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Resumo:
O principal objetivo desta pesquisa é comparar a evolução da produtividade do fator trabalho
no Estado da Bahia, investigada sob a ótica da estrutura do valor adicionado setorial sobre a
população ocupada, com a tendência de crescimento da taxa do PIB per capita estadual.
Para isso, foi realizado um estudo sobre a dinâmica do mercado de trabalho baiano a partir
do início do século XXI, contextualizando com a conjuntura econômica brasileira e seus
impactos a nível estadual. As mudanças estruturais do emprego na Bahia acompanharam a
tendência histórica de migração no sentido agrícola, industrial e, finalmente, serviços.
Porém, o que se observou ao longo do tempo foi um aumento da produtividade do setor
agrícola devido à incorporação tecnológica nas etapas produtivas; na indústria, os ganhos
de produtividade parecem estar estagnados e o setor de serviços apresenta o menor índice
de produtividade do trabalho. Assim, a presente pesquisa buscou fornecer subsídios
teóricos e empíricos para a discussão, entendimento e planejamento de estratégias de
crescimento produtivo para o Estado da Bahia.
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Sectoral analysis of labor factor productivity in Bahia from the
2000s
Abstract:
The main objective of this research is to compare the evolution of labor factor productivity in
the State of Bahia, based on the perspective of the sectoral value-added structure regarding
the employed population, with the growth trend of the GDP per capita. To this end, a study
was conducted on the dynamics of the Bahian labor market from the beginning of the 21st
century, contextualizing with the Brazilian economic conjuncture and its impacts at the state
level. Structural changes in employment in Bahia have followed the historical trend of
migration towards agriculture, industry and, finally, services. However, what we observed
overtime was an increase in the productivity of the agricultural sector due to the technological
incorporation in the productive stages; in industry, the sector's productivity gains appear to
be stagnant, and the services sector has the lowest labor productivity. Thus, the present
research sought to provide theoretical and empirical support for the discussion,
understanding, and planning of productive growth strategies for the State of Bahia.
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1. Introdução
O Estado da Bahia foi marcado por grandes transformações em sua estrutura
econômica ao longo do século XX. Tais transformações se refletiram estrategicamente em
mudanças que possibilitaram certo avanço produtivo do estado no começo do século XXI.
Atualmente, a Bahia tem sua estrutura produtiva integrada às cadeias produtivas nacionais e
internacionais. Foi o 6º maior estado brasileiro em termos de Produto Interno Bruto em 2016
(IBGE, 2018); apresentou uma população de quase 15 milhões de habitantes em 2018
sendo o estado com a quarta maior população do Brasil. No contexto do emprego, renda e
dinâmica socioeconômica, a partir de 2006 a Bahia foi beneficiada com a expansão da
renda média das famílias pela valorização do salário mínimo, maior facilidade de acesso ao
crédito e a ampliação das políticas sociais de transferência de renda. Tal processo foi
benéfico tanto no campo social, pela diminuição das desigualdades de renda, quanto no
campo econômico, pela expansão dos investimentos.
Em termos produtivos, a Bahia cresceu o volume agrícola em mais de 38% entre
2006 e 2017 (IBGE, 2018). A produção do setor primário baiano se diversificou
substancialmente ao longo da primeira década do século XXI, sendo a Bahia atualmente
produtora tanto de commodities agrícolas tradicionais (milho, feijão, mandioca, etc.) quanto
de frutas, soja, hortaliças e carnes diversas voltadas para o abastecimento interno e
exportações. No setor industrial, a Bahia destaca-se em produtos químicos e derivados do
petróleo, fabricação de veículos, metalurgia, diversa indústria de alimentos e bebidas,
produção de papel e celulose, dentre outros. No setor de serviços, os maiores destaques
são o comércio, turismo, construção civil e, no que se refere à geração de empregos, o setor
público possui grande relevância.
Para Souza (2013), o padrão de crescimento da renda na Bahia, como também no
Brasil, entre 2003 e 2011 foi impulsionado principalmente pelo aumento da remuneração
dos ocupados. Mesmo com a crise financeira em 2008 e seus efeitos negativos sobre o
produto brasileiro o mercado de trabalho manteve-se estável até 2015. Os investimentos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) beneficiaram os estados do Nordeste como
um todo, o que garantiu a geração do emprego e estabilidade da renda objetivando gerar
investimentos em diversos campos da infraestrutura, aumentar a produtividade das
empresas e estimular investimentos privados, a fim de reduzir desigualdades regionais.
Dessa forma, podemos observar nas duas primeiras décadas dos anos 2000 dois
padrões de crescimento econômico e mudanças estruturais distintos na Bahia: o primeiro
voltado para o crescimento distributivo da renda e desenvolvimento produtivo e, a partir de
2015, com a desaceleração econômica brasileira e queda brusca da taxa de crescimento do
PIB em 2015 e 2016, um retrocesso de ganhos nos campos sociais e econômicos. Estes
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eventos reiteraram os desafios para a retomada do crescimento econômico como condição
necessária, porém, insuficiente para o aumento da renda, especialmente via produtividade
do trabalho.
Segundo Diao, McMillan e Rodrick (2017), a mudança estrutural relacionada ao
emprego (fator trabalho, de forma geral) pode ter padrões diferenciados de acordo com as
experiências de crescimento vivenciadas por cada região e, no nível microeconômico, de
acordo com a produtividade entre os setores. Aspectos relacionados ao processo de
desindustrialização prematura em economias e demais regiões emergentes ocasionam
mudanças estruturais regressivas no sentido da diminuição da produtividade do trabalho. Já
em setores modernos e economias mais dinâmicas, o crescimento da produtividade garante
que as mudanças estruturais que aconteçam no fator trabalho resultem em crescimento da
demanda de bens e serviços que garantam continuamente o crescimento da renda e
aperfeiçoamento econômico dos setores em termos de eficiência.
Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho é explorar as mudanças estruturais
que ocorreram no mercado de trabalho formal baiano através das transformações na
estrutura produtiva a partir dos anos 2000, período este marcado inicialmente pela
estabilidade e crescimento da economia brasileira e, posteriormente, esgotamento do
modelo de crescimento baseado no consumo em 2012, assim como ajustes econômicos,
essencialmente fiscais e monetários, efetuados em 2015, suas consequências para Estado
da Bahia e seu reflexo na produtividade do trabalho baiano. Sendo assim, partindo da
premissa que mudanças na estrutura produtiva podem melhorar padrões de eficiência,
produtividade e ganhos na renda, procura-se investigar como se deu o crescimento da
produtividade setorial na Bahia, comparativamente com o crescimento da taxa do PIB per
capita.
Finalmente, este trabalho encontra-se dividido, além desta breve introdução, em
mais 4 seções. Na seção 2 é realizada uma análise voltada para aspectos relacionados aos
desafios e perspectivas recentes da estrutura produtiva baiana destacando, principalmente,
o que tange ao rendimento do trabalho da população ocupada formalmente. Na seção 3 são
apresentadas as bases de dados utilizadas para a realização da pesquisa e a metodologia
adotada. A seção 4 volta-se para a análise da evolução dos padrões de crescimento
produtivos dos setores agregados (agropecuária, indústria e serviços) na Bahia, assim como
a discussão da estagnação e baixo nível de produtividade setorial e a análise comparativa
com a evolução do PIB per capita baiano entre 2002 e 2017. Por fim, são feitas as
considerações finais.
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2. Estrutura produtiva da Bahia: desafios e perspectivas recentes
Por longos anos o Estado da Bahia tinha um enigma5 a ser explicado: sua perda de
participação no contexto nacional, processo de crescimento econômico e industrialização
inexpressiva. Neste contexto, imputa-se a existência de um marco de periodização sobre a
trajetória produtiva local, caracterizada em um primeiro momento pela fase transitória de
uma economia primária exportadora que perde espaço para uma economia industrializada e
altamente concentrada na produção de commodities intermediárias.
A partir de 1950 esse processo começa a mudar e, especificamente em 1959, é
implementada a Refinaria Landulfo Alves (RLAM) na Região Metropolitana de Salvador
(RMS); em 1967 é fundado o primeiro complexo industrial da Bahia, o Centro Industrial de
Aratu (CIA) também na RMS; na década de 1970 é inaugurado o Polo Petroquímico de
Camaçari, o que impulsionou o desenvolvimento industrial ao redor e inseriu a Bahia em um
processo mais consistente de industrialização. No interior do estado, cabe destacar a
criação em 1983 do Centro Industrial do Subaé (CIS), localizado, atualmente, na Região
Metropolitana de Feira de Santana. A década de 1990 foi marcada pela busca de
investimentos externos e, para tanto, criação de programas de atração de novas plantas
produtivas6 (DIEESE, 2013).
Atualmente, a busca pelo desenvolvimento econômico perpassa por questões de
cunho industrial e torna-se necessário inserir temas relacionados à distribuição de renda e
desigualdade inter-regional. De acordo com Silva e Ribeiro (2018), entre 2004 e 2014 houve
uma redução da desigualdade inter-regional de renda no território baiano ocasionada pela
realocação do emprego formal gerado pelas atividades produtivas em suas microrregiões
que se especializaram nos setores de comércio e serviços, com o setor agropecuário tendo
leve variação em decorrência da produção de commodities, como a soja e celulose. Na
indústria houve uma desconcentração da produção sediada na microrregião de Salvador e
nos seus entornos, beneficiadas pelos investimentos passados, uma situação reaplicada
também para o setor da construção civil. A queda na desigualdade de renda foi em
decorrência da sinergia entre transformações estruturais e macroeconômicas associadas à
estabilização da economia, à valorização real do salário mínimo, o aumento das
transferências governamentais, às alterações no mercado de trabalho com o crescimento do
número de ocupados e criação de postos de trabalhos formais.

5

Para o melhor entendimento sobre o processo histórico de perda de participação da economia baiana na
economia nacional e desdobramentos de tal acontecimento em âmbito estadual, indica-se a leitura do livro
“Notas sobre o enigma baiano” do autor Manoel Pinto de Aguiar (1958).
6
Além de tais fatores, cabe destacar também o papel do Banco do Nordeste do Brasil, fundado em 1952, e da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em 1959.
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Os acontecimentos econômicos e políticos ocorridos no Brasil no período recente, e
como estas se refletem nos estados, estão no centro das atenções e recaem na dinâmica
produtiva e social do país. Frente a esta realidade, o cenário disposto em âmbito regional
permite inferir que os entes federados não saiam imunes às fragilizações do ciclo político e
econômico. Nesta situação enquadra-se o Estado da Bahia que por longos anos foi
caracterizado pela desigualdade social e produtiva no âmbito inter-regional. O padrão de
especialização de cada área geográfica pode ser interpretado por sua capacidade produtiva,
os insumos disponíveis e os ganhos esperados na relação de troca. Nesta ótica, os setores
de atividades que impulsionam a economia baiana, segundo Guerra (2017), tais como a
agropecuária, indústria e serviços não obtiveram saldos animadores, apresentando uma
retração agregada no ano de 2016 e a inexpressividade no desempenho do PIB com taxas
negativas (-20,6%), que superou a média nacional (-6,6%) e imputou em uma retração
abrupta.
No que tange aos estudos sobre as disparidades regionais, a dinâmica setorial e a
relação com o mercado de trabalho no estado, insere-se as pesquisas de Souza (2013);
Wanderley, Santos e Portugal (2014); Pessoti e Pessoti (2015); Guerra (2017); Silva e
Ribeiro (2018). Pessoti e Pessoti (2015) reiteram os desafios a serem vencidos pela Bahia,
no cenário regional e nacional, ao postularem que a inserção do estado, em um ciclo de
crescimento

equilibrado

será

oportuna

às

injeções

de

investimentos

estruturais,

principalmente em infraestrutura (ferroviários, rodovias, hidrovias, portos, etc.) que
favoreçam a dinamização da economia local e interiorizando a produção em vista da
descentralização da atividade produtiva.
Em relação à geração de postos de trabalho, a situação do estado carece de
apontamentos mais profundos que permitam correlacionar casualidade e efeitos das
distorções na criação de unidades geradoras de renda e sua dispersão. Guerra (2017)
afirma que os espaços denominados de “ilhas de prosperidade” (a RMS incluindo Feira de
Santana, a região do cacau, o extremo sul, o oeste e o Vale de São Francisco) foram no ano
de 2014 os responsáveis por mais de 70% do PIB do Estado da Bahia. Entretanto, nas
regiões que há uma predominância da extrema pobreza o impacto nas estimativas do
estado, em sua totalidade, foi negativo. O autor pontua que aproximadamente 62% dos
municípios do estado, num total de 417 municípios, estão situados no semiárido baiano,
onde as condições climáticas mais complexas impelem as atividades agropecuárias
desenvolvidas com maior intensidade nos espaços com maior contingente demográfico.
Sobre o rendimento real do trabalho por setores produtivos na Bahia, em todas as
atividades analisadas houve um aumento expressivo dos salários7. Entre 2007 e 2017, os
7

Os rendimentos do trabalho formal foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
tendo como ano base 2017. Vide Apêndice
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setores de serviços tiveram um aumento real de mais de 50% nos rendimentos formais, com
destaque para os setores de transporte e comércio que cresceu 60,4% e o setor de crédito,
seguros e capitalização, com um aumento de aproximadamente 64,6%. Nos setores
industriais o mesmo movimento também pôde ser observado. Os setores nos quais os
rendimentos mais expressivos ocorreram foram a metalurgia, mecânica, química de
produtos farmacêuticos e veterinários, e os setores ligados ao papel, papelão, editorial e
gráfico, com 76,7%, 74,9%, 74,9% e 72,7%, respectivamente.
Assim, visando o processo de desenvolvimento econômico e produtivo, políticas de
geração e apoio ao emprego formal são necessárias para ampliar programas de formação
profissional, aumento da capacidade de serviços públicos e privados voltados para a
geração de ciência e tecnologia capazes de incorporar e difundir inovações, proteção social
do trabalho, dentre outros. Dessa forma, a economia pode construir mecanismos
consolidados de manutenção do trabalho e geração de renda.

3. Base de dados e Metodologia
3.1 Base de dados
Para a obtenção dos resultados encontrados pela pesquisa, utilizou-se os dados
disponíveis na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e demais dados do IBGE, do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério da Economia, da Superintendência de Estudos Econômicos e
Sociais da Bahia (SEI-BA) e da base de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEAdata).
3.2 Metodologia
Para o cálculo do valor adicionado setorial pode se usar técnicas de Insumo-Produto na
discriminação da produção ou relatórios contábeis como a Demonstração do Valor
Adicionado (DVA) a nível microeconômico. No primeiro caso, a demonstração dar-se
através de matrizes baseadas em tabelas de produção e consumo intermediário, chamadas
de Tabelas de Recursos e Usos (TRU’s) que podem ser esquematizadas da seguinte forma:
I – Tabela de recursos de bens e serviços:
!"#$%&
*$+,-çã+ ,&0 &%121,&,#0 567+$%&çã+
=
+
'
'1
'2
II – Tabela de usos de bens e serviços:
!"#$%&
9+:0-6+ 1:%#$6#,1á$1+ =#6&:,& "1:&>
=
+
'
<1
<2
9+67+:#:%#0 ,+ 2&>+$ &,1?1+:&,+
9
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Quadro 1 - Esquema das Tabelas de Recursos e Usos
Fonte: IBGE (2018).

No caso do DVA, tem-se:

1 - Receitas
1.1 – Vendas de Mercadorias, produtos e serviços
1.2 – Provisão para devedores duvidosos
1.3 – Receitas relativas à construção de ativos próprios
1.4 – Outras receitas
2 - Insumos adquiridos de terceiros
2.1 – Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
2.2 – Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3 – Perdas/recuperação em valores ativos
2.4 – Outras
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
Quadro 2. Demonstração do Valor Adicionado
Fonte: NBC TG 09, item 33 – Adaptado pelos autores.

3.3 Estimativa da produtividade
Para a finalidade deste artigo, a proxy de produtividade setorial do trabalho levou em
consideração o valor bruto adicionado8 de cada atividade dividido pela população ocupada
formalmente em cada setor. A base metodológica foi fundamentada a partir dos trabalhos de
Cavalcanti e De Negri (2014), Ellery Jr. (2014), Bonelli (2014) nos quais os autores afirmam
que a produtividade do trabalho corresponde ao quociente entre alguma medida de produto,
como o valor adicionado, e alguma medida de trabalho, como o pessoal ocupado, seguindo
as especificações típicas de uma função Cobb-Douglas linear:
@'<A = 'A BA
'A =

@'<A
BA

(1)
(2)

Em que @'< é o valor bruto adicionado no ano %, BA é a variável representativa do
trabalho e 'A é o índice de produtividade para o mesmo período de tempo. Podemos
denotar a produtividade do trabalho pela população ocupada como ProdBA 9.
8

O VAB foi deflacionado pelo Índice Geral de Preços (IGP-M) calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
teve como ano base 2017 para o cálculo dos valores reais constantes.
9
A produtividade do trabalhado também pode ser calculada pelas horas trabalhadas, de acordo com Barbosa
Filho e Pessôa (2014).
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@'<A
BA

*$+,BA =

(3)

De acordo com Cavalcanti e De Negri (2014) a relação entre o crescimento da
produtividade e o crescimento do PIB pode ser expresso da seguinte forma:

*5< =

*5<
*!
*!

(4)

Em que PO é a população ocupada. A taxa de crescimento do PIB corresponde à
soma das taxas de crescimento da produtividade do trabalho e da taxa de crescimento do
pessoal ocupado:

*5< =

*5<
+ *!
*!

(5)

Bonelli (2014) especifica a equação da produtividade do trabalho e crescimento do
PIB como mostrado abaixo:

I
*!
*L'
*5'
∗
∗
∗
∗ *!*
*!
*L'
*5'
*!*
I
*!
*L'
I≡
∗
∗
∗ *5'
*!
*L'
*5'
I≡

A expressão
ocupação,

PRS
PTS

O
PQ

representa a produtividade do trabalho,

é a taxa de atividade e, por fim,

PTS
PQP

(6)
(7)
PQ
PRS

representa a taxa de

é a taxa de participação.

Assim, para a finalidade desta pesquisa, a comparação entre as tendências de
crescimento da produtividade do trabalho e o crescimento da taxa do PIB per capita baiano
busca contribuir com a literatura a nível regional e a formulação de políticas concretas de
sustentação do crescimento e da renda a nível setorial.

4. Resultados e discussão
O Estado da Bahia é fortemente dependente das políticas sociais e econômicas
nacionais. De acordo com Guimarães (2003) a dinâmica do mercado de trabalho baiano e
dos níveis de renda é condicionada pelos fluxos da economia internacional e suas
consequências na economia nacional, principalmente no que se refere às transformações
estruturais da base produtiva. O nível de complexidade do emprego depende da capacidade
da produção em gerar conexões e retornos de escala através de características sistêmicas
que

gerem

crescimento

da

produtividade

tanto

individual

quanto

coletiva

e,

consequentemente, aumente a renda per capita (GALA et al., 2017). Nesse sentido, o setor
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industrial ainda continua sendo o setor mais capaz de gerar crescimento e mudanças
tecnológicas de grande relevância que induzam ao desenvolvimento econômico.

4.1 Trajetória evolutiva da participação setorial
A expansão da demanda acelera o crescimento do emprego e induz à geração de
progresso técnico em processos e produtos. A mudança estrutural do emprego que ocorreu
em toda economia brasileira com a aceleração do processo de migração dos trabalhadores
da agricultura para o setor industrial e, posteriormente, para o setor de serviços, provocou
também alterações na composição das cidades e das regiões metropolitanas, notadamente
com maior relevância a partir da década de 1970. O processo de desenvolvimento
econômico através dos ganhos de produtividade do trabalho é uma característica importante
para a promoção de transformações estruturais e ganhos de bem-estar para toda a
sociedade. O local onde os setores produtivos se instalam é um fator preponderante para
determinar os níveis salariais. Segundo Topel (1986) os aspectos relacionados às decisões
locacionais dos trabalhadores têm papel relevante para a determinação de equilíbrios e
comportamentos prospectivos no mercado de trabalho. Além disso, os níveis salariais
tendem a ser mais elevados onde os mercados estão em constante crescimento, pois
choques positivos na demanda aumentam os salários. As seguintes figuras 1 e 2 mostram,
Figura 1. Percentual do emprego formal na Bahia de acordo com Território de
Identidade - Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

RPPR – Rio de Janeiro – vol. 6, nº 3, setembro a dezembro de 2019, p. 324 - 342

332

Análise setorial da produtividade do fator trabalho na Bahia a partir dos anos 2000

espacialmente, de acordo com a divisão de Territórios de Identidade da Bahia, que para o
ano de 2015, nas localidades de maior índice de emprego formal, também tende a se
concentrar as maiores faixas salariais, como é o caso da Região Metropolitana de Salvador,
Bacia do Rio Grande e Litoral Sul.
Figura 2. Rendimento médio do trabalho formal na Bahia de acordo com Território de
Identidade

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

A despeito da participação setorial produtiva na economia baiana, esta se manteve
estável desde o início do século XXI, conforme a figura 3. Assim como no Brasil, na Bahia, o
setor de serviços representa a maior parte do produto gerado; em 2002 a produção do setor
de serviços representou 63% do PIB baiano, atingiu seu maior pico em 2013 chegando a
72% e em 2017 decresceu para 69%. O setor industrial, em 2002, representou 23% do PIB,
chegando a 27% em 2010 e decresceu para 22% no último ano do estudo permanecendo,
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de certa forma, estagnado. O setor agrícola teve o declínio mais acentuado em termos de
participação no PIB baiano: representava 13% em 2002, ficando em apenas 8% em 2017.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SETOR AGROPECUÁRIO

SETOR INDUSTRIAL

SETOR SERVIÇOS

Figura 3. Participação setorial agregada no PIB da Bahia
Fonte: Dados da SEI – Elaboração dos autores.

De acordo com Merelles e Santos (2017), o setor de serviços pode promover uma
ação descentralizadora no mercado de trabalho à medida que desencadeia uma série de
atividades associadas aumentando a demanda e os índices de encadeamento produtivos
nos demais ramos da economia. A análise efetuada pelos autores mostrou que o setor de
serviços ganhou participação na estrutura produtiva da Bahia por conta, essencialmente, de
dois fatores, i) o aumento da renda das famílias e ii) a perda de competitividade de setores
econômicos tradicionais.
Nesse sentido, ao fazermos a razão do valor total da produção setorial pelos salários
do respectivo setor, encontramos um índice de evolução do custo do trabalho, apresentado
na figura 4. No setor industrial é onde estão concentrados os maiores salários, logo, o índice
de custo do trabalho é notadamente o mais elevado; em 2007 este índice representava
12,4%, seu maior pico foi em 2011, 16,3% e em 2017 o índice decresceu para 15,9%. Já o
custo do trabalho relacionado aos setores da agropecuária e serviços permaneceu
relativamente baixo e ambos praticamente equiparados ao longo da série ficando em
aproximadamente 1,6%. Ao agregarmos os setores em termos de produção e salários, e
realizarmos a média, o custo do trabalho passou de 2,4% em 2007 para, aproximadamente,
3,1% em 2017.
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Figura 4. Evolução do custo do trabalho pela produção setorial
Fonte: Fonte: Dados da SEI/IBGE – Elaboração dos autores.

4.2 Evolução da produtividade
Seguindo a mesma tendência apresentada pelo Brasil nos períodos recentes, no que
se refere à relação de crescimento da produtividade do trabalho e das variações
apresentadas pelo PIB per capita baiano, ocorreu um distanciamento da taxa de
crescimento do PIB per capita em relação aos ganhos de produtividade. De Negri e
Cavalcante (2014) estimaram o crescimento da produtividade do trabalho para o Brasil entre
2000 e 2009 em torno de um terço do PIB, em paralelo com Ukon et al. (2013) que, para a
primeira década do século XXI, estimaram a participação da produtividade no PIB de
apenas 26%. Para a Bahia, entre o período de 2002 e 2017, em média, a diferença na taxa
de crescimento do PIB per capita em relação à produtividade do trabalho foi 24% maior, de
acordo com a figura 5.
Assim como no Brasil, fatores relacionados à elevação da taxa de ocupação,
mudanças demográficas, como o aumento da oferta de mão-de-obra e forte investimento
público produtivo em diversos setores foram fatores preponderantes para explicar o avanço
do crescimento do PIB per capita descolado do índice de produtividade do trabalho. Porém,
a partir de 2014 é possível perceber o esgotamento dessa tendência. O aumento da
produtividade é um fator crítico para dar sustentabilidade ao crescimento econômico baiano.
Findado o modelo de crescimento baseado na demanda é necessário investir na ampliação
e capacitação do capital humano e no apoio aos setores produtivos capazes de criar
encadeamentos e efeitos de externalidades positivas para demais firmas.
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Figura 5. Trajetória de crescimento do PIB per capita baiano e da
produtividade do trabalho setorial (2002=100)
*PIB estimado - Fonte: Dados da SEI/IBGE – Elaboração dos autores.

Nesse sentido, as mudanças estruturais observadas no mercado de trabalho da
Bahia a nível setorial agregado ainda seguem sua característica histórica de especialização
regional ao acompanhar de forma cíclica a economia brasileira à medida que se instalaram
no estado baiano, majoritariamente, indústrias de bens e serviços intermediários. Os setores
agrícola e industrial são os setores que apresentam a maior produtividade do trabalho,
oscilando entre eles durante períodos de crescimento e queda da demanda, aporte
tecnológico, dentre outros. A produtividade do trabalho do setor agrícola foi a que se
mostrou mais elevada, em média, durante o período, aproximadamente, 20,5%; a indústria
logo em seguida 19,6%; e, por fim, o setor de serviços onde a produtividade do trabalho é a
mais baixa, 7,9%, conforme a figura 6:
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Figura 6. Produtividade do trabalho setorial na Bahia
Fonte: Dados da SEI/IBGE – Elaboração dos autores.

Ao que parece, o padrão de ganhos de eficiência e produtividade do trabalho
esgotou-se com a migração da mão-de-obra da agricultura para a indústria. O setor de
serviços não foi capaz de evoluir no processo de mudança estrutural do trabalho, pouco
afetando a dinâmica do desenvolvimento econômico baiano. Os movimentos de mudanças
estruturais foram sutis contribuindo de forma insólita para a produtividade agregada. A
estagnação da participação da indústria no PIB reflete a queda do valor adicionado setorial,
assim como os desníveis dentro do setor agregado. Somando-se a isto, o padrão de baixa
renda das famílias baianas pouco contribui para o aumento da demanda de serviços mais
sofisticados e descentralização da produção que, de acordo com Almas (2015), concentrase nas regiões mais desenvolvidas e estabelecem uma relação direta entre a urbanização e
o emprego nos setores de serviços mais modernos.
Os resultados a níveis setoriais refletem o resultado agregado como um todo. A
baixa produtividade do trabalho na Bahia configura-se em razão da baixa qualificação e
especialização da mão-de-obra, serviços de baixo valor agregado, aumento da demanda e
consumo sem agregação de valor nos bens e serviços produzidos internamente, logo,
grande parte da demanda foi suprida devido a importações de bens mais sofisticados, além
do padrão de alta informalidade no mercado de trabalho baiano o que, de acordo com
Medeiros Jr. e Souza (2014), proporcionou ganhos reais de salários mais elevados do que
no setor formal.
Além deste fato instigante, os autores também observam movimentos relevantes no
mercado de trabalho da Região Metropolitana de Salvador em períodos recentes. Para os
autores, a implementação do tripé macroeconômico no Brasil reduziu o nível geral de preços
possibilitando a ampliação da capacidade de consumo das famílias menos favorecidas. A
diversificação da indústria em 2002 devido, principalmente, à vinda da Ford para o estado,
provocou ganhos reais de salários, apesar do crescimento da PEA; posteriormente a 2012,
com o esgotamento do modelo de crescimento via consumo, a atividade econômica reduziuse, elevando a taxa de desemprego e diminuindo o nível de salários reais.
De maneira desagregada, apesar dos baixos índices de crescimento, o setor de
serviços tem um índice de crescimento mais elevado que a agropecuária e a indústria,
principalmente entre 2011 e 2016. Sendo que em 2016 e 2017, devido a queda acentuada
do índice de crescimento do PIB per capita, o setor de serviços se equipada ao mesmo,
como visto na figura 7.
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Figura 7. Produtividade do trabalho setorial na Bahia e taxa de
crescimento do PIB per capita (2002=100)
*PIB estimado
Fonte: Dados da SEI/IBGE – Elaboração dos autores.

Seguindo a perspectiva de Santos (1979), as desigualdades de renda setoriais são
mantidas pelos ramos com maior grau de progresso tecnológico, que também são os
setores mais rentáveis. Nas atividades com grau tecnológico avançado a especialidade da
mão-de-obra deve ser altamente qualificada, consequentemente, o emprego gera níveis de
salários mais altos. Porém, mesmo dentro destes setores, pode-se verificar grande
desigualdade de acordo com o subsetor da produção. Já em setores com níveis
tecnológicos mais baixos e trabalhos sem muita agregação de valor na produção, o fator
trabalho é abundante e, por conseguinte, possui menor nível de salários e pode ser mais
facilmente substituível.
Tal análise é pertente até os dias atuais. É sabido que o cenário de recessão que as
economias brasileira e baiana adentraram desde 2016 põe em cheque diversos
questionamentos sobre o que fazer para que se retome uma trajetória de geração de
empregos e crescimento sustentado.

O avanço do desemprego e da informalidade do

trabalho se constitui em graves perdas de produtividade e subutilização da força do trabalho.
Além de tais aspectos, o rendimento do trabalho formal é uma questão distributiva chave
para a economia baiana.

5. Conclusões
A pesquisa buscou contribuir com as discussões a respeito das relações entre
mudanças estruturais do emprego na Bahia e as transformações recentes na estrutura
produtiva, especificamente a partir do ano de 2002. Dada a importância do Estado da Bahia
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na região Nordeste, assim como no contexto nacional, a compreensão da evolução da
estrutura produtiva e dos ganhos de produtividade do trabalho torna-se de suma importância
para se traçar planejamentos estratégicos que garantam a sustentação dos ganhos de
renda e, portanto, do crescimento econômico voltando para o desenvolvimento e distribuição
de renda.
Em relação à estrutura do emprego formal na Bahia, não houve grandes alterações
no período estudado, sendo o setor de serviços responsável pela maior parte do emprego
formal. Isto, contudo, não impediu que a remuneração do trabalho seguisse uma trajetória
de oscilações, resultado das particularidades de cada setor, de variáveis exógenas e,
principalmente, em razão da qualificação da mão-de-obra. Assim, o fato de o Estado da
Bahia ser, majoritariamente, produtor de bens primários e insumos intermediários que
exigem menor qualificação, faz com que a média salarial seja diminuta em relação a outros
estados da federação. No que concerne à produtividade setorial do trabalho, tal qual se
observou para a remuneração deste, verificou-se uma grande oscilação no período
analisado.
Assim, a exploração dos aspectos de desempenho econômico recente no mercado
de trabalho e na estrutura produtiva do estado nos permitiu observar o distanciamento da
produtividade do trabalho em relação aos ganhos no PIB per capita baiano, tal movimento
que não pode ser sustentado no médio/longo prazos. No entanto, as questões relacionadas
à baixa produtividade do trabalho são de ordem sistêmica como o ambiente de negócios,
investimento produtivo, infraestrutura, tecnologia, qualificação do trabalhador, etc. e
abrangem não apenas a Bahia, mas todo o Brasil.
Por fim, a partir das evidências apresentadas pela pesquisa, faz-se necessário
enumerar diversas questões que devem ser formadoras de agendas políticas para a
realização de debates que exigirão esforços coletivos no sentido de mais investigação,
aprofundamento e reflexão. Dentre essas questões, pode-se citar: i) como aumentar o nível
de capital humano fornecendo apoio para o conhecimento pessoal e incremento de
produtividade nos setores produtivos? ii) como aumentar o nível de renda do trabalho na
Bahia e introduzir um padrão distributivo para dar sustentabilidade ás taxas de crescimento
do PIB per capita ao longo do tempo? iii) como beneficiar de maneira estratégica os setores
a fim de obter um crescimento sustentado da produção? Assim, o aprofundamento de tais
aspectos traz parâmetros de análises concretas que possibilitam a formulação de políticas
voltadas para as especificidades do mercado de trabalho e da estrutura de produtiva no
sentido de geração de trajetórias sustentadas de crescimento e desenvolvimento do Estado
da Bahia.
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Apêndice – Rendimento real do trabalho na Bahia

Tabela 1. Rendimentos do trabalho por subsetor das atividades de serviços
Fonte: dados da RAIS – elaboração dos autores
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Ano

Comércio
e
Adm. De
Imóveis

2007

1.055,42

Serviços
Médicos,
Odontológicos
e
Veterinários
1.461,16

1.821,40

Serviços de
Alojamento,
Alimentação
e
Reparação
927,97

2008

1.130,54

1.431,91

1.833,39

1.009,05

2009

1.042,31

1.416,12

1.767,36

2010

1.143,73

2.732,06

2011

1.804,82

2012

1.399,62

2013
2014

Transporte
e
Comércio

Crédito,
Seguros
e
Capitalização

1.355,98

3.718,04

1.361,85

3.742,22

981,00

1.267,84

3.563,86

3.522,61

1.960,08

2.465,38

6.924,70

2.371,95

3.423,04

1.665,17

2.138,29

6.114,41

1.865,70

2.671,98

1306,70

1.638,85

4.669,76

1.354,09

1.865,70

2.544,05

1.256,49

1.604,50

4.462,56

1.473,23

1.814,55

2.793,86

1.336,92

1.754,94

4.851,91

2015

1.326,25

1.913,56

2.629,32

1.244,90

1.667,21

4.769,27

2016

1.672,74

2.172,34

3.063,57

1.569,66

2042,65

5.351,95

2017

1.841,20

2.833,36

3.544,10

1.748,44

2.243,53

5.752

Ensino
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Tabela 2. Rendimentos do trabalho por subsetor das atividades na indústria de transformação
Fonte: dados da RAIS – elaboração dos autores.

Ind. Da
madeira
e mobiliário

Papel,
papelão,
editorial e
gráfica

Química
de
produtos
farmac.
e
Veterinário

1.297,44

864,27

2.256,37

3.780,90

2.229,81

1.035,51

1.447,26

896,09

2.138,09

3.875,10

2009

967,99

1.326,47

922,35

2.037,71

2010

1.926,59

2.712,29

1.829,69

2011

1.741,95

2.442,07

2012

1.397,52

2013

Alimentos,
bebida
e
Álcool etílico

Borracha,
fumo, couro,
pele e
similares

2007

1.001,36

2008

Têxtil,
vestuário e
artefatos dos
tecidos

Material
e
Transportes

Material elétrico
e comunicação

1.711,84

2.737,43

1.537,44

786,00

1.831,53

3.098,56

1.617,94

733,82

732,84

1.849,58

2.650,75

1.507,18

3.526,59

1.411,12

1.440,06

3.228,56

5.662,75

2.805,61

7.231,96

3.171,89

1.279,25

1.273,89

2.732,94

4.875,86

2.514,19

2.640,81

4.713,54

2.416,49

1.039,70

1.029,49

2.118,14

4.141,09

2.012,79

1.225,66

2.396,11

4.367,51

2.262,78

1.024,49

977,71

1.976,22

4.068,13

2.225,75

2.121,36

1.314,42

2.440,34

4.359,16

2.401,09

1.097,56

1.077,01

2.066,39

4.605,54

2.284,95

1.351,17

1.985,98

1.261,29

2.356,97

4.688,40

2.389,99

1.026,27

991,91

1.903,02

3.879,96

2.247,80

2016

1.674,55

2.548,13

1.539,72

2.873,36

5.122,72

2.706,09

1.360,90

1.184,30

2.101,25

5.041,26

2.761,82

2017

1.771,63

2.757,12

1.618,30

3.100,59

5.045,55

2.906,93

1.476,89

1.324,52

2.284,40

5.043,21

2.538,99

Metalurgia

Calçados

Mecânica

738,60

736,70

2.083,46

773,07

3.741,99

1.928,91

3.847,89

7.895,86

1.633,80

3.583,52

1.974,69

1.276,98

1.338,94

1.931,83

2014

1.436,31

2015
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