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ANEXO: Nota técnica sobre estimativas de renda e ocupação com a expansão do 
processamento de amêndoa de cacau no interior da zona de produção  

 



 4

 

Introdução 

Este relatório apresenta o resultado final dos serviços de consultoria contratado pelo 
Instituto Arapyaú, que tiveram como objetivo a “elaboração de um documento que 
contextualize e aprofunde o conhecimento sobre as vocações, potencialidades e 
oportunidades de desenvolvimento do Sul da Bahia”, tendo em vista servir de 
“subsídio para um debate em direção a um plano de desenvolvimento sustentável para 
essa região”. Para efeitos deste trabalho, o Sul da Bahia é composto pelos Territórios 
de Identidade do Litoral Sul e do Baixo Sul.1 

Entende-se que a motivação maior para a contratação deste trabalho está vinculada ao 
projeto dos governos Federal e Estadual de construir um porto oceânico no litoral da 
região, denominada Porto Sul. Esse Porto deverá ser utilizado para, em uma primeira 
etapa, escoar a produção de minério de ferro de uma mina situada a 400 km de 
distância, no município de Caetité, em pleno sertão baiano. O Porto Sul será 
interligado por via férrea até Caetité e, posteriormente, até a região de produção de 
soja do cerrado baiano. O projeto prevê que essa Ferrovia Oeste-Leste alcançará, 
quando totalmente concluída, a Ferrovia Norte-Sul, já no Estado de Tocantins.  

De acordo com o contratante, o que seria também um sentimento predominante em 
segmentos da sociedade civil da região Sul da Bahia, este ingente projeto não possui as 
características básicas que o tornem sustentável do ponto de vista social e ambiental. 
Pelo contrário, a construção de um porto oceânico em uma das áreas mais ricas em 
biodiversidade do país, que concentra ¾ dos remanescentes da Mata Atlântica do 
Nordeste e que possui uma formação histórica e econômica singular, por certo, se 
constituirá em um forte vetor a acelerar o processo de degradação ambiental e social 
que a região vem passando, mormente após a crise da sua principal atividade 
econômica, a lavoura do cacau. 

É importante desde já registrar que a construção de um projeto alternativo não é 
tarefa fácil. As dificuldades vão muito além da concepção técnica de possibilidades. 
Qualquer plano que se contraponha às propostas do governo enfrentará resistências e 
oposição de toda ordem, inclusive de poderosos segmentos sociais da própria região, 
que enxergam no grande empreendimento a única via para resgatar a economia local 
do seu processo entrópico, vinculado à decadência da lavoura cacaueira. Por isso, os 
limites deste documento são bastante claros. Ele visa servir de subsídio para que se 
estabeleça um debate a respeito de um projeto de desenvolvimento sustentável. A 
viabilidade desse projeto depende, no entanto, do apoio que ele possa angariar, a 
ponto de se estabelecer, se não uma hegemonia política, mas um amplo consenso 
entre segmentos populacionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável, 
em torno dos seus objetivos. É necessário reconhecer que, nesse momento, o jogo não 
é favorável a uma visão que se contraponha ao que vem sendo alardeado 

                                                 
1 A partir de 2006, o Estado da Bahia passou a adotar os Territórios de Identidade como critério de 
regionalização. O conceito utilizado é baseado na obra de Santos (2000), o qual considera a identidade 
cultural existente em um dado território como critério básico de regionalização. Por sua vez, a 

identidade cultural é entendida como o conjunto de elementos que configuram a fisionomia de um 
determinado território. A Bahia foi dividida, seguindo esse conceito, em 26 Territórios de Identidade. 
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messianicamente como a salvação de um território que enfrenta sérias dificuldades, há 
mais de duas décadas. 

Para elaborar este relatório os consultores contratados basearam-se, primeiramente, 
no conhecimento anterior acumulado sobre a formação histórica da região, em suas 
várias vertentes. Esse conhecimento passou por um processo de revisão e atualização, 
tendo por fontes publicações, informações e dados secundários, disponíveis, inclusive, 
em vários sítios oficiais e de organizações que atuam na região. 

O documento está organizado da seguinte forma. Primeiramente, elabora-se a base 
conceitual para uma abordagem alternativa de desenvolvimento regional, vinculada ao 
conceito de desenvolvimento local sustentável. Em seguida, traça-se um breve 
panorama da região, buscando-se, por meio da sua trajetória histórica, compreender a 
sua formação atual, tanto do ponto de vista econômico, como social e cultural. Com 
base em informações e dados mais atualizados, procede-se a uma análise da situação 
atual do território, tendo em vista identificar, a partir das suas aglomerações 
produtivas, as possibilidades de recuperação lastreadas no desenvolvimento local 
sustentável. Os itens anteriores servem de insumos para o delineamento de 
possibilidades de projeto alternativo, considerando que o projeto do Porto Sul não 
contém os elementos centrais de sustentabilidade e que o conceito de biocivilização 
oferece um caminho para se explorar possibilidades concretas para a região, levando 
em conta as suas características históricas. Por último, os requisitos para tornar o 
projeto alternativo em realidade são explorados, inclusive os possíveis instrumentos 
de viabilização dos negócios sustentáveis. 
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1. Base conceitual para outra abordagem de desenvolvimento regional 

O conceito de desenvolvimento aparece no pensamento econômico com mais nitidez a 
partir da critica ao crescimento econômico que, por sua vez, foi um conceito que 
emerge de outra critica, a voltada para a economia marginalista ou neoclássica, que 
demonstrava uma obsessão pelo equilíbrio, ou ótimo estático. Isto se dá por volta dos 
anos 30 do século passado, na transformação da ciência econômica de uma área do 
saber que dominava a escassez, para outra área que passou a dominar a escassez e a 
incerteza.  Neste momento, não se podia mais conter a idéia de que a condição natural 
das economias eficientes não é o melhor uso de dados recursos, mas o crescimento, o 
uso continuamente aperfeiçoado de recursos constantemente crescentes. O 
crescimento seria, então, uma tendência integradora das flutuações ou ondas dos 
ciclos econômicos, as explosões e colapsos do sistema, como diria Sir John Hicks. O 
mesmo foi visto não como um impulso restaurador do equilíbrio, mas sim como um 
movimento que elevava a dotação de capital a cada pulsação e com ela o aumento da 
produção.  

Os economistas que nos anos 30 a 40 do século passado trataram do crescimento não 
percebiam, ou não associavam, o processo com um comprometimento progressivo dos 
recursos naturais, mas sim como um processo absolutamente virtuoso. Myrdal ao 
propor diferenciação nos intervalos da dinâmica econômica, distinguiu o ex ante do ex 

post, reconhecendo o futuro como sendo, qualitativa, fundamental e essencialmente 
diferente do passado. Os recursos naturais eram vistos como de oferta elástica e sem 
horizontes de finitude, pelo menos ao nível macroeconômico e de expansão e 
integração permanente de novos territórios. Embora a Europa ocidental já exibisse o 
efeito da expansão econômica seja no esgotamento de minas e na destruição dos 
bosques, ao leste, ao sul e além mar, para onde a economia poderia ir se expandindo, 
não se cogitava de escassez de recursos naturais. Eram fatores de produção dados e 
abundantes. Os fatores escassos poderiam ser trabalho e capital, não a “terra”, que 
simbolizava todos os recursos naturais (SHACKLE, 1991). 

Quando muito estes economistas estavam atentos às diferenças em termos de 
qualidade e quantidade dos recursos naturais e sua distribuição no território, o que 
poderia levar às rendas diferenciais, sem cogitar mesmo que essas poderiam ser 
conseqüências do próprio esgotamento, decorrente da intensificação do uso e 
exploração ou do manejo inadequado dos solos e da vegetação. Coincidentemente, 
neste período - que se poderia delimitar como o do início da crítica no interior da 
Escola de Cambridge ao paradigma dominante na economia por meio das obras de 
Keynes, Joan Robinson, Chamberlin e outros, até as constatações de Jacob Schmookler 
sobre o papel da mudança técnica no crescimento econômico e as teorias de Hayami e 
Ruttan sobre a inovação induzida dependente da dotação dos recursos naturais - 
emergem as primeiras preocupações com o descontrole do crescimento, ou seu 
descolamento de outros indicadores de progresso, entre eles o de padrão de vida.  

A partir de análises sobre o que acontecia no chamado “socialismo real” e sobre os 
impactos da reconstrução do Pós-Segunda Guerra, perspectivas designadas por 
heterodoxas (incluindo as abordagens Institucional, Pós-Keynesiana, Austríaca, 
Marxista e neo-Schumpeteriana) indicaram teorias alternativas, onde o agente 
econômico deixa de ser visto como otimizador, está inserido num contexto ético, 
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institucional e tecnológico, e, nem sempre, perfeitamente ajustado a esse contexto. Da 
mesma forma, na discussão sobre excedente e distribuição e sobre as trajetórias de 
desenvolvimento do pós-guerra, vê-se a importância de mudança em um padrão 
estrutural de análise uma vez que se constatavam dificuldades nas estratégias de 
desenvolvimento e industrialização em aumentar o salário real e os padrões de vida, 
na América Latina e na Índia, onde a agricultura não se modernizava no ritmo 
adequado. 

Estas contribuições trouxeram mais clareza à idéia de definir o desenvolvimento como 
uma qualificação do crescimento econômico, na medida em que seriam 
transformações expansionistas da economia que viriam associadas com melhorias da 
qualidade de vida, que fossem além da garantia da ocupação e do aumento da renda. 
Indicadores educacionais, de saúde e de infraestrutura de serviços, estariam sendo os 
elementos a diferenciar o crescimento econômico do desenvolvimento econômico. A 
demanda efetiva deixa de ser a pedra de toque para os programas de intervenção 
econômica e os multiplicadores passam a ser observados com maior cuidado. Numa 
colocação que sintetizaria todas estas idéias, Galbraith afirma que o incentivo ao 
consumo e, consequentemente, à produção traz alguns desequilíbrios, como a falta de 
produção de bens públicos face aos bens privados produzidos. 

A difusão destas idéias, ainda que geradas nos países industrializados, se 
apresentavam como mais adaptadas aos países periféricos que em nomenclatura 
posterior passaram a ser designados como países “em desenvolvimento”. 

O “receituário” de desenvolvimento adquiriu nas obras de Myrdal, principalmente as 
da década de 50 do século passado quando se afasta da Escola Sueca2, e nas de Raul 
Prebisch,3 estatuto de teoria e de aplicabilidade, passando então os preceitos deste 
“receituário” a serem seguidos pelas agências de desenvolvimento nacional e 
internacional. Curiosamente, Myrdal, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia 
em 1974, recomendou Prebisch para a primeira premiação nesta categoria. Este 
receituário ou conjunto de princípios, no Brasil, sofreu mediações criativas nas obras 
de Ignácio Rangel, em primeiro lugar, e em Celso Furtado, em segundo. Entretanto, 
nestas abordagens, os recursos naturais continuavam a ser vistos como dados, não 
finitos, e nenhuma mudança radical foi incorporada no que tange à forma de lidar com 
os mesmos, não obstante alguns conceitos derivados dos avanços na gestão da 
inovação tecnológica fossem responsáveis por um maior estimulo à adoção de 
inovações de processos que privilegiassem menor consumo de matérias primas, que 
diminuísse a relação insumo/produto, elevasse o aproveitamento de subprodutos e 
que reciclassem componentes do produto final. Se estas práticas trouxeram alguma 
redução na extração de recursos naturais, as causas eram mais microeconômicas que 
resultado de uma reflexão que somente surge após o “Relatório Brundtland”, Nosso 
Futuro Comum, publicado em 1987, no qual desenvolvimento sustentável é concebido 
como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras”. 

                                                 
2 The Political Element in the Development of Economic Theory, 1953 e Economic Theory and 

Underdeveloped Regions, 1957.  
3 El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, 1949, 
Crecimiento, desequilibrio y disparidades: interpretación del proceso de desarrollo económico, 1950 e  
Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico, 1951. 
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É a partir da primeira conferência internacional sobre Meio Ambiente, “Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento”, que emerge a consciência não 
só da finitude dos recursos, mas também dos impactos negativos sobre o ambiente 
que a expansão econômica trazia, fosse ela puramente econômica, dissociada de 
elevação do padrão de vida, ou fosse ela de natureza desenvolvimentista, acarretando 
também mudanças no standard de vida e no aumento do consumo, espelhado nos 
exemplos das sociedades mais afluentes. É neste momento que, aos olhos dos 
ambientalistas, se nivelam as intervenções na natureza, sejam elas para viabilizar a 
expansão econômica tipo enclave, ou seja, dissociada de efeitos virtuosos, ou a 
expansão que se faz acompanhar de melhorias nas condições de vida das populações. 
Este é o momento no qual se esboça o conceito de desenvolvimento sustentável, que 
vai além do desenvolvimento sustentado porque, ademais da regularidade da 
acumulação, ele tem a dimensão da sustentabilidade, que significa não perenidade do 
processo, uma vez que se espera que atingido certo nível de renda, de serviços e de 
emprego ou capacidade de remunerar o não trabalho, a economia ingresse, “ceteris 
paribus”, em estagnação ou reprodução simples. Neste estágio qualquer extração de 
recursos naturais dar-se-ia não com vistas à acumulação, mas visando a reposição do 
capital necessário à reprodução simples e com uso de recursos naturais renováveis, no 
modelo que Ignacy Sachs chama de biocivilização. 

Este novo entendimento de desenvolvimento emerge no momento em que se difunde 
a consciência de que desde a Revolução Industrial tem início um processo irreversível 
de destruição da natureza que se baseia na expansão do consumo convencional e na 
criação permanente de novas necessidades, com origem no simbolismo e nas 
necessidades criadas que ultrapassam, infinitamente, as indispensáveis à vida humana. 

Para Galbraith, os padrões de consumo contemporâneos são, pois, formados por um 
longo processo de evolução econômica, social e cultural, e têm um papel fundamental 
na manutenção do nível de produção e emprego. Pode-se, portanto, dizer que a 
sustentabilidade econômica é assegurada pela existência de padrões sociais de 
consumo conspícuo que garante a demanda efetiva que, por sua vez, assegura o 
funcionamento do sistema econômico, resolvendo assim o problema da procura 
enunciado por Malthus e Marx, e que estava já implícito na análise de Smith. 

Para ser rigoroso, esse processo, do qual a revolução industrial foi uma conseqüência 
para atender ao impulso mercantilista, tem uma origem mais recuada. Ele nasce com o 
impulso para acumular, enriquecer. No momento em que se associam os conceitos de 
riqueza e de progresso com a curva de adoção de tecnologias produtivas, a partir de 
1750, com o início da Revolução Industrial, a taxa de destruição da natureza cresce 
exponencialmente. Este enfoque é dado por Beinhocker em seu impactante livro “A 
Origem da Riqueza (The origin of wealth). O livro inicia com um enfoque apocalíptico, 
que tem sua inspiração maior em um diálogo do autor com um chefe tribal Massai, no 
Kenya. Desse diálogo, Beinhocker intui que os complexos sistemas natureza e 
sociedade poderiam continuar em harmonia se o conceito de riqueza e as “tecnologias 
sociais” fossem equivalentes aos padrões adotados pelos Massai, os quais possibilitam 
que as aberturas do sistema produtivo não cheguem a desorganizar a natureza como 
sistema fechado, mantendo as atividades produtivas em um nível de baixa entropia.  

Nesse diálogo, o chefe tribal definia sua identidade como associada a um conjunto de 
animais, árvores e áreas plantadas necessários para sua sobrevivência, intuindo-se daí 
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que ele não necessitaria de nada mais. Na concepção de existência e visão de mundo 
dos Massai, todos os conflitos desapareceriam se este tipo de relação se generalizasse 
entre os habitantes do planeta. Obviamente que, para ser verdade, a população 
mundial deveria parar de crescer e de aumentar o seu consumo, renunciando à 
acumulação individual, à riqueza. (BEINHOCKER, 2007) 

Entretanto, não é isto o que se observa, uma vez que desde a instauração da 
escravidão foram implantados padrões de relações de produção visando a geração de 
excedentes e surgimento da riqueza. Mais tarde, quando pela via do Iluminismo surge 
o conceito de progresso, muito discutível segundo o autor, dá-se a potencialização do 
uso de tecnologias que visam ampliar o ritmo do crescimento econômico, que se 
acelera a partir do século XVIII, fazendo com que a humanidade em apenas 0,01 do seu 
tempo de existência já tenha gerado entropia de magnitude ameaçadora para os 
demais sistemas complexos, obrigando-os, em determinados casos, a reagir com 
adaptações que retro-alimentam os desequilíbrios de todos os tipos. 

Em sua viagem à história para demonstrar que a ambição pela riqueza associada ao 
imperativo do progresso e à curva de adoção de tecnologias inpulsionadoras da 
produção são as determinantes das ameaças planetárias do presente, Beinhocker 
aprofunda-se na teoria econômica para demonstrar que a economia tradicional perde 
cada vez mais capacidade de explicar o mundo contemporâneo e não tem resposta 
consistente para o problema da destruição da natureza. 

A questão é que o novo paradigma de modelo econômico da reprodução simples, 
embora pareça óbvio, ainda não foi testado e dificilmente será. A idéia de que, em 
países como o Brasil, se deva alcançar padrões de vida convencionais de populações 
cujas economias se industrializaram dois séculos antes, sugere que propostas de 
reprodução simples sejam coisa de lunáticos. Não obstante, há etapas que podem ser 
trilhadas antes, ultrapassando o desenvolvimento convencional, fortemente baseado 
nos paradigmas de organização produtiva típicos da era industrial, para estágios que 
incorporem paradigmas de organização produtiva da era pós-industrial e que 
exercitem alguns caminhos da biocivilização, segundo Ignacy Sachs (1986 e 2004). 
Estas etapas podem ser testadas em regiões cujos municípios guardem semelhanças 
entre si, como o Baixo Sul e o Litoral Sul.  

Essa proposta contemplaria a idéia de que, dentro dos limites do Estado Nação e das 
unidades federativas, haveria territórios nos quais se buscaria evitar concentração 
industrial e organização produtiva do tipo enclave, apoiando sistemas industriais que 
constituam tecidos produtivos mais integrados verticalmente e horizontalmente e 
melhor distribuídos no território, criando assim condições para outro modelo de 
desenvolvimento, pós-industrial e sustentável. Neles se vetaria a presença de 
indústrias pesadas de processos contínuos como siderúrgicas, refinarias e 
petroquímicas, que já têm suas inserções territoriais delimitadas em outros territórios, 
com elevadas externalidades negativas para as mesmas.  

Nos Territórios do Baixo Sul e do Litoral Sul, se optaria por, progressivamente, ir 
introduzindo os sistemas industriais menos concentrados e formadores de tecidos 
produtivos mais integrados, utilizando-se os componentes biocivilizatórios, a exemplo 
de fontes de energia não convencionais tipo solar, eólica, das marés etc., exploração 
dos múltiplos usos da biomassa (alimentos, fertilizantes orgânicos, bioenergias, 
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materiais de construção, fibras, plástico e outros produtos de química orgânica 
elaborados por bio-refinarias, indústrias farmacêuticas e de cosméticos), 
biocombustíveis líquidos, etc. Estes componentes das futuras biocivilizações, na 
definição de Sachs, irão requerer conhecimento avançado e adaptado, o que significa 
que, em termos de “estado da arte”, não se estaria fazendo uma regressão, mas sim 
dando um salto para o futuro. 

O caminho para este desenvolvimento alternativo não supõe mudanças abruptas, mas 
sim lentas. Quem poderia imaginar que mais ao norte, no pólo Juazeiro Petrolina, iria 
se expandir a chamada Produção Integrada de Fruticultura, PIF, que é já meio caminho 
para a agricultura sustentável? Isto aconteceu porque houve combinação de impulsos 
de mercado, contidos nas regras da União Européia para importar frutas, com 
sensibilidade dos agentes produtivos em adotar e gerar inovações que se afastassem 
do paradigma químico-reducionista de produção agrícola. A lentidão do processo se 
explica porque ele terá que incorporar mudanças culturais significativas na linha da 
desmaterialização da economia e de redução do consumo, o que não será fácil. Não 
ser fácil não significa dizer que não será possível, pois se tem exemplos como o da 
comuna de Monteveglio na Província de Bolonha, Itália, e os das cidades arroladas no 
European Green Cities Índex 4 que mostram ser a opção por modificar os padrões de 
consumo e fixar metas de economia de energia e de redução de emissões de CO2, 
perfeitamente alcançáveis.   

O sucesso de uma proposta de desenvolvimento sustentável nos Territórios em foco, o 
Baixo Sul e o Litoral Sul, irá depender de dois encaminhamentos. O primeiro é que a 
região não se autarquize, não se isole economicamente, e que seja o mercado a tornar 
possível o desenvolvimento sustentável (HINTERBERGER et alii, 1999). O segundo seria 
que a região se tornasse referência em P&D&I de processos e produtos “high tech 
green”, não somente para a produção agrícola e derivados da produção animal e 
vegetal, mas para todos os demais setores, projetasse o espaço de acordo com 
preceitos de sustentabilidade e internalizasse capacidade de gerar inovações por meio 
de um centro de P&D, criado por meio de parceria público-privada (McHARG, 1989).  

2. Formação histórico-econômica e macro-vetores de desenvolvimento que os 
governos têm oferecido para os Territórios 

Uma proposta de periodização da história econômica regional, entendendo a região 
como um continuum territorial que inclua o Baixo Sul e o Litoral Sul, sugeriria a 
existência de cinco ciclos, ou períodos, que teriam início na primeira metade do século 
XVII, com as primeiras ocupações produtivas que passaram a se associar ao 
extrativismo vegetal e à pesca na geração de ocupação e renda. A história econômica 
da região se confunde em grande medida com a história econômica da produção de 
cacau ou cacauicultura. Esta atividade foi e ainda é hegemônica na região, estando 
presente tanto no território Litoral Sul como no território Baixo Sul. O setor terciário se 

                                                 
4 O European Green Cities Index é um relatório de pesquisa conduzida pela Economist Intelligence Unit, 
patrocinado pela Siemens. Ele objetivou medir e avaliar o desempenho ambiental de 30 cidades líderes 
européias. Esse relatório pode ser acessado em: 
http://www.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf 
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desenvolveu impulsionado por ela como também aconteceu com o setor secundário, 
sobretudo nos ramos de maior expressão econômica regional. 

Nesta tentativa de reconstrução econômico-historiográfica, se dá importância especial 
aos agentes econômicos que protagonizaram o nascimento e o desenvolvimento da 
cacauicultura. Procura-se situar seu papel, as circunstâncias nas quais atuaram, as 
relações de trabalho que estabeleceram, o estado da arte ou do desenvolvimento 
tecnológico com que lidaram e também seus valores e o habitus de cada ator ou 
agente, o que condiciona seu posicionamento espacial, seus conflitos sociais, a visão 
de si mesmo e da sua práxis e a classe social com a qual se identifica, em cada período 
analisado. Isso porque perceber como se viam e se vêem enquanto agentes, é o 
primeiro passo para avaliar seu potencial de mudança, na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável.  

O primeiro período, ou ciclo, seria o das tentativas de fixação no território por meio 
da produção de cana de açúcar, das primeiras tentativas de plantio de mandioca e 
determinadas fruteiras e da extração de madeira e outros produtos da mata atlântica. 
Ele é prévio à implantação da cacauicultura e, durante o mesmo, se praticou a 
escravidão indígena e a de africanos, em uma escala pequena. Este período 
correspondeu às tentativas de desenvolver as capitanias e deixou um legado de 
fracassos e descrenças na possibilidade de poder repetir em Ilhéus o que acontecia em 
São Vicente e Pernambuco, que prosperaram porque seus donatários estavam 
vinculados à burguesia mercantil que possuía credito junto ao Banco de Amsterdã, que 
era a instituição financeira mais sólida do século XVI.  

Na realidade, o sul da Bahia, aí compreendendo o Baixo Sul e o Litoral Sul, já começara 
a ser incorporado ao circuito comercial cerca de 50 a 70 anos antes, quando os 
portugueses ali desembarcaram no começo da segunda metade do século XVI. A 
semelhança com a região Amazônica e com as florestas da América Central, deu, 
então, origem a cogitações quanto à sua utilização agrícola. Estas visões, entretanto, 
foram desconstruídas quando se verificou a dificuldade de estabelecer atividades 
produtivas regulares que requeriam grande esforço de domínio do território, 
constantemente ameaçado pelos índios. A jogar contra a consolidação destes sistemas 
produtivos e destas cadeias de produção e de comercialização, estavam os índios 
arredios, como os Aymorés, que resistiam à ocupação do território, aumentando o 
risco do negócio e dificultando a consolidação desta economia agro-extrativista do 
início do século XVII.  

Não obstante os subsídios e incentivos dados pela coroa, entre eles o da posse legal da 
terra, estas atividades não se consolidaram e o litoral ao sul de Salvador não iria 
repetir, pelo menos de modo continuado, o modelo de plantation açucareira que 
predominava no Recôncavo (BAIARDI, 1984). Os agentes econômicos deste período 
eram uma combinação de extrativistas e colonos. Algumas vezes mantinham no 
território apenas a infraestrutura necessária para o embarque e desembarque de 
mercadorias e em outras vezes estabeleciam assentamentos associados com 
atividades de produção vegetal e animal. O estado da arte das tecnologias empregadas 
era primitivo e contemplava ferramentas que muitas vezes eram também armas.    

Este período encerra-se por volta de 1746, quando tem início os primeiros plantios de 
cacau que ensejam o nascimento que uma atividade que, embora monocultura, tinha 



 12

determinantes de sua organização diferentes da produção e processamento de cana. É 
o segundo período, ou ciclo, da história econômica regional, o dos primeiros 
plantadores de cacau, ou desbravadores. A cacauicultura não surge como uma 
atividade subalterna ou complementar ao complexo agro-açucareiro ou cafeeiro, a 
exemplo da bovinocultura. Aparece como atividade autônoma, voltada para o 
comércio internacional e com agentes próprios, pretendendo que seu principal 
produto, a amêndoa de cacau, tenha a mesma importância e significado que no 
mercado europeu tinham as mercadorias açúcar e café. São muitos os caracteres que 
fazem a atividade cacaueira ser diversa da canavieira e da cafeeira, conferindo-lhe 
maior risco, menos apoio governamental e ensejando o aparecimento de agentes 
produtivos como o desbravador, o pioneiro, o coronel, o fazendeiro de cacau e o 
pequeno produtor “burareiro”, diferentes do latifundiário-fidalgo, herdeiro de 
donatários da capitania, o qual metamorfoseou-se no senhor de engenho e no barão 
do café. Os cacauicultores resultam de um caldeamento de tipos humanos diferentes, 
gerando uma sociedade com traços próprios. Nesta sociedade, sempre houve 
conflitos, o consenso nem sempre esteve presente, mas constata-se nela a existência 
de um fator de unificação histórico que se coloca além das classes sociais, que tem 
sido a reivindicação de sua identidade. Este fator, convém salientar, nem sempre 
gerou uma coesão e uma coalescência em torno de problemas comuns. Ao contrário, a 
região foi palco de inúmeros conflitos com base na disputa por terra e por poder.  

Os caracteres próprios do sistema de produção, a sua homogeneidade, sua inserção no 
comércio internacional, sua relação com o urbano, sua história e a adaptação 
ambiental da lavoura à região, têm exercido um fascínio sobre pesquisadores e 
historiadores. Na população, o sistema produtivo do cacau gera uma identidade que 
não foi perdida, malgrado os seus percalços e as suas vicissitudes, resultados das várias 
crises que a cacauicultura enfrentou. Na sua implantação e, depois, no seu cultivo, a 
cacauicultura dá uma demonstração de ser mais moderna do que os sistemas de 
produção de cana e de café, pois não utiliza, ou pelo menos não genericamente o 
fazia, o trabalho compulsório, regido pela escravidão. Agentes produtivos 
comparativamente mais inovadores, afeitos ao risco e a receber menor atenção do 
Estado colonial ou imperial, eram os desbravadores, os primeiros produtores de 
amêndoa de cacau. Estes agentes eram homens livres, predominantemente colonos 
portugueses que concebiam sistemas de produção com relações de trabalho não 
escravistas, mas que pudessem contemplar eventualmente relações não 
perfeitamente capitalistas como a meação e o arrendamento. Eles estabeleceram 
contratos de trabalho com tarefeiros, que executavam as operações manuais simples e 
complexas no sistema produtivo rural e nas cidades. Havia também na população 
regional imigrantes com tradição nômade e de comércio ambulante, sobretudo os 
vindos de países do Mediterrâneo, com grande mobilidade e capacidade de 
estabelecer redes de conexão entre a fazenda e os entrepostos de mercadorias 
demandadas pelo sistema produtivo, os quais construíam os canais de 
comercialização. Como compradores da produção de amêndoas de cacau, finalizando 
a cadeia de comercialização, havia comerciantes exportadores, na sua maioria, 
portugueses.  

Por fim, especificidades da fisiologia da planta, que exigia uma cobertura arbórea, 
introduziam o primeiro sistema agro-florestal no Brasil, criando assim uma relação de 
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dependência da cacauicultura para com a Mata Atlântica. Esta deixava de ser abatida, 
como no caso do sistema agro-açucareiro do Nordeste e do sistema cafeeiro do 
Sudeste, para ser preservada, pela proteção que proporcionava ao excesso de 
insolação. Neste mesmo período, no Baixo Sul, predominava o extrativismo de 
madeira de várias espécies e o extrativismo sustentável da piaçava, Attalea funifera, 
uma palmeira nativa que foi durante algum tempo extraída de formações espontâneas 
e, depois, plantada. Estas atividades eram conduzidas por agentes produtivos 
assemelhados aos do Litoral Sul em termos de valores, sendo que seus produtos não 
tinham no mercado internacional cotações elevadas, como as amêndoas de cacau. No 
período dos desbravadores e ao lado destes, tem início a formação do pequeno e 
médio estabelecimento rural com atividades produtivas voltadas para o mercado 
interno. Seus agentes eram mestiços e portugueses desprovidos de recursos, que 
constituíram aquilo que Cardoso (1979), chama de “brecha camponesa”.  

O ciclo que se segue ao dos desbravadores é o terceiro, ou dos pioneiros, que cobre 
do fim do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Esses agentes, em grande 
parte, já não eram colonos portugueses, mas nacionais que conheciam o sucesso que o 
cacau fazia na Europa como matéria prima do chocolate, produto difundido por 
espanhóis que chegaram ao México e que associaram a produção de cacau à 
disponibilidade de terras úmidas de florestas tropicais. O sucesso do cacau se dava por 
ser um produto de sabor agradável, passível de ser adocicado e com fama de ser 
energético. 

Os pioneiros tinham uma maior propensão a assumir riscos e eram financiados por 
comerciantes já integrados ao circuito de exportação de outras mercadorias e que 
viam na cacauicultura um grande potencial. O típico agente produtivo que emerge 
neste período tinha na sua composição grupos populacionais do Nordeste brasileiro, 
sobretudo de Sergipe, que tinham uma cultura de não rejeição de trabalhos manuais, o 
que o diferenciava do típico senhor de engenho. Neste período, o financiamento, até 
pela inexistência de bancos, era provido pelo capital mercantil, que além do capital 
próprio, repassava também recursos que vinham dos importadores europeus.  

Nos três primeiros ciclos, o estado da arte da produção era primitivo e consistia de 
técnicas rudimentares de corte e limpeza da floresta, escavamento, plantio, cultivo e 
colheita manuais e secagem solar das amêndoas. Não havia, então, qualquer emprego 
de insumos químicos para controle de doenças e pragas. As relações de trabalho, 
embora não escravistas, não podiam ser consideradas plenamente capitalistas, uma 
vez que os trabalhadores residiam no local de produção e consumiam bens vendidos 
pelos produtores a preços elevados, o que causava uma dependência de dívida. 

Este ciclo é marcado pela expansão, tanto no Baixo Sul como no Litoral Sul, do 
pequeno e médio estabelecimento rural, com uma diferença. Enquanto no Litoral Sul 
eles tinham um perfil mais próximo da monocultura de cacau, no Baixo Sul eram 
polivalentes, mas sempre com área reservada à cacauicultura, a qual variava em 
termos de tamanho, a depender das circunstâncias. O habitus dos produtores, e aí se 
inclui tanto os que detinham escala e utilizavam trabalho assalariado como os que 
praticavam uma agricultura familiar, era tipicamente o de valores de pioneiros, 
dispostos ao risco e acreditando que jogavam um papel relevante como integradores 
da civilização a terras selvagens. Os lucros obtidos em tais condições não eram tão 
elevados para atrair novos investidores. Isso levou a um lento desenvolvimento, mas a 
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permanência na atividade se dava porque os custos de oportunidade de outros 
negócios nesses territórios não eram elevados. Malgrado as dificuldades encontradas e 
os resultados obtidos, estes agentes produtivos contribuíram com o progresso da 
região como um todo, o Baixo e o Litoral Sul, e suas crenças e valores combinavam um 
impulso empresarial com ausência de valores aristocráticos que rejeitam o trabalho 
manual Neste sentido estavam mais próximos dos colonos de povoamento que dos 
colonos de exploração (BAIARDI, 1984 e SILVA, 2006). 

O quarto período é conhecido como o ciclo dos “coronéis”, cacauicultores que em sua 
quase totalidade descendiam em linha direta dos pioneiros. A principal marca do 
período é o envolvimento desses agentes produtivos com a política, sobretudo ao nível 
local. Durante esse período teve início a expansão da cacauicultura para além do 
Litoral Sul, avançando no sentido norte para os municípios de Gandú, Ituberá, Piraí do 
Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, e Teolândia. Esta expansão se dava 
buscando ocupar terras mais altas, mais distantes dos manguezais e com menos 
concentração de latossolos amarelos distróficos e maior presença de latossolos 
vermelho-amarelo, argissolos, cambissolos e chernossolos. 

Nesta época, a comercialização e a exportação já haviam saído da mão de 
portugueses, aparecendo como compradores da produção de amêndoas de cacau, e 
que integravam a cadeia de comercialização, comerciantes exportadores, europeus de 
descendência não ibérica, propensos a abrir novas portas para a colocação da 
amêndoa de cacau nos mercados tradicionais e em novos mercados, que surgiram com 
o fim das restrições impostas pelo exclusivo colonial. Eles se instalaram em dois 
portos: os ingleses e alemães em Ilhéus, no século XIX, e os italianos em Santarém, 
atual Ituberá, no início do século XX. Esses novos agentes de comercialização criaram 
laços de funcionalidade com os produtores rurais, constituíram um tipo de mercado 
cativo para a amêndoa de cacau e, no caso de Ituberá, adquiriam também para 
exportar, piaçava e óleo de dendê processado artesanalmente.  

A denominação de coronéis não estava associada com práticas feudais, mas sim com a 
participação dos produtores na Guarda Nacional, corpo militar de reserva cuja 
existência vai da metade do século XIX até as três primeiras décadas do século XX. Os 
descendentes dos pioneiros obtiveram com a cacauicultura lucros expressivos 
decorrentes das conjunturas de altos preços internacionais da amêndoa de cacau, que 
duraram décadas. Diferentemente de seus pais, os coronéis optaram por deixar as 
fazendas e residir nas cidades. Nesse período, os preços pagos pela amêndoa de cacau 
fizeram-na ser conhecida como produto do “fruto de ouro”.  

Ao escolher residir nas cidades, com o objetivo de influenciar e participar do poder 
local, eles organizaram guardas de proteção, verdadeiras milícias que, além do papel 
de guarda-costas, também eram usadas para aumentar a terra sob controle por meios 
ilegais que, no limite, se constituíam de ameaças e violências, inclusive invasões de 
terras e compra por preços injustos resultado de contratos fraudulentos. As maiores 
vítimas eram os vizinhos, principalmente pequenos e médios produtores que, na 
ocasião, já haviam crescido em número e também começavam a participar do negócio 
do cacau, se bem que em escala menor. Esta conduta dos coronéis se fazia presente 
onde as terras eram mais valorizadas e onde a fronteira agrícola se encontrasse 
próxima. No Baixo Sul, onde estas condições não eram tão freqüentes, os casos de 
grilagem, expulsão da terra e outras violências foram menos comuns.  
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Os coronéis em termos de mentalidade, tinham uma cultura estamental, o que 
significa serem diferentes de seus predecessores que se viam mais próximos do 
conceito de classe, visto que pensavam economicamente o processo produtivo, 
exercitavam relações de classe no circuito da produção, tinhamr uma mentalidade 
burguesa e encarnavam o ideal de acumulação por meio da paixão pelo lucro, sendo 
este um instrumento de poder pessoal. Pertencer a um estamento, ou casta, significa 
desconhecer ou recusar o risco no processo produtivo e ver a propriedade dos meios 
de produção como um direito natural, estando o poder pessoal assentado em 
discutíveis direitos emanados da propriedade da terra. Em certo sentido, os 
“coronéis,” como agente produtivos, são mais conservadores que os desbravadores e 
pioneiros, pois renunciam a valores empresariais, passando a depender de favores do 
Estado. Eles também mudam de estilo de vida, abandonando a moradia no campo e 
indo viver nos núcleos urbanos, visitando suas propriedades periodicamente e 
entregando a sua gestão a capatazes, prepostos dos grandes produtores de cacau, 
que, em muitos casos, possuíam uma “roça”, pequeno estabelecimento com 
cacauicultura. Embora suas fontes de subsistência fossem as atividades rurais, os 
coronéis tinham um estilo de vida citadino, mais assemelhado às aristocracias urbanas.  

Nesse período, o suporte do Estado estava concentrado em empréstimos. A 
propriedade da terra tornou-se o meio para obter vantagens econômicas e, embora 
persistisse o financiamento concedido pelas firmas exportadoras, com a criação do 
Banco do Brasil os financiamentos deste ente público começaram a se expandir, visto 
que não havia nenhum controle com relação à aplicação do dinheiro recebido em 
atividades produtivas. Para o banco, a exigência maior era a propriedade de terras. Isto 
fez com que muitos produtores obtivessem rendimentos não operacionais por meio de 
aplicações financeiras, que decorriam do fato de apenas ser proprietário de terras. 

O estado da arte em termos de tecnologia nesse período, passou a incorporar, em 
relação aos anteriores, mudanças técnicas na fase de beneficiamento da amêndoa, 
como a introdução da "barcaça", que substituía a secagem solar em áreas abertas, tipo 
terreiro, por secagem combinada, feita em área aberta e em área coberta, utilizando 
calor da queima de madeira. Com este tipo de inovação no beneficiamento, a 
qualidade da amêndoa melhorou e ela passou a ser considerada na formação do preço 
ofertado pelos comerciantes. No que concerne à parte de produção vegetal, 
continuaram as operações a serem manuais em todas as etapas.  Entre os produtores, 
por meio de seus capatazes, se generalizava a prática de trocar conhecimentos sobre 
variedades e métodos de manejo mais produtivos, inclusive no que tange às terras 
mais apropriadas para o cultivo do cacau, o que levava a escolhas de melhores solos, 
dentro do mesmo bioma. Quanto ao controle fito-sanitário, começa a difundir-se o uso 
de sais de cobre, com o objetivo de controlar doenças provocadas por fungos. Os sais 
eram diluídos em água que era vertida sobre as plantas por meio de regadores ou de 
bombas aspirante-prementes.  

O habitus dos agentes econômicos deste período, predominantemente produtores de 
cacau, incluindo nesta categoria os fazendeiros de toda a região e os médios e 
pequenos produtores, consistia em um grupo de valores baseados na suposição de 
que os mesmos cumpriam um papel de promotores do progresso. A parcela de 
fazendeiros se julgava socialmente benfeitora, o que era comum nas sociedades 
patriarcais e patrimoniais. Os fazendeiros se viam como responsáveis pela 
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prosperidade da região, mesmo que suas atividades produtivas gerassem 
concentração de rendas e de terras. A influência política obtida no território permitia 
aos grandes produtores de cacau deste período atuar como elite local e negociar com 
o poder central seus interesses, independente dos aspectos sociais relacionados com a 
cacauicultura (SANTOS, 1957). 

O quinto período, ou ciclo, tem início nas primeiras décadas do século XX, indo até os 
anos setenta. É denominado de ciclo da expansão e do absenteísmo de produtores 
latifundiários, no sentido de que os produtores de cacau não estavam tão presentes à 
frente de suas fazendas e se sentiam muito seguros da manutenção do patrimônio 
deixado por seus pais, graças ao apoio do Estado. A razão é que, embora houvesse 
ocorrido uma ampliação expressiva da área plantada - a quantidade de amêndoas de 
cacau cresce de 3.000 t em 1905 para 50.000 t em 1930 - o agente econômico, como 
seus precursores, os coronéis, continua vivendo nas cidades, o que estabelece uma 
elevada taxa de absenteísmo nas fazendas, que eram geridas por prepostos tipo 
capatazes (FALCON, 1995).  

Nesse período o típico produtor de cacau, o fazendeiro, se torna um agente menos 
preocupado com a gestão do seu estabelecimento e mais preocupado em integrar 
lobbies que garantam um apoio continuado à cacauicultura, com incremento de 
subsídios ao crédito agrícola e instituição do crédito fundiário. O comportamento 
absenteísta negligencia o investimento nas atividades agrícolas, aplicando os lucros 
obtidos com a atividade produtiva em imóveis fora da região, propendendo para um 
estilo de vida suntuoso. Despende o mínimo do que lucra em termos de manutenção e 
investimentos, não busca diversificar e nem participar de empreendimentos à jusante 
da atividade primária, salvo raros casos de envolvimento com o capital mercantil. Esta 
conduta, “mutatis mutandis”, também inclui o médio e o pequeno produtor familiar 
que, com suas “roças” de 3 a 10 hectares, tinham rendas elevadas, comparativamente 
aos produtores com esta escala em outras atividades, dentro ou fora da região. Na 
maioria dos casos, esta categoria, que não se considerava fazendeiro, alinhava-se 
corporativamente e politicamente como o grande produtor. 

As ampliações da área cultivada foram resultados de generosos empréstimos 
concedidos pelo governo. Durante esses anos, a região como todo se tornou uma área 
de lavoura do cacau, com o predomínio da grande propriedade fundiária. O cacau foi 
responsável por mais de 90% da renda rural no Litoral Sul. No Baixo Sul este percentual 
foi menor, mas não menos representativo. Isto porque era comum haver fazendeiros 
que residiam mais próximos ao litoral, como em Ituberá, Taperoá e Nilo Peçanha, e 
que tinham fazendas em áreas mais distantes e elevadas em relação ao nível do mar, 
que atualmente pertencem a Gandú, Piraí do Norte, Tancredo Neves, Teolândia e 
Wenceslau Guimarães. O Produto Interno Bruto da Bahia foi composto, no período, 
por mais de 30% de renda gerada em atividades relacionadas ao cacau. Os 
historiadores econômicos definem este período como "economia agrário-exportadora" 

Devido ao peso do cacau na economia brasileira durante esse ciclo, prevaleceram 
políticas de oferecer e subsidiar o crédito para quem quisesse expandir a produção. 
Nunca na história do cacau foi tão fácil obter empréstimos, o que levou mais tarde a 
uma inadimplência elevada porque os créditos foram desviados e usados para manter 
um estilo de vida opulento. Vários relatos dão conta de que, quando os bancos 
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começaram a liberar créditos, iniciando um novo período de empréstimos, o mercado 
de automóveis se aquecia e os carros desapareciam das lojas vendedoras. 

Como conseqüência, o produtor de cacau se tornou mais e mais dependente do 
Estado, principalmente em relação ao crédito subsidiado, nas formas de custeio, 
investimento e aquisição de terra, mediante o crédito fundiário. O apoio do Estado não 
significava apenas financiamento da atividade produtiva na escala existente, mas 
também sua expansão, com baixo custo e baixo risco, contribuindo para a 
concentração de terra. 

Neste período, as disputas de terra se atenuaram. Com investimentos públicos em 
infra-estrutura, construção de estradas e ferrovias, tornou-se mais fácil expandir a 
fronteira agrícola. Além disso, a presença do Estado foi mais evidente em termos de 
justiça, segurança e garantia de manter a propriedade da terra. Ademais dessas 
intervenções, ocorreram mudanças na estrutura política, na correlação de forças, o 
que resultou em menos poder para os proprietários de terra e mais poder para a classe 
média urbanizada. As causas desta transformação foi a Revolução de 1930, que 
construiu um novo Estado no Brasil, diferente do velho Estado influenciado pela antiga 
sociedade patrimonial e patriarcal. Nunca antes na história do cacau, o produtor deste 
bem esteve tão fragilizado em termos de poder político. Paradoxalmente, nunca antes 
foi tão beneficiado pelo Estado, que priorizava as lavouras que pudessem gerar 
expressivas receitas de exportação. 

Esse período também foi caracterizado pela forte intervenção estatal no setor, com a 
criação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, uma agência 
federal cujo papel é promover o desenvolvimento da região do cacau, e por um boom 
na produção de amêndoas, mais visível na década de 70. A CEPLAC considerava 
também como região do cacau a maioria dos municípios do Baixo Sul, que continuou, 
enquanto território, sendo polarizado pelo Litoral Sul, à exceção de Valença e Cairú, 
que sofriam influência polarizadora de Salvador, tinham uma economia endógena -- no 
caso de Valença, indústrias -- e cujas terras eram menos aptas ao plantio do cacau. Nos 
municípios do Baixo Sul, com menor área plantada de cacau, a CEPLAC implantava 
escritórios locais de extensão rural que fomentavam outras lavouras, a exemplo da 
pimenta, cravo e guaraná. Ainda nesse período, a heveacultura é introduzida no Baixo 
Sul e no Litoral Sul, fomentadas por indústrias de pneumáticos e pelo Ministério da 
Agricultura. A partir deste fato, a renda rural de municípios como Camamú, Igrapiuna e 
Ituberá passou a ter um menor peso relativo da cacauicultura. Da mesma forma, nos 
municípios mais distantes da costa atlântica -- Gandú, Tancredo Neves, Teolândia e 
Wenceslau Guimarães -- se expande a bovinocultura de carne em terras das fazendas 
de cacau, na quase totalidade dos casos. 

Na ocasião, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de cacau, com receitas de 
exportação de um bilhão de dólares, no ano de 1979. Esse período também foi 
caracterizado pelo surgimento da agroindústria regional, unidades de processamento 
da amêndoa com vistas à produção de bens intermediários. Antes, as indústrias de 
processamento localizavam-se fora da região, inclusive em Salvador. Esses 
investimentos mais do que dobraram a capacidade de processamento do setor, 
promovendo uma rápida expansão da atividade industrial regional e revelando o 
interesse crescente de capitais externos à região na construção do complexo agro-
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industrial, o qual poderia induzir, pelo seu dinamismo, outros investimentos em 
diferentes ramos e atrair capitais ligados à produção de chocolate. 

Essa expansão da capacidade de processamento de cacau - no pressuposto de que a 
tendência de altos preços do produto e seus derivados no mercado internacional até o 
final dos anos 70 deveria ser mantida - estimulou o aumento tanto na produção como 
na produtividade. A produção de amêndoas de cacau elevou-se de cerca de 500 kg / ha 
para 1,5 e até, experimentalmente, 2,0 t / ha, no fim da década de 70. Estes resultados 
provieram de inovações tecnológicas realizadas no Centro de Pesquisa do Cacau, 
CEPEC/CEPLAC e se tornaram possíveis graças ao trabalho de extensão rural também 
realizado pela CEPLAC. A incorporação do progresso técnico foi acelerada e 
ultrapassou os 30% da área plantada, como observado por Monteiro (1977). 

Este período exibe um aparente paradoxo: por um lado, o agente econômico prefere 
permanecer ausente da unidade produtiva e, por outro lado, aceitou a assistência 
técnica oficial, com o objetivo de tornar seu negócio mais eficiente e mais rentável. 
Exatamente é isto que sucede porque a política agrícola de então assim sinalizava. 
Centenas de engenheiros agrônomos foram contratados pela CEPLAC como 
pesquisadores e extensionistas, com o escopo de tornar possível metas de expansão 
da cacauicultura, promovendo a modernização do processo produtivo, mesmo sem 
uma fiscalização adequada e sem a supervisão devida dos cacauicultores. As metas de 
produtividade foram alcançadas por meio de um esforço de assistência técnica e 
difusão tecnológica e impactaram fortemente no sistema de produção, gerando um 
aumento da produção de cacau de até quase 500 mil t/ano, no início da primeira 
metade dos anos 80. 

O estado da arte em termos de tecnologia durante este período incorporou inovações 
biológicas, sobretudo sementes selecionadas, e os preceitos da revolução verde, como 
usos intensivos de fertilizantes e pesticidas. A CEPLAC também promoveu vários 
estudos sobre os recursos naturais, que orientaram a escolha de áreas mais 
apropriadas para a expansão das plantações de cacau. 

O habitus dos produtores de cacau no período, independentemente da escala, revela 
um sentimento de orgulho de pertencer a uma classe que foi responsável pela riqueza 
social e melhoria de uma economia agrário-exportadora. Além disso, houve o 
convencimento de que eles desempenharam um papel social na criação de renda e 
geração de empregos, embora fosse óbvio que recebiam favores do Estado e que 
continuavam pedindo apoio e perdão de dívidas, mais e mais. 

O sexto período, também conhecido como o da crise da Vassoura de Bruxa, de fato 
foi uma crise mais ampla e multi-determinada, que decorreu de um cenário pseudo 
otimista, que contribuiu para a concepção e implantação do programa de expansão da 
área cultivada denominado PROCACAU 2. Este programa, embora elaborado por 
equipes técnicas qualificadas e baseado em bancos de dados, não teve poder de 
previsão suficiente para captar as seguintes condicionantes: 1) as resistências às 
mudanças por parte dos agricultores tradicionais, cuja viabilidade econômica é 
extremamente dependente de preços altos e subsídios; 2) a estagnação e as 
turbulências de mercados tradicionais; 3) a oferta de concorrentes potencialmente 
mais competitivos e 4) o fortalecimento, à escala mundial, da concentração das 



 19

atividades de comércio e processamento, vinculadas, progressivamente, à produção 
de chocolate, ou seja, a constituição do agribusiness do cacau.  

Este período ainda não está concluído e tem como característica a queda de produção 
e a alteração do Brasil da condição de exportador para a de importador e, mais 
recentemente, nele se observa o início de uma lenta recuperação cujos primeiros 
sinais surgem na década de 90 do século passado. Nesse ciclo, o número de falências 
tem sido extraordinariamente elevado, levando a coalizões, vendas das propriedades, 
a ampliação da escala produtiva e a uma nova atitude de gestão, qual seja a disposição 
de assumir riscos capitalistas para sobreviver e permanecer no agronegócio do cacau. 

A crise da vassoura de bruxa gerou um novo capítulo na história econômica do cacau e 
da região como um todo. Diferentemente do que se pensava anteriormente, que nos 
anos oitenta adviria um novo e próspero ciclo o “Ciclo da Industrialização Integrada", 
que contemplaria a fabricação do chocolate em grande escala, o que veio foi um ciclo 
de decadência e desordem do setor, que comprometeu sua capacidade de se 
reproduzir ou preservar a sustentabilidade. As bases de reprodução no passado 
próximo - os altos preços resultantes das freqüentes frustrações de safras na África, os 
subsídios aos financiamentos, a anistia da dívida e os baixos salários - foram 
substituídas por novas exigências, tais como forças competitivas ignoradas, políticas de 
equilíbrio macroeconômico, ajuste fiscal e políticas de salários mínimos que tornaram 
impossível a sobrevivência do setor em bases tradicionais, ou seja, com ausência de 
um vigoroso esforço de modernização que reduzisse os custos e aumentasse a 
produtividade. 

Em duas décadas, ocorreu um número expressivo de inadimplências, falências, 
desinvestimentos, desemprego, bem como a ameaça de adoção de padrões 
alternativos de uso da terra que dispensam a sombra, cobertura fornecida pela Mata 
Atlântica que é exigida pela cultura do cacau. A partir de meados dos anos oitenta, em 
face das práticas tradicionais no processo de produção agrícola e da ausência de 
integração vertical, que teria dado à região uma posição vantajosa na exportação de 
bens intermediários e finais e, além disso, diante da presença de uma nova política de 
Estado, que se recusou a pagar a conta da ineficiência do setor por meio de subsídios 
para compensar a diferença entre o custo de produção e preços internacionais, os 
problemas estruturais antigos foram agravados e o resultado final foi a pior crise já 
vivida pelos produtores de cacau da Bahia. 

A crise, determinada por uma gestão não profissional, já estava em latência e sua 
emergência tomou forma com a queda dos preços do cacau, de US $ 4.000, por 
tonelada, em 1977/78, para US. $ 1.000, por tonelada, em 1990/91. A desvalorização 
da commodity foi, na realidade, um epifenômeno. Como referido anteriormente, os 
fundamentos de uma gestão eficiente não existiam no setor. O impacto da crise sobre 
os agentes do sistema trouxe, tanto objetiva como subjetivamente, reações drásticas. 
Entre as reações objetivas estavam a redução do investimento e do financiamento 
para o setor, implicando em um abandono das plantações, o que afetou a produção, a 
produtividade, bem como a qualidade do produto. Como reação subjetiva se pode 
alinhar a resistência dos policy makers para o setor agrícola em propor soluções para a 
crise dentro dos padrões tradicionais, que estavam de acordo com as expectativas do 
produtor: anistia da dívida ou novos financiamentos de longo prazo, seguidos de 
investimento em infra-estrutura e garantia de preços. Havia também como reação 
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subjetiva as incertezas dos agentes produtivos quanto aos rumos da nova política 
pública de crédito e comercialização, suas dúvidas quanto à possibilidade de se re-
estabelecer os níveis anteriores de atividade, por meio de subsídios e de outros 
mecanismos tradicionais. 

Em suma, a coincidência de dois fatores, preços baixos e nova política de crédito rural 
com menos subsídios e sem perdão de dívidas, revelou-se fatal para a viabilidade 
econômica da produção de cacau na Bahia, cuja competitividade no mercado 
internacional não era genuína, pois dependia da taxa de salários, da sub-remuneração 
do trabalho e do baixo custo de financiamento, através de subsídios por parte das 
instituições estatais, que mantinham os custos de produção da amêndoa de cacau 
artificialmente baixos. Como as componentes macroeconômicas do ajuste exigiam a 
supressão do financiamento da dívida dos cacauicultores por meios inflacionários e 
como novos e antigos concorrentes aumentaram sua participação no mercado 
internacional, grande número de produtores regionais já não tinham condições de 
sobreviver, em contraste com o que aconteceu em outros setores, nos quais os 
produtores de commodities lograram se converter em produtores de bens 
intermediários e bens finais pela via da agroindustrialização. 

A vulnerabilidade setorial da produção de cacau na Bahia confirma as hipóteses 
anteriores sobre o conservadorismo do produtor de cacau (BAIARDI, 1978), que foi 
incapaz de tirar partido dos períodos de boom, quando os baixos salários e subsídios 
asseguravam lucros elevados. Nestes momentos de bonança os cacauicultores não 
conseguiram utilizar o excedente para modernizar o setor e aumentar a produtividade, 
promovendo tanto a diferenciação quanto a transformação de produtos locais através 
da agro-indústria, verticalmente integrada. Em tempos de altos lucros, o produtor de 
cacau não investiu na modernização da atividade, que teria trazido elevação da 
produtividade e a internalização do processamento da amêndoa de cacau e derivados. 

No ciclo anterior, o do produtor absenteísta, os excedentes foram imobilizados em 
terras improdutivas e imóveis urbanos. Na ausência de uma moderna gestão, a 
cacauicultura regional vulnerabilizou-se diante de uma conjunção de fatores. De um 
lado pressões por parte dos países consumidores por preços mais baixos. De outro, 
manifestações de incapacidade política por parte da representação dos produtores, os 
quais perderam prestígio e status nos blocos de poder, por insistir em políticas 
protecionistas que contemplassem taxas de juros negativas e anistia da dívida. Um 
dado novo na crise é, do lado da oferta, a emergência de novos protagonismos em 
termos de gestão, que distanciam alguns agentes dos produtores tradicionais. Estes 
produtores diferenciados passam a adotar inovações tecnológicas valorizadas por 
consumidores exigentes porque se afastam do paradigma da “revolução verde” e 
inovações gerenciais, no que tange ao compartilhamento de custos e busca de novos 
nichos de mercado. O crescimento de associações de produtores e cooperativas de 
produção e a busca de rotas softs ou orgânicas para a amêndoa e derivados, têm sido 
apontados como parte de um conjunto de práticas capazes de se constituírem em 
alternativa para competitividade setorial pós-crise.5 

O estado da arte em termos de tecnologia durante este período foi marcado por uma 
evolução em relação ao paradigma da revolução verde, que se caracteriza pelo uso 

                                                 
5 Dados sobre a recuperação parcial recente da lavoura do cacau serão apresentados mais adiante. 
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intensivo de insumos químicos, principalmente no que tange as inovações biológicas, 
sobretudo no que concerne à obtenção de clones resistentes e produtivos. 
Conhecimentos avançados de biotecnologia foram gerados em centros de pesquisa e 
colocados à disposição dos produtores, juntamente com a reafirmação dos princípios 
de que a cacauicultura é um sistema agro-florestal, dependente, portanto, da 
preservação da Mata Atlântica. 

O habitus dos produtores de cacau, e dos produtores de outras lavouras regionais 
tanto no Baixo Sul como no Litoral Sul, tanto em empreendimentos 
capitalistas/patronais, como nos estabelecimentos médios e de pequena produção 
familiar, vem se modificando na medida em que estes agentes se tornaram mais 
realistas em relação ao seu papel em uma economia competitiva, com menos proteção 
do Estado e mais iniciativas de gestão, exigindo-se, para além de um papel de bom 
gestor e de empresário inovador, a responsabilidade de preservar a Mata Atlântica, 
sendo, portanto, uma espécie de produtor sustentável. O conjunto de valores se 
distancia de um perfil de desbravador, de pioneiro, de benfeitor e de empresário 
subsidiado e se aproxima do perfil de uma agente com elevada responsabilidade 
ambiental. Esta nova caracterização acontece porque o conjunto de inovações geradas 
nos institutos de pesquisa e universidades e entregues aos produtores regionais sugere 
a importância da Mata Atlântica na cobertura das várias plantações, na forma de 
sistemas agro-florestais. 

O papel do Estado, historicamente, foi o de fomentar a cacauicultura, que passou a 
contar com um órgão próprio, a CEPLAC, seguindo a tradição das intervenções feitas 
no setor do café, via IBC, Instituto Brasileiro de Café e no setor cana, via IAA, Instituto 
do Açúcar e do Álcool. Nessas intervenções, se contemplava pesquisa agropecuária, 
assistência técnica, crédito agrícola e industrial, regulação geral e preços mínimos. O 
principal problema destas intervenções é que elas abstraiam a agricultura moderna, 
onde a concorrência exerce um poder seletivo rigoroso, não deixando lugar para 
amadores, produtores de tempo parcial, ausentes e produtores semi-extrativistas. Esse 
aspecto era negligenciado na relação destas agências com os produtores e a CEPLAC 
não agiu diferentemente.  

O êxito da intervenção estaria ligado à criação de outra cultura gerencial, que buscasse 
dos produtores uma atitude de presença no estabelecimento e um comportamento 
racional. Pode-se ver que as grandes causas da queda na produção de cacau na Bahia 
estão associadas com o conservadorismo e com o tradicionalismo dos produtores, o 
que leva a crer que esta é a única explicação verdadeira para os insucessos nas 
intervenções e por comportamentos não-inovadores. 

No que respeita ao habitus dos produtores de cacau, ele mudou, sem dúvida, no 
sentido de que esse agente econômico tornou-se mais realista sobre as possibilidades 
das políticas públicas e passou a ter mais consciência da importância da preservação 
da Mata Atlântica, atualmente vista como um recurso que ninguém discute a 
necessidade de ser perene. A presença do Estado na região também se verifica no 
fomento à infraestrutura, ao turismo e no financiamento de indústrias em vários 
ramos: alimentos, calçadista, informática, extração mineral, derivados de borracha 
vegetal etc. A magnitude da ação intervencionista do Estado, os investimentos 
realizados nestes setores são, historicamente, bem menores do que aqueles realizados 



 22

para fomentar a cacauicultura e o desenvolvimento regional, quando a CEPLAC 
também tinha esta incumbência. 
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4 Baixo Sul e Litoral Sul: Crise e Possibilidades de Recuperação  

Historicamente, a importância da produção de cacau para o Estado da Bahia não pode ser 
minimizada. Durante muitas décadas representou mais de 50% das exportações 
estaduais, sendo responsável por até 60% da renda. Em termos nacionais, quando a 
produção atingiu o seu pico, na década de 1970, a cultura do cacau participava com 0,6 
do PNB brasileiro. 

Como se pode observar na Figura 1, a Bahia ainda é o principal produtor de cacau do 
Brasil, sendo sua produção, no ano 2000, de 3 a 4 vezes maior que o segundo colocado, o 
Estado do Pará. Desde 1990, verifica-se uma acentuada queda na produção da Bahia, sem 
o correspondente acréscimo de produção nos Estados do Pará e Rondônia, implicando na 
redução da participação do Brasil no mercado internacional. Consequentemente, a 
participação da produção brasileira na produção mundial vem caindo. Atingiu o menor 
percentual em 2000, com 4,01%, voltando a subir, atingindo 4,75%, em 2004. 

Figura 1: Produção de cacau nos principais Estados produtores, 1990 a 2000. 
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Fonte: IBGE, 1990; 2000, Dados da Socioeconomia/CEPEC/CEPLAC. 

Dados mais recentes confirmam esse quadro caracterizado pela estagnação da 
produção da Bahia em relação aos outros Estados brasileiros, em torno de 83,3% do 
total, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1: Produção de cacau nos principais Estados produtores, 2003 a 2010. 

Safra Produção 
do País 
(mil/t) 

Produção 
da Bahia 
(mil/t) 

BA  
% 

PA  
% 

RO  
% 

ES  
% 

AM  
% 

MT  
% 

Total 
% 

03/04 168 140 83,33 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

04/05 182 152 83,52 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

05/06 200 167 83,50 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

06/07 220 183 83,18 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

07/08 242 202 83,47 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

08/09 266 222 83,46 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

09/10 293 244 83,28 8,53 4,28 3,48 0,36 0,05 100 

FONTE: CEPEC/SESOE e AGRIANUAL 2004 

A principal área cacaueira da Bahia é a sua Região Sudeste, formada por 60 municípios, 
os quais compõem os Territórios de Identidade do Baixo Sul (14 municípios), Litoral Sul 
(27 municípios) e Extremo Sul (19 municípios). Em relação à produção cacaueira do 
Estado, esses três Territórios contribuíram, em 2000, com 83,9% do total, sendo que o 
Litoral Sul participou com 63,8%, Baixo Sul com 10,1% e o Extremo Sul com 10,0%. Em 
2006 esses percentuais foram respectivamente 62,25%, 10,02% e 9%, sendo que 
outros municípios do Estado contribuíram com 18,75%. Assim, os Territórios do Baixo 
Sul e do Litoral Sul perderam posições, entre 2000 e 2006, para outros municípios na 
Bahia, enquanto que o Extremo Sul, apesar de ter reduzido a sua área plantada, 
manteve a sua participação na produção, conforme a Tabela 2.  

Tabela 2 – Número de municípios e participação da área e produção de cacau com 
relação ao total do Estado da Bahia, 2000-2006. 

Territórios 
de 
Identidade  

Número de 
municípios 

% da área com cacau em 
relação à total 

% da produção de cacau em 
relação à total do Estado 

2000 2006 2000 2006 

Baixo Sul 10 10,9 8,13 10,1 8,99 

Litoral Sul 41 81,7 70,21 63,8 62,25 

Extremo Sul 19 7,4 6,46 10,1 10,02 

Outros 35* ND 15,20 ND 18,75 

Fonte: IBGE, 2000, CEPLAC 2006, Elaboração própria; ND- não disponível 

Esses números revelam o fato de que, desde a década de 1980, a região cacaueira da 
Bahia enfrenta uma crise sem precedentes na sua história. Na verdade, devido à 
monocultura, a economia da região do cacau na Bahia foi, historicamente, alvo de 
constantes crises cíclicas, provocadas por causas variadas, a exemplo de variações 
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climáticas, incidência de pragas e doenças, oscilações de preços internacionais e flutuação 
do câmbio.  

A crise que se inicia nos anos 1980 é, no entanto, sem precedentes. Com efeito, a 
produção de amêndoas de cacau da Bahia atingiu o fundo do poço no ano 2000, quando 
só foram produzidas 96 mil toneladas do produto. Em 2002, a produção foi praticamente 
um terço do montante obtido em 1980, conforme a Tabela 3. Essa situação foi agravada 
pelo fato que se perdeu qualidade da produção, devido à falta de investimento em 
inovações. Isso é comprovado pela análise da produtividade em kg/hectare, que passou 
de 711, em 1980, para 259, em 2009, observando-se a pior produtividade no ano 2000, 
de 240 kg/ha. A partir desse ano, observa-se uma tímida recuperação – em 2009 colheu-
se 143 mil toneladas, mas que não foi capaz de situar a produção no mesmo patamar de 
1980, nem de reverter a decadência das áreas produtoras. 

De acordo com dados do IBGE, o valor da produção de cacau, entre 1994 e 2001, se 
manteve no patamar entre R$ 283 milhões e R$ 447 milhões. A partir de 2002, há uma 
boa recuperação, atingindo R$ 967 milhões, em 2003, e R$ 813 milhões, em 2004. Isto 
pode ser explicado pelos bons preços obtidos pelos cacauicultores nesses anos e pelo 
início da recuperação da produção experimentada neste período. Essa recuperação, 
porém, vem sendo assentada em relações de trabalho diferentes às anteriores à crise, 
uma vez que a relação assalariada na produção de cacau vem diminuindo frente às 
relações de parceria e de contratação trabalhadores autônomos. 

Três fatores explicam a decadência da lavoura cacaueira da Bahia. Primeiro, com os 
altos preços na década de 1970, que chegou a atingir US$ 3.632 por tonelada, houve 
uma aumento da área plantada, tanto no Brasil e nos tradicionais concorrentes, a 
exemplo da Costa do Marfim, como em novas fronteiras, a exemplo da Malásia e 
Indonésia. Com isso, em 1992, o preço do cacau atingiu a sua menor cotação da 
história: US$ 900 por tonelada. Em segundo lugar, o aparecimento da doença 
conhecida como vassoura-de-bruxa, imprimiu fortes quedas na produtividade, como 
pode ser visto na Tabela 3. A propagação da vassoura de bruxa foi facilitada pelo 
envelhecimento dos cacauais e pelos vários anos de seca enfrentados pela região. Em 
terceiro lugar, apesar da crise, as práticas de gestão tradicionais foram mantidas e os 
investimentos em inovação produtiva, inclusive para combater a vassoura-de-bruxa, 
insuficientes para reverter tal quadro. A produtividade dos cacauais tanto no Brasil 
como na Bahia tiveram um comportamento semelhante, apesar de a produtividade 
nacional ter estado acima da produtividade baiana. Isto pode ser explicado pela 
doença vassoura-de-bruxa que atacou de forma impiedosa os cacauais baianos. 
Enquanto a produtividade brasileira se encontra em 19 @/ha a produtividade baiana 
se encontra em 15 @/há,6 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 

 

                                                 
6  285 kg/ha e 225kg/há, respectivamente 
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Tabela 3: Produção de cacau na Bahia (em mil toneladas de amêndoas), 1980/81-
2009/10 

Ano Agrícola* 
(maio/abril) 

Produção (Kgs) 
Produtividade 

(Kg/ha) 

1980/81 302.481 711 

1981/82 276.558 615 

1982/83 317.052 700 

1983/84 352.572 713 

1984/85 301.787 632 

1985/86 361.606 705 

1986/87 397.362 680 

1987/88 299.591 512 

1988/89 314.600 538 

1989/90 321.966 551 

1990/91 356.327 609 

1991/92 253.798 434 

1992/93 254.464 435 

1993/94 278.280 475 

1994/95 238.886 408 

1995/96 160.390 274 

1996/97 185.247 297 

1997/98 152.381 278 

1998/99 134.383 268 

1999/00 96.039 240 

2000/01 105.454 278 

2001/02 129.329 367 

2002/03 101.118 ND 

2003/04 144.195 ND 

2004/05 122.344 ND 

2005/06 143.316 ND 

2006/07 114.704 ND 

2007/08 102.973 ND 

2008/09 143.100 259 

2009/10* 138.120 248 

Fonte: Dados de Socioeconomia/CEPEC/CEPLAC e COMCAUBA/ACB 

*Previsão. ND – não disponível 

Com a decadência da lavoura cacaueira, passa a ocorrer um brutal desmatamento 
agravando a já dramática redução da cobertura de Mata Atlântica que vem se dando ao 
longo dos anos, no Sul e Extremo Sul da Bahia, como se pode observar na Figura 1. A 
busca de alternativas de sobrevivência econômica, que leva à introdução de novas 
atividades, a exemplo da pecuária, derruba a floresta ao invés de preservá-la. 
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Figura 1: Evolução do desmatamento no Sul e Extremo Sul da Bahia 

 

A depressão econômica também produziu efeitos sociais deletérios para a região 
cacaueira. Antes que os dados sejam apresentados, é importante lembrar que a 
lavoura do cacau é uma cultura intensiva em mão-de-obra, a qual representa 67% do 
total dos custos fixos. Os insumos respondem por 18% e outras despesas, 15%. Visto 
de outra forma, a lavoura cacaueira gera 1 emprego direto para cada 2,4 hectares 
cultivados, em média. Assim, a sua crise tem um efeito bastante severo sobre o 
emprego e, consequentemente, sobre as condições sociais. Estima-se que existem 
cerca de 25.000 produtores de cacau e que existiam, em 1990, cerca de 130.000 
empregos diretos na cacauicultura. Atualmente, em decorrência da redução da 
produção, a atividade absorve cerca de 30.000 empregos diretos. Esta situação 
provocou o deslocamento de milhares de pessoas para as maiores cidades da Região, 
aumentando os problemas sociais urbanos .7 

A Tabela 4 compara a evolução do PIB do Litoral e do Baixo Sul com a do Estado da 
Bahia. Verifica-se que o crescimento do Litoral e do Baixo Sul foi menor do que o 
observado para a Bahia. Isso indica que os dois Territórios perderam terreno em 
termos econômicos para outras regiões do Estado, em consequencia, 
fundamentalmente, da crise da sua principal atividade econômica. A menor perda do 
Baixo Sul explica-se pela diversidade da sua produção agrícola, que contempla lavouras 
como seringueira, cravo da índia, pimenta etc. 

Tabela 4: Bahia, Litoral Sul e Baixo Sul: evolução do PIB 1999-2006 

  Evolução do PIB (1000) 

Regiões 1999 2006 Taxa de crescimento 

Bahia 41883,13 96520,70 1,3 

Litoral Sul 2167,84 4391,61 1,0 

Baixo Sul 577,46 1187,71 1,1 

Fonte: SEI 

As Tabelas 5 e 6 apresentam algumas informações básicas sobre os Territórios de 
Identidade Litoral Sul e Baixo Sul. Em primeiro lugar, cumpre registrar o baixo valor do 

                                                 
7 Essas informações encontram-se no sítio da CEPLAC/CEPEC: 
http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo18.htm. 

1945 1959 1974 1992 
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PIB per capita nos dois Territórios: R$ 5.196, no Litoral Sul, e R$3.748 no Baixo Sul. 
Levando-se em conta que o PIB per capita do Estado da Bahia, R$ 6.919 em 2006, 
atingia um pouco mais de 80% da média brasileira, verifica-se que a situação da renda 
nos dois Territórios em pauta era bastante baixa. Quando o IDH é analisado, a situação 
não se modifica. Os valores do IDH médio para o Litoral Sul (0,627) e para o Baixo Sul, 
(0,616) são menores do que o do Estado da Bahia (0,742), que, por sua vez, está em 
décimo nono lugar no ranking de IDH entre os 27 estados do País. Esses números 
médios, por sua vez, escondem uma acentuada dispersão entre os municípios. De fato, 
o desvio padrão em torno da média do ranking de IDH dos municípios baianos é de 
cerca de metade do valor da média, tanto para o Litoral Sul como para o Baixo Sul. Isso 
significa que as cidades pólos dos dois Territórios (Valença para o Baixo Sul e Ilhéus-
Itabuna para o Litoral Sul) concentram boa parte da renda e possuem indicadores de 
saúde e educação bem melhores que os demais municípios. Desde a crise da vassoura 
de bruxa, essas cidades, junto com poucas outras onde o turismo cresceu, a exemplo 
de Itacaré e Cairu, atraem parte da população antes empregada na lavoura do cacau e 
que, hoje, não encontra mais ocupação nessa atividade, contribuindo para a 
favelização acelerada desses núcleos urbanos. 

Tabela 5: Litoral Sul: PIB, PIB per capita, População e IDH - 2006 
Municípios PIB (milhões) População PIB p/c IDH Ranking IDH 

Almadina 19,11 6284 3041 0,623 205 

Arataca 38,47 9468 4063 0,578 371 

Aurelino Leal 40,57 18189 2230 0,574 381 

Barro Preto 19,17 7130 2689 0,606 272 

Buerarema 66,26 17850 3712 0,631 177 

Camacan 98,66 26660 3701 0,631 175 

Canavieiras 103,87 37018 2806 0,639 141 

Coaraci 67,35 25486 2643 0,655 91 

Floresta Azul 31,29 9901 3160 0,641 133 

Ibicarai 73,73 27610 2670 0,634 163 

Ibirapitanga 78,77 18784 4193 0,601 297 

Ilhéus 1535,08 220932 6948 0,703 22 

Itabuna 1582,09 205070 7715 0,748 3 

Itacaré 62,44 17891 3490 0,588 341 

Itaju do Colônia 26,66 7701 3462 0,618 225 

Itajuípe 77,43 20729 3735 0,648 109 

Itapé 31,13 13899 2240 0,652 102 

Itapitanga 27,22 10314 2639 0,608 261 

Jussari 21,11 6883 3067 0,647 113 

Maraú 46,28 19007 2435 0,594 322 

Mascote 37,78 13084 2887 0,596 318 

Pau Brasil 29,7 10742 2765 0,6 301 

Santa Luzia 37,18 14902 2495 0,583 359 

São José da Vitoria 13,57 4326 3137 0,626 191 

Ubaitaba 82,74 25910 3193 0,64 136 

Una 86,29 36788 2346 0,607 264 

Uruçuca 57,65 12634 4563 0,652 104 

Médias 162,65 - 5196 0,627 206,5 

Fonte: SEI 
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Tabela 6: Baixo Sul: PIB, PIB per capita, População e IDH - 2006 

Municípios PIB (milhões) População PIB p/c IDH Ranking IDH 

Aratuipe 22,61 8801 2569 0,61 250 

Cairu 49,49 8606 5751 0,639 143 

Camamu 92,82 34258 2709 0,624 203 

Gandu 107,09 27675 3870 0,674 52 

Igrapiuna 90,66 16628 5452 0,601 296 

Itubera 102,01 26770 3811 0,62 214 

Jaguaripe 43,7 13370 3269 0,604 285 

Nilo Pecanha 40,35 10420 3872 0,592 329 

Pirai do Norte 21,89 7969 2747 0,605 280 

Pres. Tancredo Neves 60,19 20044 3003 0,605 276 

Taperoa 48,01 15113 3177 0,606 271 

Teolandia 34,74 12674 2741 0,591 335 

Valenca 356,18 85300 4176 0,672 58 

Wenceslau Guimaraes 117,98 29304 4026 0,575 375 

Médias 84,83 - 3748 0,616 240,5 

Fonte: SEI 

Dois outros indicadores possibilitam uma análise da evolução da situação social e 
econômica dos Territórios em tela. O primeiro deles é o Índice de Desenvolvimento 
Econômico, definido como resultante dos níveis de infraestrutura, de qualificação da 
mão-de-obra existente e da renda gerada localmente. Na sua construção estão 
incluídos os seguintes índices: i) Infra-estrutura, que considera um conjunto de 
informações quantitativas sobre a infra-estrutura do município em termos de 
terminais telefônicos em serviço, consumo de energia elétrica e quantidade de 
estabelecimentos bancários, comerciais e de serviços; ii) Qualificação da Mão-de-obra, 
que considera o nível de escolaridade dos trabalhadores ocupados no setor formal e; 
iii) Produto Municipal, que considera o nível aproximado de geração de renda do 
município em todos os setores da atividade econômica.  

O segundo é o Índice de Desenvolvimento Social, fundamentado no pressuposto de 
que a população dos municípios está sendo atendida por serviços de educação e 
saúde, ao tempo em que tem acesso aos serviços de água tratada e energia elétrica. 
Encerra também a idéia de que os chefes de família recebem, de algum modo, uma 
remuneração mensal. O IDS é constituído dos seguintes índices: i) Nível de Saúde, que 
é construído a partir das doenças de notificação obrigatória e óbitos por sintomas, 
sinais e afecções mal definidos (este último entendido como indicativo de deficiência 
do atendimento médico); ii) Nível de Educação, expresso por meio de medidas 
quantitativas do atendimento em serviços de educação, na forma de matrículas do 
ensino básico regular ao superior; iii) Serviços Básicos, expresso por meio das variáveis 
consumo de água tratada e de energia elétrica residencial, considerados serviços 
essenciais; e iv) Renda Média dos Chefes de Família, que supõe que toda unidade 
familiar possui um chefe auferindo algum rendimento mensal. Esses índices são 
calculados pela Superintendência de Estatísticas e Informações (SEI), órgão 
componente da estrutura do Governo do Estado.8 

                                                 
8
 Esses índices, bem como suas metodologias de cálculo podem ser acessados em 

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=82 
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As Tabelas 7 e 8 apresentam a evolução dos Índices de Desenvolvimento Econômico e 
Social para os Territórios do Litoral e Sul e do Baixo Sul, respectivamente. Observa-se 
que, apesar da crise, o Litoral Sul obteve uma pequena evolução, tanto no Índice de 
Desenvolvimento Econômico (IDE) como no Índice de Desenvolvimento Social (IDES). O 
IDE, cujo valor médio, em 1998, era de 4.996,45, passou, em 2006, para 5.006,37. Essa 
mudança representou um crescimento no ranking médio do Território: de 188 para 
158. No que se refere ao IDES, houve também uma pequena evolução: de 5.004,69 
para 5.012,00, em valores, e de 191 para 172, no ranking. Os destaques positivos dessa 
evolução são os municípios de Uruçuca e Itacaré. Uruçuca passou de 129 para 31, no 
IDE, e de 120 para 27, no IDES. Já Itacaré saiu da posição 203 para a 44 no IDE, em 
função do turismo, enquanto que, no IDES, sua evolução foi de 307 para 167. Observa-
se que Ilhéus regrediu, tanto em termos de IDE (de 9 para 18 no ranking) como de IDES 
(de 16 para 23), enquanto Itabuna piorou sua posição no ranking do IDE (8 para 13), 
mas melhorou no IDES (de 17 para 5).  
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Tabela 7: Litoral Sul: Índice de Desenvolvimento Econômico e Social – 1998-2006 

Municípios 

Índice de Desenvolvimento Econômico Índice de Desenvolvimento Social 

1998 2006 1998 2006 

Valor Ranking Valor Rankig Valor Ranking Valor Ranking 

Almadina 4988 363 4976,03 284 4964,61 293 4974,66 276 

Arataca 4988,22 347 4985,36 225 4961,65 305 4975,2 271 

Aurelino Leal 4989,13 252 4959,31 383 4982,54 221 4947,65 360 

Barro Preto 4988,13 351 4987,97 200 4949,11 352 4975,78 266 

Buerarema 4991,53 130 5014,97 86 5020,32 115 5008,55 142 

Camacan 4997,4 55 5032,35 49 5036,5 85 5062,98 51 

Camamu 4992,04 118 4989,79 187 4974,5 258 4978,51 253 

Canavieiras 4995,67 65 4998,9 137 5006,86 151 5000,16 171 

Coaraci 4994,35 84 5006,05 114 5011,03 138 5014,8 126 

Floresta Azul 4989,69 207 4993,51 170 4991,88 189 5011,64 132 

Ibicaraí 4995,48 67 5018,55 77 5114,73 26 5052,38 63 

Ibirapitanga 4990,27 169 4986,38 215 4980,79 230 5003,56 162 

Ilhéus 5062,64 9 5081,78 18 5136,12 16 5097,93 23 

Itabuna 5072,2 8 5110,21 13 5131,69 17 5153,08 5 

Itacaré 4989,76 203 5043 44 4961,46 307 5002,53 167 

Itaju do Colônia 4989,06 261 5014,79 87 4994,17 183 5009,41 139 

Itajuípe 4994,44 81 5021,38 65 5023,96 104 5023,58 106 

Itapé 4989,31 238 4979,19 268 4952,19 342 4933,56 382 

Itapitanga 4988,5 312 4990,97 179 5016,66 121 4987,26 221 

Jussari 4988,32 333 5000,56 131 4988,04 199 5030,33 96 

Maraú 4989,36 235 4971,49 316 4959,79 316 4977,05 260 

Mascote 4989,56 214 4989,12 195 4987,26 203 5009,62 138 

Pau Brasil 4989,8 200 4975,98 285 5014,27 132 5025,75 102 

Santa Luzia 4988,59 301 4977,21 275 4956,9 330 4966,67 308 

S. José da Vitória 4987,66 390 5020,77 69 4952,77 339 5085,38 29 

Ubaitaba 4994,35 85 5006,28 111 5052,98 55 5003,11 163 

Una 4995,73 63 4985,82 220 4991,75 190 4936 379 

Uruçuca 4991,54 129 5060,64 31 5016,85 120 5088,99 27 

Médias 4996,45 188 5006,37 158 5004,69 191 5012,00 172 

Fonte: SEI 

Por sua vez, o Baixo Sul apresentou uma involução nos dois índices. O IDE médio do 
Território que era de 4.991,38, em 1998, passou a 4.991,17, em 2006. O IDES passou de 
4.999,03, em 1998, para 4998,29, em 2006. Esses números se expressam na posição do 
Território no ranking: no caso do IDE, sua posição saiu de 216 para 229, e, no IDES, de 197 
para 211. Valença, a cidade pólo do Baixo Sul, passou da posição 27 no ranking do IDE 
para a 54, sendo que no IDES ela saiu de 47 para 34. Já Cairú, cidade que recebe o maior 
contingente de turistas da região, evoluiu no IDE de 167 para 17, e no IDES de 170 para 
26.  

É importante destacar que a evolução do Litoral Sul é pequena para configurar uma real 
mudança nos indicadores econômicos e sociais. Na verdade, o território ficou estagnado 
durante esse período de oito anos, enquanto outras regiões do Estado e do País 
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conseguiram alcançar melhorias significativas. Por outro lado, a situação do Baixo Sul 
parece ter piorado, a despeito dos investimentos em turismo. O quadro, em geral, é, 
portanto, bastante preocupante e tende a piorar, principalmente em termos 
comparativos com outras regiões, caso não sejam desenvolvidos projetos que possam 
reverter a situação dos municípios. 

Tabela 8: Baixo Sul: Índice de Desenvolvimento Econômico e Social – 1998-2006 

Município 

Índice de Desenvolvimento 
Econômico 

Índice de Desenvolvimento Social 

1998 2006 1998 2006 

Valor 
Rankin

g 
Valor 

Ran
kig 

Valor 
Ranki

ng 
Valor 

Rankin
g 

Aratuípe 4987,63 393 4962,26 373 5024,11 102 
4989,0

7 
216 

Cairu 4990,28 167 5087,81 17 4998,39 170 5091,6 26 

Camamu 4992,04 118 4989,79 187 4974,5 258 
4978,5

1 
253 

Gandu 4994,48 77 5013,82 90 5085,05 38 
5072,5

3 
41 

Igrapiúna 4989,29 240 4962,94 368 4938,32 372 
4931,3

8 
390 

Ituberá 4991,93 121 4999,46 135 5016,1 122 
5007,6

5 
148 

Jaguaripe 4988,54 309 4970,26 321 5033,7 88 
4958,4

1 
337 

Nilo Peçanha 4989,38 234 5003,09 123 5011,35 136 
4994,0

7 
193 

Piraí do Norte 4987,38 407 4962,17 374 4957,79 325 
4978,3

9 
255 

Pres. Tancredo Neves 4988,89 282 4974,39 292 4950,8 347 
4989,6

4 
212 

Taperoá 4990,16 176 4992,44 174 4980,77 231 
4997,7

5 
179 

Teolândia 4988,79 291 4973,66 299 4993,98 184 
4972,2

4 
285 

Valença 5010,47 27 5026,75 54 5069,19 47 
5083,2

6 
34 

Wenceslau 
Guimarães 

4990,02 179 4957,47 393 4952,4 341 
4931,4

9 
389 

Médias 4991,38 216 4991,17 229 4999,03 197 
4998,2

9 
211 

Fonte: SEI 

As Tabelas 9 e 10 contêm os indicadores estatísticos das principais variáveis que 
compõem os Índices de Desenvolvimento Econômico e Social. Essas variáveis, em seu 
conjunto, possibilitam uma visão abrangente da economia e das condições sociais dos 
Territórios. Pode-se verificar, por exemplo, o baixo percentual de matriculados em 
todos os níveis de ensino em relação à população total (31,12%, no Litoral Sul, e 
37,28%, no Baixo Sul), bem como o reduzido número de estabelecimentos de saúde 
(372, no Litoral Sul, e 154, no Baixo Sul) e de leitos hospitalares (2.468, no Litoral Sul, e 
489, no Baixo Sul). 
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Tabela 9: Indicadores estatísticos das principais variáveis dos Índices de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Território Litoral Sul, Bahia - 2006 

Principais variáveis Total 

População Total 845.192 

Consumo Total de Energia Elétrica (mwh) 601.389.668 

Agências Bancárias em Funcionamento 46 

Estabelecimentos de Comércio e Serviços 17.790 

Produto Interno Bruto (R$ 1.000.000,00) 4.384 

Leitos Existentes 2.468 

Estabelecimentos de Saúde 372 

Profissionais de Saúde (1) 728 

Matrícula no ensino fundamental (2) 211.316 

Matrícula no ensino médio 41.122 

Matrícula no ensino superior 10.642 

Consumo residencial de energia elétrica (mwh) 209.421.263 

Consumidores residenciais de energia elétrica 203.690 

Fonte: SEI 
(1) Servidores estaduais. 
(2) Inclusive educação infantil 

Tabela 10: Indicadores estatísticos das principais variáveis dos Índices de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Território Baixo Sul, Bahia - 2006 

Principais variáveis Total 

População Total 316.932 

Consumo Total de Energia Elétrica (mwh) 131.733.264 

Agências Bancárias em Funcionamento 11 

Estabelecimentos de Comércio e Serviços 5.195 

Produto Interno Bruto (R$ 1.000.000,00) 1.185 

Leitos Existentes 489 

Estabelecimentos de Saúde 154 

Profissionais de Saúde (1) 115 

Matrícula no ensino fundamental (2) 100.280 

Matrícula no ensino médio 14.871 

Matrícula no ensino superior 3.003 

Consumo residencial de energia elétrica (mwh) 54.629.911 

Consumidores residenciais de energia elétrica 64.631 

Fonte: SEI 
(1) Servidores estaduais. 
(2) Inclusive educação infantil 
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A Tabela 11 compara algumas variáveis extraídas das tabelas precedentes, 
comparando-as com as do Território de Identidade Metropolitana de Salvador, 
considerado o mais desenvolvido do estado. Observa-se que, no que se refere ao 
indicador de saúde utilizado (leitos/população*1000), a situação do Litoral Sul é a 
melhor dentre os três territórios, enquanto a do baixo Sul é bastante abaixo dos outros 
dois. Já o Baixo Sul e o Litoral Sul apresentam indicadores de ensino fundamental 
melhor do que o da Metropolitana de Salvador. Porém, em relação ao ensino superior, 
a situação se reverte. Observe-se ainda que a diferença do IDE médio entre a 
Metropolitana de Salvador e os outros dois territórios é maior do que o IDS. 

 
Tabela 11: Bahia: Comparação entre variáveis dos Territórios de Identidade 

Metropolitana de Salvador, Litoral Sul e Baixo Sul- 2006 

Variáveis 
Metropolitana de 

Salvador 
Litoral Sul Baixo Sul 

Leitos/população*1000 25 29 15 
Mat. Ensino fundamental/população 
(%) 

18 25 31,6 

Mat. Ensino superior/população (%) 3,7 1,25 0,9 
Consumo residencial de 
energia/consumidores residenciais 

1458 1028 845 

IDE (Média dos Municípios) 5199 5006 4991 

IDS (Média dos Municípios) 5131 5012 4998 

Fonte: SEI 

Em resumo, todas as informações até aqui apresentadas conformam um quadro 
preocupante para os dois territórios, tanto do ponto de vista ambiental como 
econômico e social. Em termos comparativos, a situação do Baixo Sul é pior do que a 
do Litoral Sul, devido à própria trajetória histórica da região, sempre vinculada à 
agricultura diversificada e que, só mais recentemente, recebeu alguns investimentos 
na infraestrutura turística. 

A análise da situação do Litoral Sul e Baixo Sul do ponto de vista do emprego não leva a 
um diagnóstico diferente. Primeiramente, conforme a Tabela 12, o percentual da 
população desses territórios que está empregada com carteira assinada (10,9% no 
Litoral Sul e 6,9% no Baixo Sul) era, em 2007, menor do que a do Estado da Bahia 
(12,4%) e bem menor que a do Brasil (20%). Sem dúvida que, nesses Territórios, a 
informalidade é maior do que no Brasil e na Bahia devido, entre outros fatores, ao 
peso da ocupação (sem carteira assinada) rural no total. De qualquer forma, esses 
números reforçam a visão de que os Territórios em análise possuem uma base 
econômica bastante rarefeita, o que vem provocando, desde os anos 1980, o êxodo da 
população, principalmente dos municípios menores e das áreas rurais, em busca de 
oportunidades em outras regiões. 
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Tabela 12 – Bahia, Brasil, Litoral Sul e Baixo Sul: relação entre população e quantidade 
de empregos formais (mil pessoas) – 2007 

Territórios População total (A) Empregos formais (B) A/B (%) 

Brasil 188.029 37.607,4 20 

Bahia 14.419 1.784,6 12,4 

Litoral Sul 845.192 92.723 10,9 

Baixo Sul 316.932 21.999 6,9 

Fonte: www.observatório.ufba.br 

A Tabela 13 delineia a estrutura de emprego do Litoral e do Baixo Sul, em comparação 
com a da Bahia e do Brasil. Em primeiro lugar, observa-se o maior percentual de 
participação do setor primário no emprego nos dois Territórios, em comparação com o 
Brasil e a Bahia. É importante lembrar que, não obstante o rápido processo de 
urbanização, a Bahia ainda é o estado que possui a maior população rural entre os 
estados brasileiros, correspondendo a cerca de 30% da população total. Em segundo 
lugar, a população empregada no setor secundário no Litoral Sul e no Baixo Sul é 
proporcionalmente menor do que no Brasil e na Bahia. Isso significa que o setor 
terciário (serviços) absorve o grosso da população com emprego formal. Esses 
números permitem inferir que a informalidade nos dois territórios é bastante alta e 
que, mesmo os empregos formais, são de baixa qualificação. Portanto, no que se 
refere à estrutura do emprego, o Litoral Sul e o Baixo Sul convivem com uma alta 
incidência de relações de trabalho precárias, devido à informalidade, aliada a escassos 
empregos formais qualificados. 

Tabela 13: Bahia, Brasil, Litoral Sul e Baixo Sul: estrutura dos empregos formais- 2007 

Territórios Primário Secundário Terciário 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Brasil 1.382.070 3,67 9.250.267 24,60 26.975.093 71,73 

Bahia 85.204 4,77 295.934 16,58 4.183.390 78,65 

Litoral Sul 9.519 10,26 12.642 13,64 70.562 76,10 

Baixo Sul 2.795 12,70 1.955 8,90 17.249 78,40 

Fonte: www.observatório.ufba.br 

Explorar as possibilidades de deflagração de um processo de desenvolvimento 
sustentável alternativo, centrado nas realidades locais, não pode prescindir da 
identificação e qualificação prévia das atividades produtivas aglomeradas existentes 
em cada recorte territorial. O conceito de desenvolvimento local chama atenção para 
as necessárias relações que devem existir entre o crescimento econômico e o 
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crescimento do capital humano, a participação dos atores locais e o uso sustentável 
dos recursos naturais. Nessa abordagem, o território desempenha um papel central. O 
local, nesse contexto, pode ser entendido como qualquer recorte territorial que se 
distingue por determinados elementos culturais de identidade. Tais elementos teriam 
a possibilidade de conferir à produção desses territórios a diferenciação necessária ao 
processo de construção de vantagens competitivas sustentáveis. Políticas de 
desenvolvimento regional e local, voltadas para dinamização de aglomerações 
produtivas podem representar uma importante alternativa às políticas de atração de 
investimentos exógenos, visando a formação de pólos de crescimento industriais. Para 
tanto, cumpre, antes de tudo, identificar e qualificar as aglomerações produtivas 
espalhadas pelos territórios em análise. Essa identificação e qualificação tornam-se 
importantes também para que se possa desenhar as políticas de dinamização das 
aglomerações (TEIXEIRA E ARAÚJO, 2010).  

A identificação das aglomerações produtivas do Litoral Sul e do Baixo Sul foi feita com 
base na tipologia sugerida por Suzigan e outros (2004). Essa tipologia tem como 
objetivo identificar as aglomerações que são importantes para os territórios onde se 
localizam, aferida pelo Coeficiente Locacional (QL), ou índice de especialização, e/ou 
para atividade no Estado como um todo, aferida pela Participação Relativa do Emprego 
(PRE). Esse esquema analítico é sintetizado no Quadro 1. 

Quadro 1: Tipologia de aglomerações 

 
Importância para a atividade no estado (aferida pela PRE) 

Elevada Reduzida 

Importância 
local (aferida 
pelo QL) 

Elevada 
Núcleos de desenvolvimento setorial-

regional 
Vetor de desenvolvimento 

local 

Reduzida Vetores avançados 
Embrião de sistema local de 

produção 

Fonte: adaptado de Suzigan e outros (2004). 

A Tabela 14 relaciona as atividades aglomeradas do Litoral Sul, indicando a inserção de 
cada uma na tipologia do Quadro 1. A Tabela 15 utiliza os mesmos procedimentos para 
o Baixo Sul. Observe-se que essas aglomerações são bastante representativas da 
economia dos Territórios, identificando e quantificando, usando o emprego formal 
como proxys, as suas principais atividades econômicas. 

Tabela 14: Litoral Sul: atividades aglomeradas 

Atividade Número de 
Empregos 

Número de 
empresas 

Tipo 

Cultivo de cacau 6394 1974 Núcleo 

Fabricação de equipamentos e 
componentes de TIC 

1142 39 Núcleo 

Indústria alimentícia 1154 155 Vetor 

Turismo 2128 130 Embrião 

Criação de bovinos 953 283 Embrião 

Fonte: www.observatório.ufba.br 

A tipologia utilizada permite indicar abordagens diferenciadas para as políticas de 
dinamização das aglomerações. Os Núcleos de Desenvolvimento Setorial-Regional e os 
Vetores Avançados, por serem mais desenvolvidos, possuem um maior potencial de 
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irradiação das suas atividades para o restante da economia, sendo, assim, alvos 
prioritários de políticas que visem o adensamento das cadeias produtivas. Além disso, 
podem, a princípio, ser alvos prioritários de políticas que visem promover o 
aprendizado e a inovação por meio da cooperação, inclusive com organizações de 
P&D. Já os Vetores de Desenvolvimento Local e os Embriões de Sistemas Locais de 
Produção devem ser objetos de políticas mais fundamentais. Nesses casos, elas podem 
ser voltadas, basicamente, para estimular a cooperação, visando, em primeiro lugar, a 
expansão dos mercados. 

Tabela 15: Baixo Sul: atividades aglomeradas 

Atividade 
Número de 
Empregos 

Número de 
empresas 

Tipo 

Agricultura diversificada 686 110 Vetor 

Atividades de apoio à agricultura 112 30 Vetor 

Cultivo de cacau 1220 181 Embrião 

Indústria alimentícia 428 46 Embrião 

Turismo 583 133 Embrião 

Fonte: www.observatório.ufba.br 

Explorar as possibilidades de dinamização das aglomerações produtivas existentes no 
Litoral Sul e no Baixo Sul é a tarefa que será explorada a seguir. 

 

4.1 Cultivo do cacau  

Provocada, em grande medida, pela crise da vassoura de bruxa, a cacauicultura baiana 
vem passando por um processo de reestruturação não desprezível. É importante 
perceber que, ao contrário das históricas crises cíclicas de preços, essa crise afeta a 
produção e, por essa via, o rendimento dos agricultores, que ainda não se recuperou 
após quase duas décadas de crise. 

Os principais componentes dessa reestruturação podem ser descritos 9. Primeiro, cerca 
de 10% dos fazendeiros abandonaram suas propriedades, deslocando seus capitais. 
Demitem a mão-de-obra, criando um fluxo migratório para as cidades litorâneas e para 
outras regiões, e deixam de cuidar das plantações por tempo indeterminado. Outra 
parcela de fazendeiros demite os trabalhadores permanentes, mas estabelecem 
contratos de parceria, tipo meação, com terceiros, que passam a se responsabilizar por 
todos os custos de produção, inclusive mão-de-obra. Com o objetivo de assegurar 
alguma liquidez, muitos donos de roças cortaram e venderam a madeira nativa da 
Mata Atlântica, contribuindo para a degradação ambiental da região. Apesar de não 
ser um terreno propício, devido à elevada umidade relativa que favorece a 
proliferação de parasistas, muitos optaram pela criação de bovinos nas terras 
desmatadas. Também houve tentativas de diversificação da produção, com a 
introdução de outras culturas, além da pecuária bovina, como o café robusta e a 
fruticultura. 

                                                 
9 Para uma visão abrangente da reestruturação da economia cacaueira ver Defumier e outros (2004). 
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Face ao abandono de várias propriedades e o desemprego massivo na região, os 
movimentos sociais ganharam força, reivindicando a aceleração do processo de 
reforma agrária. O primeiro assentamento organizado foi criado em 1993 por 
cinquenta famílias vinculadas ao MST, que ocuparam uma fazenda de cacau 
abandonada e que foi, ao fim, desapropriada. Contam-se atualmente na região nove 
assentamentos. Assim, aumentou significativamente o número de agricultores 
familiares em uma região onde predominava famílias de trabalhadores rurais, que 
utilizam parte da terra para a produção de alimentos básicos. 

A primeira iniciativa governamental para combater a infestação da vassoura de bruxa 
veio sob a forma de crédito, com juros atraentes, associado a medidas de tratos 
culturais indicadas pela CEPLAC: rebaixamento da copa das plantas, erradicação 
manual das partes infestadas e aplicação de fungicidas e outros insumos, 
principalmente fertilizantes. Essas medidas, talvez por falta de assistência técnica, 
fracassaram, e a infestação se disseminou ainda mais, resultando em queda de 
produtividade e o aumento do endividamento.  

A partir de 1997, a CEPLAC desenvolve um outro programa de recuperação da lavoura 
cacaueira que consiste, basicamente, na substituição de cacaueiros sensíveis à doença 
pela clonagem de outros mais tolerantes e com alta produtividade. Essa solução é 
considerada exitosa e vem sendo adotada por vários agricultores, incentivados pela 
alta dos preços do cacau. Porém, é uma solução que requer altos investimentos (R$ 
2.200 por hectare) e que ainda envolve riscos quanto aos resultados.  

Portanto, a viabilização da modernização das lavouras cacaueiras está vinculada à 
disponibilidade de recursos financeiros. A utilização de tecnologia envolvendo, além 
das práticas de enxertia, adensamento das áreas e manutenção das lavouras, implica 
em aumentos de custos de produção. Entretanto, pode-se garantir uma qualidade 
superior do produto, de modo a agregar valor e buscar novos mercados, como é o caso 
do cacau Fine Flavour. Além disso, do ponto de vista da produtividade do trabalho, o 
cacau é, sem dúvida, a atividade que proporciona a criação do maior valor agregado 
por unidade de trabalho. Ademais, o sistema de cultivo do cacau é o que causa menor 
impacto ambiental, uma vez que os solos são protegidos pela cobertura vegetal, a 
reposição parcial da fertilidade é assegurada pela grande quantidade de matéria 
orgânica e, com isso, a biodiversidade da Mata Atlântica é relativamente preservada. 

No intuito de recuperar a lavoura cacaueira, O Governo Federal lançou, em maio de 
2008, o PAC do Cacau. Esse Programa previa, além da repactuação da dívida dos 
produtores, da ordem de R$ 700 milhões, a injeção de outros R$ 2 bilhões de recursos 
novos para a renovação de cacauais em bases mais produtivas e a diversificação da 
atividade agrícola na região. Tanto a repactuação da dívida quanto os novos 
financiamentos seriam feitos com juros especiais e em condições diferenciadas de 
prazo. Os R$ 700 milhões da dívida deveriam ser refinanciados, com juros de cerca de 
7% ao ano e uma carência de sete ou oito anos, para que o produtor possa pagá-los 
com a renda de seus cacauais já produzindo em novas bases. No que se refere à 
diversificação das lavouras, ao lado das culturas do cacau, da seringueira e do dendê, o 
plano previa o desenvolvimento de lavouras frutíferas como banana, mamão, cupuaçu, 
maracujá, além de pupunha e flores. O plano apoiaria a verticalização da produção, 
com a fabricação de doces, sucos, polpas e outros preparados, por meio de 
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associações ou cooperativas de produtores. Os efeitos desse primeiro anúncio, no 
entanto, não foram os esperados. Os recursos não chegaram até as mãos dos 
produtores necessitados. 

Com efeito, ainda nesse ano de 2010, o PAC do Cacau foi relançado. Dessa vez, as 
regras foram previstas para atingir produtores de cacau que possuem dívidas de até R$ 
15 mil, que poderão ser beneficiados com a lei 12.249/10. O dispositivo permite a 
remissão de quase 2 mil operações de pequenos produtores (com dívidas de até R$ 10 
mil) e também favorece, com um desconto de 65%, os agricultores que contraíram, até 
15 de janeiro de 2001, empréstimos entre R$ 10 mil e R$ 15 mil. A lei, que também 
prevê a ampliação de prazos na renegociação das dívidas, se restringe aos débitos 
assumidos junto ao Banco do Nordeste ou com recursos do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Outro ponto estabelecido foi a 
suspensão das execuções fiscais relativas a produtores inscritos na Dívida Ativa da 
União até 30 de novembro de 2010. Essa nova edição do PAC do Cacau trouxe 
renovadas esperanças quanto à recuperação da lavoura do cacau. E com isso também 
a esperança de que, para garantir o desenvolvimento regional sustentável, é 
necessário incentivar a agricultura familiar diversificada, inclusive consorciada com a 
produção do cacau. 

4.2 Indústria alimentícia 

A produção regional de cacau é comercializado na forma de amêndoas e derivados, 
como líquor, manteiga, torta e pó de cacau, que são insumos para a indústria 
chocolateira. Uma alternativa óbvia para agregar valor à produção de amêndoas de 
cacau seria a sua industrialização na própria região. Tentativas anteriores de combater 
o problema da monocultura pela via da agregação de valor ao produto foram 
infrutíferas, uma vez que encontraram fortes barreiras à entrada nos setores a jusante 
da produção agrícola, que são dominados por grandes empresas e seus vastos capitais 
transnacionais. Tudo indica que essas tentativas falharam ao tentar explorar 
alternativas no campo onde as grandes empresas competem com base em grandes 
economias de escalas. De fato, como mostra o Gráfico 2, o processamento de cacau é 
dominado por cinco grandes empresas, que formam um oligopólio e um oligopsônio 
bastante fechados, impondo condições desfavoráveis aos seus fornecedores. A 
concentração desse mercado é crescente: em 1991 havia oito processadores atuando 
no País. 

O Brasil ocupa a sexta posição entre as moagens mundiais, com uma participação de 
somente 6% do total. No entanto, o País possui o maior parque moageiro de cacau 
implantado no centro de uma região produtora, em Ilhéus e Itabuna, e apenas uma 
unidade em São Paulo. Apesar disso, muito pouco é transformado em chocolate na 
região. Nos últimos anos, em função da queda da produção baiana e da necessidade 
de abastecimento das indústrias, houve sensível redução das exportações de 
amêndoas. O Brasil passou de exportador a importador de cacau para atender a 
demanda das indústrias processadoras. No mercado doméstico, os derivados do cacau 
destinam-se às indústrias de chocolates e achocolatados instaladas nas regiões Sul e 
Sudeste. Os chocolateiros adquirem a matéria-prima na forma de líquor, manteiga de 
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cacau, torta e pó, adicionando açúcar, produtos lácteos e outros ingredientes 
necessários ao processo de fabricação de chocolate e outros derivados, além dos 
reforçadores de sabor e odor e sucedâneos, como gorduras hidrogenadas, nozes, 
frutas cristalizadas, entre outros. 

Gráfico 2; Participação das indústrias no processamento do cacau no Brasil 
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Fonte: CEPLAC/CEPED 

O nível tecnológico empregado na produção, beneficiamento e no aproveitamento dos 
sub-produtos do cacau no Brasil são considerados baixos. O aproveitamento de sub-
produtos como polpa, mel e casca de cacau, apesar de existirem tecnologias para esse 
fim, nem sempre vem sendo usadas devido a falta de profissionalismo por parte dos 
empresários, bem como devido aos elevados custos, a falta de políticas públicas no 
setor que viabilizem tais atividades e a capacitação dos produtores. Um exemplo 
eloqüente desta baixa capacidade de gestão de atividades integradoras 
agricultura/indústria é o fato de que malgrado exista tecnologia para produção de 
destilado do mel de cacau, que resulta em uma aguardente com aroma e qualidade 
semelhante ao pisco de uva, a mesma nunca foi apropriada pelos produtores cacau. 

O beneficiamento (fermentação e secagem) do cacau pelo produtor, para obtenção de 
um produto de qualidade organoléptica superior, apesar da disponibilidade de 
tecnologias para tal, nunca foi considerado, uma vez que não existem preços 
diferenciados, de forma permanente, no mercado para produtos de melhor qualidade. 
A indústria tradicional compra o produto indistintamente e faz um blend de cacau de 
cada região. Portanto não há estimulo para o agricultor melhorar a qualidade do 
produto. 

No entanto já existem iniciativas para mudar tal quadro. Essas iniciativas partem do 
pressuposto que a melhor resposta para esse momento ruim da lavoura cacaueira é a 
adoção de tecnologias que permitam a produção de massa e líquor de cacau em 
pequenas quantidades e com alta qualidade. Começam a aparecer projetos para 
montar pequenas fábricas de produção de massa fina de cacau e, em uma segunda 
etapa, a fabricação de chocolates Fine Flavour. O cacau fino ou Fine Flavour é aquele 
especialmente produzido e selecionado por meio de técnicas refinadas de colheita, 



 41

transporte e fermentação e que é a base para a fabricação dos melhores chocolates 
europeus. Nesse nicho de mercado, os produtores adentrarão em um segmento que 
não é interessante para o modelo de negócio das grandes empresas, devido aos 
pequenos volumes transacionados. Com o cacau Fine Flavour, os produtores poderão 
agregar até 100% sobre o valor da amêndoa convencional e, na massa fina, a 
agregação de valor pode chegar a 6 vezes o valor da amêndoa. De fato, enquanto o 
quilo de um chocolate convencional de boa qualidade fica em torno de R$ 60 o 
chocolate Fine Flavour pode chegar facilmente a R$ 250. 

4.3 Fabricação de equipamentos e componentes de TIC10
 

Na metade da década de 1990, o Governo Baiano, preocupado com os efeitos da crise 
do cacau, decidiu investir na implantação de um Pólo de Informática na cidade de 
Ilhéus. Ele foi viabilizado por meio de uma agressiva política de concessão de 
benefícios fiscais e infraestrutura. Pelo Decreto 4.316 de junho de 1995, o Governo do 
Estado concedeu uma série de benefícios fiscais às empresas de informática, eletrônica 
e de telecomunicações que quisessem se instalar em Ilhéus, atraindo, inicialmente, 
cerca de uma dezena de projetos. Essas empresas passaram a contar também com 
incentivos fiscais federais, concedidos por estarem na área da SUDENE, além daqueles 
pertinentes à Lei de Informática, administrados pelo MCT. O Município de Ilhéus 
também entrou com incentivos fiscais e ações visando atrair novos empreendimentos. 
Essa iniciativa se enquadra na estratégia de combater a crise por meio da 
diversificação das atividades econômicas da região. 

No início de 2004, o Pólo de Informática de Ilhéus (PII) possuía 44 empresas em 
funcionamento, 6 em fase de implantação, sendo essas empresas, na sua maioria, 
micro e pequenos empreendimentos, quando utilizado o critério de número de 
empregados. Elas estão concentradas em três segmentos do Complexo Eletrônico: 
informática, eletro-eletrônico e telecomunicações. Os produtos manufaturados no PII 
compreendem computadores pessoais, notebooks, servidores e implementos para 
redes, aparelhos para vigilância, equipamentos para televisão a cabo, produtos para 
automação comercial bancária e industrial. Esses produtos destinam-se, na sua 
maioria, para o mercado nacional, sendo os mercados local e estadual de menor 
importância. 

Essas empresas importam insumos, peças e componentes, principalmente da China, 
dos EUA e de Taiwan, e realizam em Ilhéus operações simples de montagem, que 
agregam pouco valor aos produtos, em um esquema de produção semelhante aos 
primórdios da Zona Franca de Manaus. As principais transações comerciais das 
empresas do PII realizadas localmente referem-se à aquisição de serviços com baixa 
especialização: vigilância, contabilidade etc. Algumas empresas maiores realizam no 
local a montagem de placas-mães, placas de vídeo, modem, monitores e outros para 
venderem às pequenas empresas que realizam a montagem final. No entanto, as 
vendas no interior no PII são reduzidas. 

Apesar de contar com o apoio de uma instituição de pesquisa -- o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico em Informática de Ilhéus (CEPEDI) -- notam-se grandes 

                                                 
10 Esse item é baseado nas informações da dissertação de Luciano Damasceno (2005) 
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dificuldades para que este cento de P&D realize efetivamente pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico por meio de parcerias com outras instituições e com as 
empresas do pólo. Essas dificuldades são relacionadas a pelo menos dois fatores: i) a 
falta de profissionais qualificados para desenvolver pesquisa nas áreas de informática; 
e ii) a desconfiança do setor privado local quanto ao êxito de ações desse tipo. O 
esforço inovativo das empresas é concentrado nas filiais instaladas no Centro-sul do 
país, sendo as operações em Ilhéus especializadas em atividades de montagem. Ou 
seja, as partes mais importantes do processo de aprendizagem tecnológicas ocorrem 
foram do habitat local. 

A análise dos desenhos institucionais e das formas de coordenação no PII demonstra a 
existência de algumas organizações ligadas à coordenação das relações inter 
empresariais. Entretanto, não se verifica a predominância de uma cultura associativa 
na região que possa se constituir em um elemento importante para consolidação do 
aparato institucional. A existência dessa infra-estrutura institucional não garante a 
existência de esquemas efetivos de interação e cooperação entre os diferentes atores 
e/ou segmentos presentes no PII. As principais organizações que atuam na 
coordenação das relações inter-empresariais no PII são, além do CEPEDI, o Sindicato 
das Indústrias de Aparelhos Elétricos. 

Em resumo, pode-se traçar o seguinte panorama do PII: 

1. A sua competitividade atual apóia-se, unicamente, em incentivos fiscais e no 
custo da mão de obra e não em fatores sistêmicos. 

2. As desvantagens locacionais mais salientes são: o mercado consumidor limitado, 
a baixa complementaridade entre as empresas, a ausência de centros de 
pesquisa, a baixa escala dos empreendimentos e a carência de mão de obra 
qualificada. 

3. A inexistência de um aeroporto alfandegado se constitui em uma desvantagem 
competitiva importante, uma vez que os insumos, peças e componentes 
importados desembarcam em Salvador e são transportados por via terrestre até 
Ilhéus, aumentando os custos de transporte e de manutenção de estoques.  

4. A natureza dos vínculos existentes entre os atores indica que os desenhos 
institucionais apresentam um alcance limitado no sentido de engajá-los em 
esquemas de cooperação mútua ou em processos de aprendizado interativo. 

5. Inexiste uma instituição, tipo um sistema local de inovação, capaz de reter e 
desenvolver o processo de governança. 

Os problemas competitivos do PII, associados ao acirramento da competição 
internacional nesse setor, com a crescente agressividade da China e de Taiwan, parece 
que estão agravando o quadro. Mais recentemente, começaram a ser veiculadas 
notícias de que empresas estão abandonando o PII. Segundo as últimas informações, 
24 empresas teriam deixado a região. O futuro do PII é incerto. A possível instalação de 
uma ZPE em Ilhéus pode vir a ser um alento. No entanto, qualquer tentativa de 
reverter um quadro crítico passa pelas seguintes diretrizes: 
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1. Garantir um suprimento adequado de insumos, peças, componentes e serviços 
críticos para as atividades locais, o que pode constituir elemento decisivo de 
estímulo ao crescimento do PII.  

2. Incentivar a cooperação entre empresas de modo a melhorar a eficiência das 
interações transacionais.  

3. Constituir espaços coletivos locais de ação e escolhas estratégicas, 
principalmente vinculados à Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

4.4 Turismo 

A atividade turística é considerada uma das alternativas econômicas para os Territórios 
do Litoral Sul e Baixo Sul, que oferecem, basicamente, belas praias e sol, 
principalmente durante o verão. No caso do Baixo Sul, os principais destinos são Morro 
de São Paulo, a Ilha de Boipeba (ambos no Município de Cairú) e a Planície de Maraú. 
No Litoral Sul os principais destinos são Ilhéus e Itacaré. 

O Governo Estadual vem investindo na criação e melhoria da infraestrutura nessas 
áreas, tentando criar as condições para aumentar o fluxo de turistas. Segundo a 
Secretaria de Turismo da Bahia, em 2009, o estado recebeu um total de 8.538.000 
turistas. Desses, 3,8% (324.444) passaram por Ilhéus-Itacaré e 1,9% (162.222) pelo 
Baixo Sul. 11 Esse fluxo vem aumentando ao longo dos últimos anos. Porém, a 
infraestrutura disponível limita a perspectiva de um maior crescimento, capaz de 
tornar o turismo uma alternativa que possa conduzir os territórios a um 
desenvolvimento sustentável. A Costa do Cacau ocupa o terceiro lugar no ranking do 
número de Unidades Hoteleiras implantadas, por Zona Turística, correspondendo a 
16% do total do Estado da Bahia, atrás da Costa do Descobrimento e da Costa dos 
Coqueiros. 

Os principais investimentos na infraestrutura turística estão sendo feitos pelo Prodetur 
- Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil – resultante de um 
contrato de empréstimo entre o Banco do Nordeste e o BID, celebrado, para a sua 
primeira fase, em dezembro de 1994. O objetivo do Programa é reforçar a capacidade 
da região Nordeste em sustentar o crescimento do setor turístico, contribuindo para o 
desenvolvimento sócio-econômico regional. Para atingir tal objetivo, o programa foca 
a infra-estrutura básica e os serviços públicos em áreas onde já existia uma atividade 
turística crescente e na qual o setor público não conseguisse acompanhar o 
incremento da demanda. Esperava-se que tais investimentos beneficiassem 
amplamente a população de baixa renda, além de alavancar investimentos de grupos 
privados no setor do turismo. 

A primeira fase do programa reunia cerca de 500 projetos. Para a sua execução, havia 
recursos totais de US$ 800 milhões. Desses, US$ 400 milhões foram provenientes do 
                                                 
11 Esses dados podem ser acessados em: http://www.setur.ba.gov.br/indicadores/principais-
indicadores/. O Baixo Sul é denominado para efeitos de planejamento turístico de Costa do Dendê e o 
Litoral Sul de Costa do Cacau. Importante notar que esses números estão inflados por conta das viagens 
interestaduais. 
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BID, sendo o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) seu agente repassador. A 
regulamentação dessa linha de financiamento previu, em sua concepção original, uma 
contrapartida de recursos próprios de 50%. O programa, no entanto, só deslanchou 
após a entrada do BNDES, em 1997, aportando recursos para a contrapartida dos 
estados e municípios nos financiamentos. 

Os recursos do Programa estão direcionados a projetos de infra-estrutura em obras 
múltiplas, que compreendem saneamento, administração de resíduos sólidos, 
transporte em seus diversos módulos reforma ou construção de aeroportos, 
desenvolvimento institucional dos órgãos estaduais e municipais responsáveis 
localmente pela execução do programa e, finalmente, recuperação do patrimônio 
histórico e ambiental. Previa-se que esses investimentos gerariam quase quatro 
milhões de novos empregos, sendo 1,6 milhões de empregos diretos nos estados 
beneficiados pelo Programa.  

No Prodetur I, a Bahia captou US$ 140 milhões que, juntos com as contrapartidas, 
elevaram os investimentos a um montante superior a R$ 300 milhões. Nessa primeira 
fase, Salvador e seu entorno, e a Costa do Descobrimento (região de Porto Seguro) 
foram consideradas prioritárias. O principal projeto do Prodetur I nos dois Territórios 
aqui analisados foi a Rodovia BA-001, Ilhéus-Itacaré, que recebeu recursos na casa de 
US$ 18,3 milhões, sem considerar a contrapartida estadual. Essa rodovia mudou 
completamente a atividade turística em Itacaré, uma vez que possibilitou o 
recebimento de turistas pelo Aeroporto de Ilhéus, distante 70 km. 

Na segunda fase do Prodetur, iniciada em 2003, a Bahia manteve o mesmo volume de 
investimentos que o estado recebeu no Prodetur I, pouco mais de 30% de todo o 
investimento previsto para o Nordeste, de US$ 400 milhões. Somadas as 
contrapartidas dos governos federal e estadual, de US$ 45 milhões cada, o estado 
deverá investir, no total, US$ 230 milhões através do programa. Nessa fase, houve 
uma maior distribuição dos recursos. O Litoral Sul e o Baixo Sul foram contemplados 
com os projetos listados na Tabela 16. Desses, o mais significativo, inclusive pelo 
volume de investimentos, é a rodovia Itacaré-Camamu, que permitiu uma ligação 
direta entre a região e Salvador, pela costa, integrando diversos destinos, facilitando o 
fluxo de turistas em toda essa parte do litoral baiano. Esse afluxo turístico para Itacaré, 
no entanto, teve como contrapartida um fluxo migratório para a cidade, que passou a 
alimentar uma favela bastante degradada. 

Sem dúvida que turismo representa uma alternativa econômica para os Territórios do 
Litoral Sul e Baixo Sul. É uma atividade geradora de grande número de empregos e 
oferece oportunidades de geração de renda para trabalhadores autônomos e 
pequenos empresários. No entanto, para que haja um aumento significativo na renda 
gerada pelo turismo, três questões básicas precisam ser enfrentadas. A primeira diz 
respeito à estratégia para o turismo na região. Isso porque o atrativo praia e sol, além 
de ser sazonal, enfrenta a competição de vários outros destinos semelhantes, no 
mundo e no Brasil, inclusive no próprio Estado da Bahia. Esse turismo tende a ser, cada 
vez mais, um turismo de massa, que gera pouca média de dispêndio por turista e 
comporta ameaças ao meio ambiente. Nesse ponto, cumpre elaborar estratégias que 
contemplem outras opções, inclusive o turismo ecológico com roteiros mistos, visando 
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uma maior permanência e um nível maior de gasto por turista/dia.  Nesta linha, uma 
integração de circuitos, o da região em foco com a Chapada Diamantina, poderia 
revelar um elevado potencial. 
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Tabela 16: Prodetur II: projetos do Litoral Sul e Baixo Sul. 

Projetos Valor  

Elaboração e Implantação do PDLU/Aterro Final Sede e Ilhas de Cairu e Boipeba 1.200.000 

Elaboração do Estudo S. Econômico/Aterro/Coleta Seletiva na Península de 
Maraú 

49.012 

Elaboração do PDLU/Aterro/Coleta Seletiva na Península de Maraú 297.000 

Elaboração do Projeto de Urbanização da Orla de Guaibim 289.000 

Elaboração do Projeto de Urbanização da Orla de Morro S. Paulo 289.000 

Execução das Obras de Urbanização de Morro de São Paulo 4.000.000 

Rodovia Itacaré-Camamu 103.519.000 

Implantação da Sinalização Turística do Polo Litoral Sul 2.636.803 

Fonte: SETUR-BA. 

A segunda questão refere-se à infraestrutura, principalmente o saneamento básico. 
Aparentemente, o abastecimento de água não se constitui em grande problema nos 
dois territórios, sendo as populações das áreas urbanas razoavelmente atendidas. A 
questão maior é o esgotamento sanitário. Pelas informações disponíveis, Ilhéus é o 
município que conta com um sistema mais abrangente, mas que atende apenas 41% 
da população urbana. Nos demais municípios, há uma parcela da população que tem 
seu esgoto coletado por rede geral ou pluvial, mas os efluentes não são tratados, 
sendo lançados diretamente em cursos d’água ou no mar. A situação dos resíduos 
sólidos também é preocupante. Além da coleta insuficiente, a disposição final se dá, 
geralmente, nos chamados lixões, áreas onde se verifica a inexistência de qualquer 
cuidado em termos de conservação ambiental e controle de saúde pública. 

A terceira questão está relacionada com a qualificação da mão-de-obra. O turismo de 
maior qualidade requer pessoas treinadas e motivadas, que é um recurso bastante 
escasso nos Territórios, como se pode depreender dos indicadores educacionais já 
apresentados (IDES).  

4.5 Agricultura diversificada 

A diversificação da produção agrícola sempre foi recomendada como uma forma da 
região do cacau ser menos afetada pelas crises cíclicas de preço do produto no 
mercado internacional. Como já foi visto, essa alternativa foi particularmente 
perseguida no Litoral Sul, após a crise da vassoura de bruxa e no Baixo Sul ela sempre 
esteve mais presente. 

Aqui cabe distinguir os dois territórios que estão em análise. O Baixo Sul, 
historicamente, sempre teve uma agricultura diversificada e isso se revela na 
identificação das atividades aglomeradas (Tabela 14), que é a segunda maior geradora 
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de empregos formais no território. Já o Litoral Sul sempre foi mais dedicado à 
monocultura do cacau, sendo as tentativas de diversificação uma possibilidade 
recente. 

Além do cacau, no Baixo Sul são encontradas várias outras lavouras, dentre as quais se 
destacam o dendê, a piaçava, em parte ainda atividade extrativa, o cravo da índia, o 
guaraná, a pupunha e a seringueira. Essa diversificação produtiva, no entanto, não foi 
capaz de garantir um nível de desenvolvimento econômico ou social diferenciado para 
o território. 

Por sua vez, a possibilidade de diferenciar as culturas no Litoral Sul é uma realidade 
concreta. Como foi visto, essa diferenciação não significa o abandono do cacau. Pelo 
contrário, o cultivo do cacau pode conviver com outras lavouras, inclusive de forma 
consorciada. 

A possibilidade de diversificação de lavouras de forma sustentável requer, no entanto, 
que haja movimentos no sentido de aumentar a produtividade no campo, além de 
formas de inserção nos mercados que possibilitem aos agricultores se apoderarem de 
uma maior parte da renda gerada. Neste sentido, as experiências já existentes de 
processamento de óleo de dendê, de látex, de palmito, de essências de cravo, de fibra 
da piaçava, de semente de guaraná e mais recentemente de processamento da tilápia, 
sinalizam as possibilidades agroindústrias verticalmente integradas com a atividade de 
produção primária. Elas serão tanto mais viáveis economicamente e mais desejáveis 
socialmente, quanto estejam sob controle de pequenos e médios produtores 
organizados em cooperativas, associações e consórcios, o que não acontece no caso do 
dendê e do látex. Entretanto, no concernente ao dendê, existe a extração de óleo 
artesanal, que poderia se elevar em escala e pretender se diferenciar como um 
produto na linha dos “orgânicos”.  

Contudo, a diversificação de atividades primárias de produção vegetal e animal na 
região, incluindo o Litoral Sul e o Baixo Sul, está longe de ser concluída, diante de 
outras inúmeras possibilidades. Para que isto aconteça, este processo deve ter em 
vista a busca não somente a geração de renda, como também da segurança alimentar 
da região, no sentido de torná-la menos dependente de importação de alimentos. 

Poder-se-ia neste sentido cogitar, levando-se em conta as características do bioma de 
mata atlântica que se assemelham ao de florestas úmidas oferecendo restrições à 
produção de cereais e criação de gado leiteiro, a introdução da bovinocultura intensiva 
para carne com alimentação de capim elefante ou equivalente e ração de folha de 
mandioca, a bubalinocultura, a produção de arroz em baixadas úmidas ou de sequeiro, 
produção de tubérculos variados e outras lavouras e criações adaptadas à 
temperaturas e umidades elevadas.  

4.6 Atividades de apoio à agricultura 

As atividades de apoio à agricultura dizem respeito à prestação dos serviços 
demandados pela produção agrícola. Nessa área, muito pode ser feito para gerar 
novos investimentos. No entanto, qualquer tentativa de adensar a cadeia de produção 
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de serviços passa pela melhoria dos níveis educacionais, inclusive do ensino de nível 
superior. 

Uma avaliação exploratória aponta como maior carência em termos de serviços de 
apoio à agricultura, a pesquisa, a extensão, o fomento à organização com vistas à 
comercialização e o financiamento de unidades de beneficiamento/processamento.  
Quando havia no estado uma organização de pesquisa agropecuária, a EPABA, 
Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia, muitos temas de pesquisa de interesse de 
agricultores baianos eram pesquisados. Com a extinção da EPABA e a criação da EBDA, 
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário, que teoricamente desenvolveria 
conjuntamente a atividade de pesquisa e de extensão, a pesquisa deixou de ser 
autóctone, na medida em que a EBDA se transformou meramente em uma 
organização de validação de experimentos realizados pela rede da EMBRAPA, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, cujo foco de pesquisa atende seu planejamento 
estratégico pensado nacionalmente. A EBDA, então, deixou de fazer pesquisa 
autóctone e precarizou o serviço de extensão. 

Destarte, na busca de uma melhoria dos serviços de apoio à agricultura, produção 
vegetal e animal, é imperativo se retomar as atividades de pesquisa visando 
diversificar a estrutura da oferta agrícola, com novos temas de pesquisa, pensar um 
serviço de extensão mais flexível e mais atuante com modelo de organização social e 
não como parte da administração direta, ao lado de fomento ao associativismo, 
acompanhado de assistência técnica e linhas de crédito para desenvolvimento da 
agroindústria   
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5. Pressupostos para um projeto alternativo 

5.1. Os problemas do Porto Sul 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto que o Projeto do Porto Sul não representa 
uma alternativa de desenvolvimento sustentável para os territórios do Litoral e Sul e 
Baixo Sul, pelas seguintes razões: 

• O Porto Sul será localizado em uma área de grande valor ambiental. A sua 
existência colocará em risco a preservação desses recursos naturais, inclusive os 
remanescentes de Mata Atlântica. 

• O Porto Sul se configura como o destino final da Ferrovia Oeste-Leste, que, 
quando totalmente pronta, ligara o Tocantins (Ferrovia Norte-Sul) ao litoral. A 
viabilidade econômica dessa Ferrovia é questionável. Ela será destinada, em uma 
primeira etapa, ao transporte de minério de ferro de uma mina situada a 400 km, 
no Município de Caetité, em pleno sertão da Bahia. Essa mina fica a, 
aproximadamente, 150 km de outra ferrovia já existente e que poderia ser 
utilizada para esse transporte, até o Porto de Aratu, na Baia de Todos os Santos, 
ou até o Pólo Naval, em projeto, no Município de Maragogipe. O escoamento dos 
grãos do Oeste baiano, meta da segunda etapa, também poderia ser feito por 
outros meios, inclusive a hidrovia do São Francisco, projeto que já concebido há 
mais de vinte anos. 

• Não há certeza de que as cargas geradas pelo minério de ferro e pelos grãos 
viabilizem economicamente a Ferrovia Oeste-Leste, que será construída com 
verbas do Orçamento Federal. 

• O modelo institucional do Porto Sul é pouco claro. Pelo que se tem anunciado, a 
BAMIM irá construir um Terminal de Uso Privado (TUP). Porém, não faz sentido 
que essa infraestrutura, caso construída, não possa ser usada como terminal 
público. Existem incertezas sobre as possibilidades de combinar terminais público 
e privados usando a mesma estrutura. 

• Ainda em relação à viabilidade do projeto, existem controvérsias a respeito do 
teor do minério e da vida útil da mina. Isso quer dizer que, caso o teor do minério 
seja baixo, o projeto só se viabiliza nas fases de alta do preço do minério. Além 
disso, não há nenhuma discussão oficial sobre o destino da região onde está 
localizada a mina, após a sua vida útil. 

• Os questionamentos sobre a viabilidade do projeto são reforçados pela origem 
dos empreendedores da Bamim: um grupo indiano e outro cazaque são os 
principais sócios no negócio. Os mesmos não possuem outros investimentos no 
país nem tradição no panorama internacional. Recentemente, o grupo cazaque 
comprou a parte do indiano. Portanto, esses grupos são suspeitos de estarem 
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meramente especulando no mercado internacional, aproveitando a “onda 
chinesa” de demanda por matérias primas.12 

• A exploração de minério de ferro é uma atividade de baixo valor agregado. Não há 
planos para processar esse minério além da peltização, agregando mais valor na 
região, o que geraria mais empregos qualificados e renda. 

• Além de representar um risco para o meio ambiente do Litoral Sul, não existem 
planos para dotar as suas cidades de infraestrutura adequada para receber o 
projeto. Problemas de saneamento, habitação, infraestrutura urbana, educação e 
saúde não são tratados nos planos oficiais. Isso remete à perspectiva de 
degradação social e ambiental nas cidades, que, por certo, irão atrair maiores 
contingentes populacionais sem outras oportunidades na vasta área do sertão 
baiano. 

• A existência do Porto Sul irá, inequivocamente impactar negativamente na 
atividade turística na região, que se afigura como uma alternativa sustentável 
para a região, em conjunto com outras atividades, a exemplo do cacau cabruca. 

 

5.2 Questões a serem enfrentadas em um modelo de desenvolvimento sustentável 
para a região 

A região Baixo-Litoral Sul, RBLS, - agregação do Baixo Sul com o Litoral Sul - tem que 
ser pensada integradamente para concepção de seu desenvolvimento sustentável, a 
ser guiado por ações previstas em um pré master plan, documento que, por seu 
caráter exploratório, admita imprecisões e generalizações próprias a este nível. Em 
realidade, esta construção, envolvendo imperativamente a sociedade civil e o Estado, 
converter-se-ia em uma démarche vantajosa, embora tivesse que enfrentar alguns 
desafios básicos de integração de dois processos diferentes, o de desenvolvimento 
convencional e de desenvolvimento sustentável. 

O primeiro desafio seria como manter a identidade regional de um território com 
recorte geográfico de faixa, com exposições a vários pólos e com áreas de contato, em 
quase toda a superfície, com economias regidas por outros supostos. O segundo seria, 
como reduzir as desigualdades sociais e nivelar as oportunidades de negócios 
endogenamente, no próprio território. O terceiro seria como manter relações 
exógenas simétricas que evitem subordinação a qualquer título, mas que não 
condenem a região ao fechamento, o que seria o fracasso do modelo. A proposta de 
desenvolvimento sustentável não pode ser diferenciadora ao ponto de se propor um 
enclave ou encapsulamento. Não obstante, o pacto que deve reger o processo terá 
que ter elementos de negociação com o entorno na linha, mutatis mutandis, de uma 

                                                 
12

 “O grupo casaque ENRC investiu US$ 670 milhões (R$ 1,15 bilhão) para se tornar o único dono da 
Bahia Mineração, empresa que capitaneia o projeto de mineração Pedra de Ferro, no sudoeste da Bahia. 
Além de comprar os 50% de ações pertencentes à Zamin Ferrous, do investidor indiano Pramod 
Agarwal, a empresa acertou a preferência de compra de outro projeto da Zamin no País, o Greystone, 
por mais US$ 150 milhões (R$ 255 milhões).” (O Estado de São Paulo, 22/09/2010. 
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para-diplomacia econômica, ou seja, buscar-se uma autonomia na qual o 
protagonismo ambiental se legitime a ponto de não esperar do poder central a 
definição de regras de convivência e a ponto de gerar institucionalidades necessárias 
para que o processo de implantação do modelo avance. Os tópicos abaixo sinalizam na 
direção de ações e intervenções que uma vez deflagradas podem contribuir de modo 
significativo para o fortalecimento da economia regional, tornando-a menos vulnerável 
à exposição junto às economias de entorno, ao tempo em que fortalece o modelo de 
desenvolvimento sustentável interativo com a economia de outras regiões do estado e 
a economia nacional.  

5.3 Qualidade de vida como motor de negócios 

É fato reconhecido que com a melhoria do acesso à educação formal e ascensão a 
extratos de renda mais elevados, grupos populacionais passam a buscar melhor 
qualidade de vida. A tentativa de fugir ao stress proporcionado pelas condições de vida 
nas regiões metropolitanas tem levado a um número crescente de pessoas a se 
deslocar para o interior, para cidades de porte médio, cidades serranas ou de litoral 
com boa infraestrutura, ou mesmo para subúrbios qualificados. Este movimento é 
tanto mais fácil para aqueles segmentos da população que conseguem combinar a 
preservação do emprego, da ocupação ou da forma de obtenção de renda, com o 
movimento de distanciamento das megalópoles. 

Formas cada vez mais criativas de tele-trabalho ou de tele-ocupação garantem que 
este movimento não se dê em prejuízo da renda familiar. Na medida em que esse fluxo 
adquire porte, ele começa a ensejar, pela concentração populacional provocada em 
sítios aprazíveis, oportunidades de negócio que vão desde as seminais atividades 
imobiliárias até os serviços pessoais mais refinados, sem falar de uma economia 
criativa que encontra aí um ambiente adequado para se expandir. 

Nesta linha de argumentação, observa-se que a busca por qualidade de vida está cada 
vez mais associada a uma mudança de paisagem em termos de habitação e de local de 
trabalho e que, à medida que determinados espaços vão se configurando de modo a 
oferecer vantagens comparativas, terminam eles mesmos a apresentar certo 
dinamismo econômico. Este dinamismo já é observado em parte do litoral da região 
estudada e tende a se estender por outras que, paulatinamente, vão perdendo a 
característica de área de veraneio para áreas de residência não sazonal. Ao norte e ao 
sul de Ilhéus este já é um fenômeno detectado, bem como no entorno de Itacaré.  

Entretanto, sem falar propriamente no potencial turístico hoteleiro que tem 
características próprias e que é dinamizado exogenamente por meio de agências de 
viagem, há ainda na região um expressivo potencial para criação de povoados e vilas 
para aposentados que ofereçam durante todo o ano serviços de clínicas especializadas, 
spas etc., tendo como atrativo adicional uma paisagem de natureza preservada ou 
cuidada. 

O movimento de conversão progressiva da região em um território que ofereça 
qualidade de vida diferenciada para determinados segmentos populacionais deve se 
fazer acompanhar por um outro que envolva melhorias dos indicadores sociais. Isto 
porque o que se pretende também com o desenvolvimento sustentável é a redução 
das desigualdades sociais que quando se dão com mudanças culturais baseadas em 
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resgate e criação de identidade, favorecem de modo expressivo a redução de conflitos 
e as manifestações de delinqüência. Nesse sentido, a meta de um “paraíso ecológico” 
para as camadas sociais mais altas não está dissociada da expansão do mercado de 
trabalho e de melhoria na distribuição de renda, que se dá a partir do dinamismo 
setorial do próprio complexo de “negócios relacionados à qualidade de vida” e da 
expansão de uma economia que, paulatinamente, vá se baseando em processos e 
produtos high tech green, não somente para a produção agrícola e derivados da 
produção animal e vegetal, mas para todos os setores.  

Dito de outra forma - e recorrendo a Max Weber quando fala de um “destino de 
racionalidade” para a sociedade industrial burocrática, sem uma conotação 
teleológica, do dever ser, segundo Ferrarotti (1985) - um destino de sustentabilidade 
para a região não depende de forças inexoráveis decorrentes de processo históricos, 
mas do enaltecimento da racionalidade como um valor a ser permanentemente 
cultivado por protagonismos sócio-ambientais e da capacidade dele se oferecer com 
uma dimensão sócio-includente bastante elevada. 

 

5.4 Economia informal existente com potencial de ser transformada em economia 
formal e sustentável 

A economia informal existente na região não está uniformemente distribuída e nem 
toda ela se coloca na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Nesse tópico, 
interessa focar exclusivamente aquelas atividades econômicas que já são sustentáveis e 
aquelas que são passíveis de assim se tornarem.  

Antes, porém, convém explorar mais o conceito de informalidade econômica com vistas 
a avaliar o quanto é apropriado para dar conta da realidade. Quando se trabalha com a 
divisão da economia em três setores, observa-se que o grau de informalidade varia 
muito de um setor para o outro e que estar na condição de informal nem sempre é uma 
opção. Tudo depende das relações das atividades produtivas com o Estado na sua 
dimensão fiscal. Se definirmos como economia informal aquela que envolve as 
atividades que estão à margem da formalidade, sem firma registrada, sem emitir notas 
fiscais, sem empregados registrados, sem contribuir com impostos ao governo etc., 
verifica-se que este conceito foi cunhado para classificar as atividades de vendedores 
ambulantes, engraxates, flanelinhas e outros prestadores de serviços avulsos e sem 
sedes. Destarte, convém não somente pensar em obter transformações da 
informalidade para a formalidade econômica, mas também da conduta predadora ao 
ambiente no processo produtivo, qualificada criminalmente ou não, para a conduta de 
busca progressiva de rotas produtivas que possam ser consideradas brandas em relação 
à natureza. 

Quando se pensa nas oficinas automotivas, borracharias e indústrias caseiras, observa-
se que o grau de informalidade se reduz, na medida em que há consumo de energia, 
pagamento de IPTU e utilização de insumos que já vêm taxados e provenientes de 
cadeias produtivas reguladas. No que concerne à remuneração da mão de obra nestas 
atividades, também a variação é muito significativa, pois alguns empresários informais 
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têm empregados domésticos e para outros serviços utilizam assalariados com carteira 
assinada ou recolhendo ao INSS como autônomos 

No caso do setor primário, no qual predominam numericamente os estabelecimentos 
agrícolas familiares e a pesca artesanal e nos quais o trabalho assalariado é uma 
exceção, não se pode considerar informal a atividade que se beneficia dos 
financiamentos incentivados como o PRONAF, das aquisições do Governo Federal por 
meio do preço mínimo e os pescadores que recebem incentivos para custear 
combustível, adquirir gelo etc., embora parte preponderante não declare imposto de 
renda, mas esteja cadastrada para efeito do Imposto Territorial Rural ou integre uma 
Colônia de Pesca. Da mesma maneira, as iniciativas de associação produtiva ou 
associação visando a comercialização no setor primário, mesmo que não se registrem 
como cooperativas, apresentam um certo grau de formalidade e são reconhecidas 
pelos programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Ministério de Pesca 
e Aquicultura.  

O que se deve concluir destas considerações é que nem toda a informalidade produtiva 
é incompatível com um projeto regional de desenvolvimento sustentável. Demais, nem 
toda a informalidade deve estar associada à qualidade baixa de produtos e serviços 
ofertados Alguns de seus ramos poderão permanecer na informalidade, dela saindo 
somente quando as vantagens desta mudança se tornam claras e explícitas. 

Na linha das transformações desejadas, dentro de um modelo regional de 
desenvolvimento sustentável, estariam a adoção de práticas ecologicamente corretas 
por toda uma gama de prestadores de serviços urbanos, produtores e artesãos 
independentes e também pelos inúmeros estabelecimentos no ramo de alimentos, 
restaurantes, bares e industrias domésticas que se espalham nas cidades, nas vilas e 
nas estradas. Para cada um destes sub-ramos identificados dever-se-iam conceber 
manuais e kits que permitissem fazer a transição de práticas convencionais para 
práticas ecologicamente corretas, transição esta que estaria acompanhada de um 
reconhecimento ou credenciamento ou certificação, uma espécie de selo verde que 
simbolizasse qualidade melhor dos serviços e mercadorias e que fosse também um elo 
para fomento e promoção do associativismo para fins de produção, de comercialização, 
de obtenção de apoios e outros benefícios coletivos, bem como encadeamento com as 
atividades de reciclagem de resíduos sólidos.  

A adoção de práticas ecologicamente corretas por agricultores e 
pescadores/aquicultores tem simbolicamente outro significado e outros fundamentos 
pelo fato deles lidarem com a natureza. Nesse setor, deve ser feito um trabalho de 
maior envergadura e profundidade para que todas as atividades produtivas possam ser 
passíveis de adoção de preceitos de sustentabilidade, independente do grau de 
informalidade nelas presentes. A adesão a práticas ecologicamente corretas e a um 
projeto regional de desenvolvimento sustentável por parte destes agentes significa que 
a viabilidade do modelo estará garantida porque os que lidam diretamente com os 
recursos naturais entenderam as vantagens de um novo paradigma de produção, que, 
sem renunciar às metas de mercado, se anuncia como mais aceito, mais legitimado ao 
nível do corpo social e ao nível da sociedade política. Nesse setor, uma especial atenção 
e uma vigilância redobrada devem existir para que se coíba a produção extrativa de 
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madeira da mata atlântica para produção de carvão vegetal, ou outras finalidades, 
como também criminalizar o garimpo e a extração de minérios e materiais de 
construção de forma descontrolada, certamente as atividades mais agressivas ao 
ambiente. O pastoreio extensivo é outra atividade para a qual se deve buscar algum 
tipo de regulação e transformação progressiva em produção animal semi-confinada, o 
que é possível diante da elevada produtividade de algumas forragens na região, 
sobretudo gramíneas. Nesse amplo segmento produtivo teria também vigência, 
enquanto estimulo à adoção de novos paradigmas, a certificação na forma de selo 
verde e denominação de origem controlada (DOC), que simbolizasse qualidade melhor 
dos serviços e mercadorias, o que vem se generalizando a partir do entendimento 
empresarial da necessidade da convergência entre a economia e a ecologia, a Eco-Eco 
(MAIMON, 1996). Deveria haver um estímulo específico, para que os produtos de 
origem animal e vegetal com valor adicionado pelo beneficiamento e transformação, 
incorporassem na marca elementos da história, da arte e da cultura local, o que daria 
um impulso na direção de valor agregado.  

Nos territórios do Baixo e Litoral Sul, em setores nos quais predominam a grande escala 
produtiva e onde a formalidade está presente no sentido convencional, grandes 
indústrias de transformação e grandes prestadoras de serviço de hotelaria, comércio 
varejista, comércio atacadista etc., se optaria por progressivamente ir buscando, seja 
por meio de estímulos econômicos imediatos e mediatos, ou seja por meio da 
responsabilidade social/ambiental obtida por mecanismos de coerção corporativa 
invisível, a mudança de condutas operacionais produtivas predadoras da natureza para 
condutas de busca progressiva de rotas produtivas sustentáveis e tecnologicamente 
limpas, se afirmando pela prática do ecomarketing e do ecobusiness (MAIMON, 1996). 
Nessa direção, ir progressivamente estimulando a formação de sistemas industriais 
menos concentrados e formadores de tecidos produtivos mais integrados 
horizontalmente e verticalmente, até que se possa contar com setores produtivos que 
se baseiem em componentes biocivilizatórios, como fontes de energia não 
convencionais tipo solar, eólica, das marés, etc., exploração dos múltiplos usos da 
biomassa (alimentos, fertilizantes orgânicos, bioenergias, materiais de construção, 
fibras, plásticos e outros produtos de química orgânica elaborados por bio-refinarias, 
indústrias farmacêuticas e de cosméticos), biocombustíveis líquidos, etc., em uma 
trajetória de uma economia inspirada na biocivilização. 

 

5.5 Empreendedorismo - microempreendedorismo e economia familiar existente 

A região Baixo-Litoral Sul, RBLS, é razoavelmente dotada de propensão a empreender 
negócios, de uma forma difusa. No contexto da análise, interessa cogitar se na região 
esta propensão a investir e a empreender negócios por parte de vários tipos de 
agentes, embora na sua essência vise o lucro, poderá estar aderente aos preceitos do 
desenvolvimento sustentável. 

No século XX, o grande produtor de cacau sempre foi avesso ao risco. Contudo, seus 
descendentes, no momento da crise e por questões de sobrevivência, passaram a se 
comportar de modo diferente, demonstrando menos rejeição ao risco e enveredando 
por caminhos não convencionais no que toca à cacauicultura e no que concerne a 
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busca de alternativas. Atualmente, são comuns negócios cuja gênese está na 
acumulação obtida com a produção de cacau, seja no setor primário, no comércio e 
até mesmo na indústria, sobretudo a que se coloca à jusante e à montante da 
cacauicultura. 

Dentro da região, nas localizações que se constituem metas turísticas como Morro de 
São Paulo, Boipeba, Barra Grande e Itacaré, é surpreendente o número de pequenos 
negócios, na sua quase totalidade relacionados ao turismo, como hospedagem, 
alimentação, transporte, entretenimento, etc. Alguns deles têm relação com 
atividades produtivas tipo hortas, pequenas lavouras, etc. Este seria um segundo tipo 
de empreendedor, bastante dinâmico e mais inclinado que o anterior a cooperar com 
um projeto regional de desenvolvimento sustentável. Seus agentes, na maior parte dos 
casos, migraram para a região, vindo de outros estados e outros países, às vezes 
trazendo consigo valores proativos no que concerne a uma práxis ambiental.  

Nas cidades de porte médio como Itabuna e Ilhéus, também se constata um 
empreendedorismo difuso, um terceiro tipo, voltado para os serviços educacionais, 
hotelaria, abastecimento, imobiliário etc. e que, em poucos casos, se volta também 
para as indústrias de pequeno porte como madeireiras, confecções, construção naval e 
alimentos. O empreendedor com este perfil, não tanto como o do segundo tipo, mas 
mais do que o primeiro, em termos de mentalidade, teria certa propensão a cooperar 
com um projeto regional de desenvolvimento sustentável. 

Um quarto tipo de empreendedor presente na região é o das grandes indústrias de 
processamento de cacau, de borracha natural e de coco de dendê e de atividades 
conexas com ela, e indústrias de TI, na sua quase totalidade tendo como agentes 
empreendedores grandes corporações internacionais e nacionais, que também se 
fazem presentes no setor de tecelagem, calçadista e de laticínios. A cooperação destas 
empresas com um projeto regional de desenvolvimento sustentável depende da 
política das matrizes que de acordo com os novos tempos procuram se reger por 
princípios da bio-ética. Elas não têm autonomia para assumir grandes compromissos, 
mas, até por uma estratégia de marketing, podem revelar uma propensão cooperativa.  

Entretanto, o empreendedor que mais interessa e que mais deverá contribuir para um 
projeto regional de desenvolvimento sustentável é o de perfil familiar de pequeno e 
médio porte que se encontra presente ao longo da rodovia BA 001, com maior 
adensamento nos trechos Valença-Ituberá e Itacaré-Ilhéus. São inúmeras e 
diversificadas as atividades com as quais se envolvem, a saber: pesca artesanal, 
aqüicultura, beneficiamento de mariscos, cacauicultura, fruticultura, extração e 
beneficiamento de piaçava, extração de dendê em cacho e produção de óleo com 
roldão, floricultura, produção de especiarias e matérias primas industriais (pimenta, 
cravo e guaraná), produção de tubérculos, restaurantes e lojas de alimentos, 
artesanato de temperos, indústria doméstica de chocolate e de geléia de cacau, 
hospedagem, “pesque pague”, balneários, artesanato com madeira, pequena indústria 
naval e outras tantas. Esse produtor familiar polivalente se diferencia cada vez mais no 
tempo e, concomitantemente, se torna mais competitivo e propenso a inovar, a 
cooperar e a desenvolver uma economia criativa. 
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Inúmeros arranjos produtivos combinando produção aquática, de mangue, agrícola e 
agro-industrial poderão ser criados e na maioria deles se introduzir tecnologias limpas 
que resultem em produtos com valor cultural agregado e que sejam produzidos por 
organizações familiares de tamanho variável, constituídas isoladamente, em 
consórcios, cooperativas ou outras modalidades de economia solidária. O trecho da BA 
001 entre Valença e Taperoá é o que mais emblematiza este potencial e que poderá 
sediar inúmeros projetos-piloto. Este empreendedor do quarto tipo poderá, em pouco 
tempo, revelar um potencial ainda maior na medida em que se concebam 
intervenções do gênero animações comunitárias e outras que visem resgatar e 
fortalecer valores de cooperação e compromisso ambiental, levando á criação de 
inúmeras associações e consórcios. 
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6. Delineamento de possibilidades para um projeto alternativo 

Esta parte do documento tem caráter eminentemente propositivo. Trata-se de 
identificar as possibilidades de investimentos que possam vir a constituir um plano 
integrado de desenvolvimento local sustentável. Essas proposições têm como lastro as 
análises realizadas anteriormente e que servirão de insumos para justificar as 
alternativas propostas. 

6.1 Economia 

Agroindústria do Cacau  

Qualquer possibilidade de recuperação do Litoral Sul e do Baixo Sul tem como linha de 
menor resistência a recuperação da lavoura cacaueira, em novas bases que tenha 
como norte a agregação de valor pela qualidade, pelo consorciamento e pela 
industrialização. Como já visto, essa atividade econômica vem se reestruturando e já 
apresenta sinais de que está saindo do seu longo processo de decadência, iniciado com 
a emergência da enfermidade fúngica que desencadeou a crise conhecida como da 
vassoura de bruxa. É importante ressaltar que a recuperação da lavoura cacaueira é 
condição indispensável para preservação do que resta de Mata Atlântica na região, 
mantida a técnica de cultivo denominada “cacau cabruca”. 

Para que o cacau possa desempenhar um papel chave em um projeto alternativo para 
a região, torna-se necessário, em primeiro lugar, recuperar a sua produção e 
produtividade. A técnica de clonagem desenvolvida e difundida pela CEPLAC 
apresenta-se como uma possibilidade concreta para que a recuperação possa ser 
alcançada. Observe-se, porém, que a difusão dessa técnica depende de recursos 
financeiros que não estão, nesse momento, ao alcance da maioria dos agricultores, 
principalmente os pequenos e os vinculados à agricultura familiar. Além disso, é 
importante explorar as possibilidades de consorciar a lavoura do cacau com outras 
culturas que contribuam para a preservação do ambiente, visando reduzir os 
problemas associados à monocultura. Ademais, cumpre investir fortemente na 
diferenciação do produto pela qualidade (cacau orgânico, Fine Flavour) e na sua 
industrialização na região, com o objetivo de criar uma rede de pequenas fábricas de 
cacau de alta qualidade. 

Os objetivos do PAC do Cacau vão, aparentemente, na direção da recuperação da 
lavoura do cacau, em novas bases. Prioriza-se o pequeno agricultor e enfatiza-se a 
necessidade de diversificação de culturas e a verticalização da produção, mediante a 
industrialização dos produtos por associações e cooperativas de produtores. No 
entanto, o PAC do Cacau ainda é apenas uma esperança. Garantir que seja executado e 
que os recursos sejam realmente investidos na região para promover o 
desenvolvimento sustentável e priorizar o pequeno agricultor associado em 
cooperativas é uma tarefa política a ser empreendida. 
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Turismo 

Os Territórios do Baixo Sul e do Litoral Sul possuem destinos turísticos afamados, tanto 
no Brasil como no exterior, por suas praias e clima de verão ameno. Esses destinos 
vêm recebendo investimentos na sua infraestrutura, que têm contribuído para 
aumentar de forma expressiva o fluxo de visitantes nos últimos anos. Essa atividade se 
tornou uma alternativa concreta à decadência do cacau, criando oportunidades para 
pequenos negócios e gerando um número significativo de empregos, mesmo que em 
quantidade insuficiente para reverter o grave quadro social da região. 

A expansão da atividade turística no Litoral Sul e no Baixo Sul, no entanto, enfrenta, 
hoje, barreiras consideráveis à sua expansão: 

• A estratégia para o turismo na região não se encontra delineada. O simples 
aumento constante do número de visitantes, levando a uma estratégia de Turismo 
de Massa, tem o seu limite na disponibilidade de infraestrutura, além de constituir 
em ameaça ao meio ambiente. Ou seja, não seria recomendável que a região se 
transforme em outro Porto Seguro, onde os percalços do Turismo de Massa já são 
notáveis. Sugere-se uma estratégia que busque agregar valor aos destinos da 
região, por meio da exploração de nichos de mercado. O objetivo central seria 
aumentar a média de gasto/dia por turista, mediante a veiculação de roteiros que 
somem ao atrativo praia-sol outras possibilidades, a exemplo do turismo ecológico, 
rural e cultural. Nessa linha, seria importante resgatar a importância da rica 
literatura da e sobre a região, apresentando-a como um atrativo a mais e 
incorporando a “Civilização do Cacau” aos roteiros turísticos. 

• A expansão do turismo não pode prescindir da expansão e melhoria da 
infraestrutura da região, em todas as suas vertentes. Esse tema será tratado a 
seguir. Aqui, cumpre ressaltar que a combinação do Turismo de Massa com 
infraestrutura precária será tão ou mais deletéria para o meio ambiente que a 
construção do Porto Sul. 

• A qualificação do turismo no Baixo Sul e no Litoral Sul requer um considerável 
esforço de qualificação da mão-de-obra. Considerando que os investimentos na 
melhoria da educação só apresentarão resultados a partir do médio prazo, sugere-
se a criação de um programa permanente de qualificação de pessoas para o 
turismo, visando suprir as lacunas que já são observáveis.  

Pólo de Informática 

O Pólo de Informática de Ilhéus (PII) está passando por uma crise que revela que ele 

representa uma alternativa com baixo grau sustentabilidade, do ponto de vista 

econômico. Suas vantagens locacionais são vinculadas a generosos incentivos fiscais e 

a mão-de-obra barata. A dinâmica da competição no setor de equipamentos de 

informática e telecomunicações tem tornado cada vez mais difícil a sobrevivência de 

pequenos negócios dedicados à montagem final desses equipamentos, em um local 

desprovido de infraestrutura, tanto física como de P&D. Mesmo assim, acredita-se que 
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seria possível e desejável manter e ampliar essa atividade econômica na região. Para 

tanto, sugere-se sejam empreendidas as seguintes ações: 

• Transformar o Aeroporto de Ilhéus em uma instalação alfandegada, permitindo 
que os insumos, peças e componentes importados desembarquem diretamente no 
PII, evitando o transporte de Salvador até o local. 

• Promover uma maior agregação de valor no PII, inclusive pelo aumento das vendas 
entre as empresas lá instaladas e pelo incentivo à cooperação entre elas. 

• Transformar o CEPEDI em uma verdadeira instituição de Pesquisa e 
Desenvolvimento, lançando programa para atrair e manter profissionais altamente 
qualificados. 

• Construir espaços coletivos para a formulação de estratégias e ações visando a 
desencadear as economias externas, vinculadas ao aprendizado e a inovação. 

O PII pode vir a se beneficiar com a criação de uma Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE), no Município de Ilhéus. O programa de ZPE foi lançado ainda no 
Governo Sarney, porém nunca deslanchou. Ilhéus foi um dos quatro municípios 
autorizados a criar ZPE e mantém, até hoje, essa autorização, embora seu projeto 
também não tenha deslanchado. Mais recentemente, em 2007, foi editada uma nova 
lei que reaviva a criação de ZPE no País. Em resumo, uma ZPE é autorizada a importar, 
sem impostos, insumos, peças e componentes a serem utilizados em produtos que, 
após processamento local, devem ser destinados à exportação. Nessa nova lei, o 
percentual da produção exportada deve atingir, no mínimo, 80% do total. Há 
expectativas de que, como o novo arco legal, Ilhéus venha a deslanchar a sua ZPE, 
considerando que houve, ainda nos anos 1980, uma licitação para conceder a 
exploração da ZPE à iniciativa privada, ganha por um grupo empresarial baiano, e que 
esse contrato ainda se encontra em vigor. 

Agricultura familiar 

A agricultura familiar nunca foi economicamente expressiva na região. Sua gênese não 
se dá a partir da colonização não ibérica que criou tradição de agricultura familiar 
eficiente voltada para o mercado nos estados de São Paulo. Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná e de onde saíram descendentes para constituir a pujante agricultura 
de grãos do cerrado. Sua origem é aquela da “brecha camponesa” descrita por 
Flamarion Cardoso (1979) e que visava essencialmente a sobrevivência, colocando 
pequenos excedentes nas feiras livres dos municípios do interior.  Nos segmentos mais 
voltados para o mercado, como a cacauicultura, ela subordina-se ao grande 
estabelecimento patronal em termos de complementação do beneficiamento e de 
venda de cacau parcialmente desidratado, cacau (amêndoas) fresco. Uma outra forma 
de subordinação se verifica com os produtores de látex e de dendê em cacho que 
vendem seus produtos a preços rebaixados para os processadores. Além dessa 
subordinação ao capital produtivo existe uma subordinação ao capital mercantil que 
financia a atividade produtiva, cobra juros e deprecia as mercadorias no ato da 
compra. 

Outras possibilidades no campo da agricultura familiar estão vinculadas à 
diversificação de lavouras, inclusive consorciadas com cacau, no Litoral Sul, à 
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recuperação do cacau em outras bases, inclusive a industrialização em pequena escala, 
e ao aumento da produtividade das lavouras existentes, no caso do Baixo Sul. Esta 
diversificação, metamorfose para um produtor familiar polivalente e inserido no 
mercado, terá sucesso a depender de intervenções sugeridas em 4.7 na linha de uma 
oferta de serviços qualificados de apoio à  produção vegetal e animal, na forma de 
pesquisa visando diversificar a estrutura da oferta agrícola e de extensão rural mais 
flexível e mais atuante, ao lado de fomento ao associativismo, acompanhado de 
assistência técnica e linhas de crédito para desenvolvimento da agroindústria   

Para tanto, já existe uma base instalada de assentamentos em toda a região, 
que perfaz um contingente significativo de famílias dedicadas à pequena agricultura, 
mas que necessitam de uma re-orientação, principalmente em termos de uma 
agricultura que conviva com a mata atlântica por meio de sistema agro-florestais, que 
proporcionam coberturas vegetais do solo com caráter de permanência e que se 
distinguem da mata atlântica por conterem espécies exóticas e frutíferas. Estes 
sistemas têm um potencial de geração de receitas que ultrapassa, em muito, as 
atividades tradicionais e de sustentabilidade discutível como a pecuária extensiva e o 
extrativismo vegetal. Demais, os mesmos associam efeitos virtuosos de diversidade 
florística com potencial de se constituírem em refúgio para componentes da fauna 
regional  

 

6.2 Infraestrutura 

Qualquer plano de desenvolvimento para os Territórios do Litoral Sul e Baixo Sul não 

pode prescindir de pesados investimentos em infraestrutura, em todas as suas 

vertentes. A carência de infraestrutura tem como consequencia baixos indicadores 

sociais, além de não servir de incentivo à atração e expansão de atividades 

econômicas. As principais áreas que demandam investimentos são identificadas a 

seguir. 

Saneamento 

Na área social, a principal demanda de investimentos é no saneamento básico de 
todas as cidades dos dois territórios. Além da coleta e tratamento de esgotos nos 
centros urbanos, cumpre implantar um Plano Diretor para os resíduos sólidos, 
envolvendo toda a região, explorando as possibilidades de desenvolvimento de 
consórcios municipais para esse fim, incluindo a reciclagem do lixo. Esses 
investimentos são imprescindíveis pra melhorar os indicadores de saúde e se 
constituem em uma pré-condição para potencializar o turismo. 

De fato, a região como um todo padece de problemas decorrentes da falta de 
saneamento básico e infraestrutura em geral. Intervenções nesta direção terão que, 
em certos casos, preceder aquelas que visem fomentar atividades produtivas, no 
sentido de prover maior número de escolas de ensino fundamental, médio e técnico, 
rede de abastecimento de água, rede de esgotos, disposição e reciclagem de resíduos 
sólidos, melhoria das estradas vicinais, etc., enfim, medidas que melhorem a qualidade 
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de vida. Aparentemente, os problemas com geração de energia e com transporte 
intermunicipal estão mais atenuados. 

Seria desejável que as intervenções públicas ou da parte da sociedade civil com vistas a 
melhorar o saneamento básico e solucionar outras carências de infraestrutura, se 
dêem com base em tecnologias que mais se enquadrem no conceito de 
desenvolvimento local sustentável, priorizando pequenas obras não desfiguradoras da 
paisagem. Projetos de auto-construção por meio de mutirões que envolvessem 
residências, galpões multi-uso, tratamento de água, esgoto, pequenas geradoras 
hidroelétricas, ancoradouros, centrais de serviços comunitários etc., seriam 
apropriados e deixariam também um saldo de experiências coletivas que contribuiriam  
para elevar a dotação de capital social. 

Estas intervenções se fariam acompanhar de cursos livres de educação e saneamento 
que apontassem para as vantagens da coesão social e da cooperação para resolver 
problemas, ampliar o leque de conquistas sociais e lançar as bases de um futuro 
melhor por meio de um projeto solidário de desenvolvimento local e regional 
sustentável. 

Urbana  

A melhoria da infraestrutura urbana requer intervenções nas cidades pólos (Valença, 

Ilhéus e Itabuna), visando dotá-las de equipamentos, sistema viário e de transportes 

condizentes com um projeto alternativo de desenvolvimento sustentável. A expansão 

da economia da região criará novas demandas de infraestrutura nessas cidades, cujas 

malhas urbanas encontram-se saturadas e degradadas. Um exemplo típico refere-se à 

Ponte Ilhéus-Pontal, que se constitui em um gargalo viário e cuja duplicação é uma 

prioridade óbvia. 

As intervenções urbanas devem se espalhar pelas pequenas cidades, de forma que elas 

possam absorver o crescimento esperado, sem comprometer ainda mais a qualidade 

de vida de suas populações, que resulta em êxodo para centros maiores da região e de 

fora. 

Habitação 

As principais cidades da região já contam com áreas urbanas favelizadas, em 
decorrência, em grande parte, do êxodo rural decorrente da crise da agricultura do 
cacau. Um bom exemplo, por ser bastante visível, é o da cidade e Itacaré, que, em 
poucos anos, assistiu ao crescimento de uma favela logo à sua entrada, formada, em 
boa medida, por antigos trabalhadores rurais em busca e oportunidades no boom do 
turismo. É relevante lembrar que habitações degradadas representam ameaça ao meio 
ambiente, inclusive pelas baixas condições de saneamento. 

Viária 

Na área da infraestrutura viária os principais projetos são: 
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• Requalificação do Aeroporto de Ilhéus, transformando-o em internacional com 
área alfandegada para mercadorias, com, no mínimo 3000 metros de pista. A atual 
localização do aeroporto não é favorável a essa requalificação. O projeto para sua 
nova localização deve ser revisto, principalmente do ponto de vista dos possíveis 
impactos ambientais. Por outro lado, caso seja deslocado, a área do atual 
aeroporto deve ser transformada em parque, evitando a especulação imobiliária 
nesse espaço público. 

• Requalificação do Porto do Malhado, primeiramente com a dragagem do seu canal, 
permitindo a atracação de navios com mais de dez metros de calado. Quando 
devidamente qualificado, esse Porto pode ser usado como apoio logístico básico 
para a ZPE, desde que criado um pátio de containers adequado. Pode também 
servir de ponto de atração para cruzeiros marítimos no litoral brasileiro. 

• Na parte de rodovias, as prioridades são a duplicação da Rodovia Ilhéus-Itabuna, 
que já possui um volume de tráfego que justifica tal medida, e a duplicação da BR 
101. Garantir que a malha viária da região seja devidamente mantida é uma 
condição para atrair e manter negócios sustentáveis, inclusive o turismo. 

Energia 

A infraestrutura energética, particularmente o suprimento de energia elétrica, da 

região é precária, uma vez que ela se encontra no que se chama de “fim da linha” de 

transmissão. Essa situação ocasiona problemas de desabastecimento em momentos de 

pico de consumo, a exemplo do que acontece em áreas turísticas durante o verão. 

Assim, expandir a oferta de energia é uma condição para a expansão econômica dos 

Territórios. No entanto, deve-se evitar que essa expansão se dê pela via térmica, que 

possui os conhecidos problemas ambientais. Cumpre estudar e explorar o potencial 

nas áreas de energia solar e de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), tendo em vista 

as condições favoráveis da região para gerar energia por essas vias. 

Comunicação 

A infraestrutura de comunicação da região pode ser melhorada, principalmente pela 
ampliação das áreas de cobertura a telefonia celular e do acesso à internet por banda 
larga. Essa ampliação pode gerar novas oportunidades de pequenos negócios, além de 
preparar a região para ingressar de forma ativa na economia do conhecimento. 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

Dar início à concepção de um centro de P&D voltado para processos e produtos high 

tech green, não somente para a produção agrícola e derivados da produção animal e 
vegetal, mas para todos os demais setores, inclusive projetando o espaço de acordo 
com preceitos de sustentabilidade. Este centro deveria resultar de uma parceria 
público-privada, incorporando ou se integrando em rede com o Centro de Pesquisas 
do Cacau, CEPEC/CEPLAC e com a planta piloto de tecnologias agroindustriais da UESC. 
O mesmo contemplaria a presença de incubadoras de empresas que fomentassem o 
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empreendedorismo e o surgimento de indústrias criativas e organizacões sócio-
produtivas visando o desenvolvimento regional e local.  

O escopo do centro de pesquisas não se restringiria a desenvolver inovações de 
processo e produto, mas também realizar estudos e gerar inovações gerenciais 
voltadas para promover a constituição de um novo tecido produtivo, de espectro mais 
amplo e menos concentrado, fomentando a ação coletiva de micro, pequenos, médios 
e grandes empresários para que passem a atuar em rede,  cooperando  dentro do 
espírito do distrito industrial marshalliano. 

Esta ação do centro de P&D levaria ao desenvolvimento territorial em outras bases, 
com permanência e sustentabilidade, ao surgimento de uma economia menos 
vulnerável a crises decorrentes de choques de oferta e com maior capacidade de gerar 
emprego e renda no território. Neste cenário o Porto de Ilhéus seria vocacionado para 
cargas de médio e alto valor cultural, fluxo turístico etc.  

As pesquisas do centro de P&D buscariam gerar inovações para todos os setores 
industriais, mas no primeiro momento teriam prioridades, por maior disponibilidade 
de matérias primas e tradição dos agentes produtivos, os ramos de alimentos 
associados a frutas e cacau, derivados da criação animal de pequeno porte, produtos 
de aquicultura, dos estuários, indústria pesqueira, fibras naturais, flores tropicais, 
vestuário, calçados, biocombustíveis e óleoquímica baseada no dendê. 

Uma outra linha de pesquisa associada aos interesses da indústria automotiva e à rede 
de locadoras, seria o desenvolvimento de automóveis elétricos e outros veículos 
movidos a biodisel do dendê.  Estas inovações ajudariam a atingir as metas de redução 
de emissões de CO2 no território. Ao longo das estradas os postos de abastecimento 
também ofereceriam a alternativa de recarga das baterias  

O projeto de Centro de P&D deveria contemplar, com apoio das agências de fomento à 
C&T, mecanismos apropriados de atração de pesquisadores renomados de todo o 
mundo, que se sensibilizassem por trabalhar em uma organização exclusivamente 
dedicada à pesquisa em high tech green. Na linha de construção de “massa crítica” de 
pesquisa, dever-se-ia propor a federalização da UESC, o que garantiria uma maior 
estabilidade e estimulo para que os atuais e futuros docentes-pesquisadores 
cooperem com o novo centro de P&D. 
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7. Requisitos para tornar o projeto alternativo em realidade 

Apesar de ser, hoje, bastante conhecido, fazendo parte do discurso de autoridades e 
políticos das mais diversas procedências, o conceito de desenvolvimento sustentável 
ainda é pouco praticado. A despeito da retórica, nos planos e projetos oficiais a 
vinculação do desenvolvimento ao mero crescimento econômico ainda é a tônica. A 
busca e a implantação de soluções alternativas não encontram curso, a não ser em 
experiências isoladas e difíceis de serem replicadas. 

A construção da Ferrovia Oeste-Leste e do Porto Sul, que se constitui em um projeto 
integrado, é, certamente, uma iniciativa aderente a uma antiga visão de política 
regional, que considera que o desenvolvimento econômico pode ser acelerado pela 
criação de pólos de crescimento em torno de atividades motrizes, criadas por meio de 
investimentos exógenos. Embora fossem bastante difundidas no Brasil, as políticas de 
constituição de pólos de crescimento por meio de investimentos exógenos obtiveram, 
segundo várias avaliações, resultados aquém dos esperados, a exemplo das iniciativas 
de industrialização do Nordeste. Um dos problemas geralmente associado com as 
políticas de atração de investimentos para pólos localizados em regiões menos 
desenvolvidas foi a falta de atenção com os pré-requisitos econômicos, sociais e 
institucionais, para que um processo virtuoso de desenvolvimento sustentável fosse 
desencadeado a partir desses pólos. Os limitados efeitos de encadeamento desses 
projetos limitaram o alcance dos seus benefícios, gerando uma permanente 
dependência de intervenções exógenas para gerar crescimento. Ademais, o 
crescimento advindo dessa dinâmica é bastante concentrado, tanto em termos de 
atividades econômicas como em termos espaciais, gerando problemas sociais que 
aprofundam as desigualdades no interior de cada território. Os efeitos ambientais 
foram, em muitos casos, irremediavelmente danosos. 

Por mais pertinentes e racionais que sejam, essas críticas não encontram ressonância 
no tecido social de uma região que convive há muito tempo com a decadência 
econômica. Esse parece ser o caso do Litoral Sul da Bahia. Esse Território transitou de 
uma longa fase de opulência econômica para décadas mais recentes de crise aguda. A 
“Civilização do Cacau” foi incapaz de criar antídotos para as mazelas sociais geradas 
por problemas na economia de monocultura agrícola. Os excedentes gerados durante 
as fases de “vacas gordas” não foram investidos na região, que permaneceu como 
lócus de uma produção meramente agrária-exportadora. Nesse contexto, acreditar na 
promessa de redenção consubstanciada em pesados investimentos para criar uma 
estrutura logística de porte não parece ser uma atitude irracional. Esse projeto cria 
esperanças em uma sociedade cansada de conviver com o desânimo e a falta de 
perspectivas. Um projeto alternativo de desenvolvimento sustentável encontrará, 
portanto, fortes resistências em vários segmentos da própria sociedade da região. Para 
esses segmentos, um projeto alternativo significa incertezas e riscos 
incomensuravelmente maiores do que os benefícios prometidos pelo grande projeto 
tradicional. 

Além de resistências locais, o Projeto Integrado Ferrovia-Porto, atende a fortes 
interesses localizados fora da região. Seria ocioso tentar identificar todos esses 
interesses e os grupos a eles relacionados. Só cabe lembrar que, para o Governo do 
Estado da Bahia, a Ferrovia significa um instrumento poderoso para contrarestar o 
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movimento separatista que cresce no Além São Francisco, impulsionado pelo boom 
agrícola daquela região. Cabe lembrar ainda que esse projeto faz parte de outro maior, 
do Governo Federal, de interligar, por vias férreas, as principais regiões produtoras do 
oeste brasileiro a portos de exportação. 

A estrada para tornar qualquer projeto alternativo em realidade é, portanto, bastante 
longa. Para encurtar essa estrada, importa menos a qualidade técnica ou a viabilidade 
econômica dos componentes do projeto, embora essas questões não sejam 
irrelevantes. A viabilidade política de um projeto alternativo é a grande questão. Sem 
ela, o resultado será uma simples especulação em torno de possibilidades, ou uma 
proposta autoritária a ser posta em prática a qualquer custo. 

A viabilidade política de alternativas requer uma ampla mobilização da chamada 
sociedade civil organizada em torno de um novo projeto. Não há outro caminho a ser 
percorrido. A mobilização em torno de um novo projeto significa um amplo trabalho 
de construção de uma visão de futuro para a região, totalmente diferente daquela 
projetada pelo grande projeto oficial. Trata-se de mudar mentalidades longamente 
arraigadas e acostumadas a esperar e, quase sempre, receber as benesses do governo, 
seja ele de que natureza for. Esse é o grande desafio daqueles que acreditam que 
outro futuro é possível. Certamente, não é uma tarefa fácil. 
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8. Instrumentos de viabilização e fomento para implantação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável 

Obtida a viabilidade política do projeto alternativo, deverão ser buscados os meios 
para implementá-lo. Nesse ponto, é importante lembrar que as propostas 
apresentadas neste documento são de variadas naturezas. Porém, a sua implantação 
como um projeto integrado depende dos protagonismos do poder público e da 
sociedade civil. Portanto, a viabilidade política inclui a adesão do poder público, tanto 
local como estadual, ao projeto. 

O modelo de desenvolvimento sustentável pode e deve ser apresentado como um 
Projeto de Desenvolvimento Territorial Integrado. Esse tipo de projeto procura superar 
as limitações de intervenções pontuais, cujos resultados são incapazes de mudar 
concretamente a realidade de recortes territoriais com identidade. O conceito de 
Desenvolvimento Territorial Integrado parte de uma visão holística de uma dada 
região e tenta promover ações que possam atacar as diversas dimensões do 
desenvolvimento, inclusive e mais importante, o sócio-ambiental. 

Bancos nacionais e multilaterais de desenvolvimento, a exemplo do BNDES, BIRD e 
BID, adotam cada vez mais o conceito de Desenvolvimento Territorial Integrado em 
seus programas de financiamento ao setor público, uma vez que consideram que essa 
abordagem gera melhores resultados para seus empréstimos. Considere-se também 
que esses bancos estão, cada vez mais, dispostos a financiar ações no entorno de 
grandes projetos, tendo em vista potencializar os benefícios dos grandes 
investimentos. 

No caso do BID, o Programa FOMIM vem financiando projetos de qualificação de 

pequenos negócios organizados em cadeias de suprimento, muitas vezes vinculadas a 

grandes empresas. Esse programa poderia financiar parte dos investimentos 

necessários à qualificação das pequenas indústrias processadoras de cacau, além das 

pequenas empresas da cadeia de suprimento do Pólo de Informática de Ilhéus. 

Espera-se que este documento, com inúmeras limitações por razões de prazo e 
escopo, possa ser capaz de deflagrar um processo de debate dentro e fora da região, 
que leve ao seu aperfeiçoamento e que possa dar origem a uma ação política voltada 
para o que propõe.  
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ANEXO: 
 

 

 

 

Nota Técnica Sobre Estimativas de Renda e Ocupação com a Expansão do 
Processamento de Amêndoa de Cacau no Interior da Zona de Produção 
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Estimativas de renda e ocupação com a expansão do processamento de amêndoa de 
cacau no Interior da Zona de Produção, podem ser obtidas a partir da disponibilidade 
dos seguintes dados, parâmetros e indicadores e dos seguintes passos: 

1-Área cultivada com cacau por município; 

2- Coeficientes técnicos médios da lavoura de cacau estimados por hectare, como mão 
de obra diretamente utilizada, produção de amêndoas e valor da produção; 

3-Construir hipóteses, com base em evidências empíricas e intuições, de como a área 
cultivada por município se distribui entre os principais agentes produtivos, utilizando 
correspondências entre os dados do Censo Agropecuário de 2006 (responsáveis pelos 
estabelecimento e extratos de área) e a classificação de típos proposta por Dufumier et 
alii (2004), que propõe estarem os produtores de cacau divididos em Capitalistas, 
Patronais e Familiares; 

4-Combinando 1, 2 e 3, proceder estimativas ao nível municipal de produção física por 
agente, mão de obra comprometida com a produção, valor da mesma e oferta agregada 
de amêndoas de cacau; 

5- Com base em levantamentos aerofotogramétricos ou em observações do Google 
Earth, identificar as áreas de maior concentração de oferta de amêndoa por tipo de 
agente no território dos municípios; 

6- Verificar nas mesmas bases cartográficas a localização destas manchas de 
concentração de oferta de amêndoa por tipo de agente em relação à infraestrutura viária, 
em relação a aglomerações urbanas e em relação às redes de transmissão de 
eletricidade; 

7- Definir com base na concentração espacial da oferta de amêndoa por tipo de agente e 
a disponibilidade de infraestrutura, a microlocalização de plantas de processamento e a 
variação possível de escalas das mesmas com base no potencial de processamento bruto 
e líquido, deduzido do primeiro a estimativa de comercialização da amêndoa apenas 
beneficiada; 

8- Desagregação do potencial de processamento líquido por agente para se ter idéia da 
escala e da tecnologia das unidades de processamento a serem concebidas, conhecido o 
“estado da arte” das mesmas e sua adaptabilidade ao potencial de processamento, para 
que se defina o número, organização produtivo-industrial e escalas possíveis; 

9- Estimar no território dos municípios número e características das unidades de 
processamento, bem como a forma de gestão (capitalista, cooperativa, solidária, 
consórcio etc.) que as mesmas assumiriam; 

10- Verificar possibilidades de concentração industrial de unidades de processamento de 
amêndoa de cacau formando APLs e distritos, dentro da área municipal ou nas divisas 
dos municípios com vistas à obtenção de economias de aglomeração e externalidades 
positivas; 

11-Estimar com base em 9 e 10, conhecidas as escalas e as tecnologias das unidades de 
processamento, os investimentos nas fábricas, a oferta agregada dos derivados 
processados e as necessidades de mão de obra para operá-las, bem como o faturamento 
potencial das mesmas; 

12- Tendo-se definido por município ou por grupo de municípios as estimativas de 
produção e renda geradas na fase de produção vegetal e processamento, bem como de 
mão se obra necessária, proceder estimativas de renda e ocupação agregadas, podendo-
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se aplicar testes de sensibilidade/simulações, hipotizando variações no potencial líquido 
de processamento e no tipo de unidades de processamento, na linha de maior ou menor 
escala e maior ou menor concentração de unidades no território.  

 

Estas estimativas poderão ser comparadas com os benefícios esperados do Projeto Porto 
Sul, no que tange à investimentos brutos de formação de capital, capacidade de gerar 
emprego e renda por real investido, capacidade de pagar impostos, taxa interna de  
retorno, renda bruta agregada, externalidades, relações inter-setoriais e benefícios 
intangíveis. 


