo SuperClubs no Brasil.  
 
Taboada acredita que sem a montagem de infra-estrutura seria impossível atrair tantos grupos 
hoteleiros e também criar e manter os segmentos turísticos que hoje incluem até a opção 
golfe. Há três campos profissionais espalhados por Trancoso, Sauípe e Comandatuba. Esportes 
como este, que são voltados a poucos, têm transformado a Bahia em um destino de 
abastados.  
 
Itacaré é a maior prova disso. Taboada diz que é de lá que vem a maior receita por visitante 
da Bahia. Freqüentada por gente de alto poder aquisitivo, a localização da moda ganha, no 
próximo ano, o Warapuru, já considerado o mais sofisticado entre todos os novos resorts 
baianos.  
 



O turismo residencial é algo que também tem crescido na Bahia, principalmente em Trancoso. 
Os imóveis mais visados custam em torno de R$ 1 milhão. "Os ricos de São Paulo preferem ter 
casa em Trancoso e Itacaré do que no litoral paulista", afirma Taboada. A Bahiatursa tem 
apoiado o crescimento do turismo residencial por considerá-lo qualificado, porque o 
comprador, muitas vezes estrangeiro, adota o Estado como sua segunda terra e realiza gastos 
freqüentes.  
 
Porto Seguro é o ponto mais movimentado e popular do verão baiano. A cidade com 5 mil 
habitantes recebeu, só em 2005, um milhão de turistas. Salvador, por sua vez, continua 
atraindo o grosso dos visitantes de outros Estados e países. De acordo com a Secretaria de 
Cultura e Turismo, em 2004, a taxa média anual de ocupação hoteleira na capital foi de 70%. 
No mesmo ano, a receita turística do Estado alcançou US$ 927 milhões e empregou de forma 
direta e indireta 600 mil pessoas. Salvador ficou com US$ 556 milhões.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, Caderno especial, Pólos de Desenvolvimento, p. 
F1-F8. 
 


