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APRESENTAÇÃO
O projeto de extensão Centro de Análise de Conjuntura Econômica e Social (CACES), vinculado ao Departamento de Economia da Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz (UESC), lança o 9º Boletim de Conjuntura Econômica e Social dos municípios de Ilhéus e Itabuna, referente 
ao segundo trimestre e ao primeiro semestre de 2017. Os dados e análises apresentadas sobre o comportamento socioeconômico dos 
municípios de Ilhéus e Itabuna apontam ainda para um cenário de crise, porém com algumas melhoras em relação ao mesmo período de 
2016 e em relação ao 1º trimestre de 2017, com exceção das empresas e do comércio exterior, que apresentaram sinais mais desfavoráveis 
neste trimestre. A retomada do crescimento não depende apenas do cenário da economia nacional e internacional, mas também de fatores 
conjunturais e estruturais internos à região e aos municípios. Por mais que a economia nacional retome a trilha do crescimento econômico, 
as características estruturais da região e dos municípios, em particular, não permitem esse acompanhamento paralelo com o crescimento 
nacional, embora possa repercutir positivamente na economia local. A microrregião Ilhéus-Itabuna e os municípios de Ilhéus de Itabuna 
(assim como Porto Seguro), como os mais dinâmicos na região, precisam de uma política estrutural de desenvolvimento econômico que 
vá além das variáveis econômicas. Entre elas estão a exploração do potencial econômico desses municípios, do fortalecimento da parceria 
entre universidades (Universidade Estadual de Santa Cruz e Universidade Federal do Sul da Bahia) - cujo papel, além do ensino e formação 
acadêmica, é, fundamentalmente, a produção de conhecimento - e poder público, de instituições governamentais e não-governamentais 
que, em suas respectivas áreas de atuação, possam disponibilizar conhecimento para estimular o empreendedorismo na região, explorando 
e alavancando suas potencialidades. 
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EMPRESAS
No 2º trimestre de 2017, constatou-se a ampliação do número empresas, 
na cidade de Ilhéus, em 5 unidades. Em Itabuna, o acréscimo de estabe-
lecimentos empresariais foi de 11 unidades, sendo um número muito infe-
rior ao observado no mesmo período do ano de 2016, que apresentou re-
gistro de 51 empresas adicionais. Nos dois municípios, o maior número de 
estabelecimentos constituídos ocorreu no ramo de serviços (página 2).

CONSUMO DE ENERGIA
O conjunto de setores produtivos, dos municípios de Ilhéus e Itabuna, 
registrou aumento no consumo de energia elétrica no 2º trimestre de 
2017.  Em Ilhéus, constatou-se que apenas os setores de comércio e ser-
viços apresentaram quedas no consumo de eletricidade (-2,4%). No setor 
industrial de Ilhéus, destaca-se o aumento de, aproximadamente, 1,33 
milhões de kWh na demanda de eletricidade, do segmento de fabricação 
de produtos derivados do cacau. Em Itabuna, o segmento de fabricação 
de laticínios foi o que mais chamou atenção, devido à queda de 65% no 
consumo de energia elétrica, correspondendo a uma retração em torno 
de 1,86 milhões de kWh (página 3).

COMÉRCIO EXTERIOR
Os municípios de Ilhéus e Itabuna apresentaram, na comparação entre o 
segundo e primeiro trimestres de 2017, resultados antagônicos: enquanto 
Itabuna reduziu seu déficit comercial em 61,38%, verificou-se um aumento 
do mesmo em Ilhéus, com deterioração do saldo comercial em 627,48%. 
Esses resultados foram causados por uma elevação na exportação e uma 
redução na importação itabunense, e um recrudescimento na exportação 
e um aumento na importação ilheense, respectivamente. O saldo comer-
cial regional no primeiro semestre de 2017 foi deficitário em, aproximada-
mente, US$ 42 milhões, com perspectiva de lento movimento em direção 
a um superávit nas contas externas nos próximos trimestres. Praticamente 
99,7% das exportações ilheenses eram de produtos relacionados ao cacau. 
Em Itabuna, 97,28% das importações foram derivados do fruto, mostrando 
a força desta commodity na pauta comercial da região. (página 5).

FINANÇAS PÚBLICAS
A descrição do comportamento das finanças públicas de Ilhéus e Ita-
buna faz parte da análise da conjuntura econômica que visa contribuir 
para o entendimento do impacto da crise econômica nacional nesses 

municípios. Para tanto, cabe perguntar: os indicadores das contas pú-
blicas refletem a crise ou alguns deles estão se descolando da mesma 
em Ilhéus e Itabuna? Nesse sentido, apresenta-se o desempenho de 
ambos os municípios, em termos do comportamento das receitas, das 
despesas e da execução orçamentária, comparando o primeiro semes-
tre de 2016 com 2017. Dados trimestrais são apresentados para os im-
postos estaduais do ICMS e IPVA, assim como para a Receita Tributária 
municipal. Todos os valores foram corrigidos pelo Índice Geral de Pre-
ços, Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculados pela Fundação Getúlio 
Vargas, com referência a janeiro de 2016, exceto os valores do ICMS-IP-
VA, cuja correção se deu com base no IGP-DI de junho 2017. (página 7).

MERCADO DE TRABALHO
Ilhéus e Itabuna apresentaram no 2º trimestre e no 1º semestre de 
2017 uma melhoria no mercado de trabalho quando comparado aos 
mesmos períodos de 2016 e em relação ao 1º trimestre de 2017. Ita-
buna, porém, apresentou melhores sinais no mercado de trabalho 
que Ilhéus. A taxa de variação do emprego foi negativa, no semestre, 
para os dois municípios, porém, positiva, no trimestre. O saldo do 
emprego (admissões – desligamentos) por setores de atividade apre-
sentou melhor resultado para Itabuna (serviços) do que para Ilhéus. 
A maior perda de renda do salário médio ocorreu na faixa entre 0 < 
2 SM. Ilhéus perdeu R$4.410.459,00 e Itabuna R$5.595.295,50, que 
somam, no total, para os dois municípios, uma redução das rendas 
salariais médias de R$10.005.754,50. (página 10).

TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA (PROGRAMAS 
SOCIAIS)
Dentre as modalidades de transferência direta de renda analisadas, 
as mesmas transferiram para os municípios de Ilhéus e Itabuna, no 
2º trimestre do ano de 2017, um total de R$71.358.089,21. Esse mon-
tante indica uma redução de 0,29%, em relação ao 1º trimestre de 
2017, sendo a primeira diminuição desses valores observada desde o 
lançamento deste boletim em 2015. Essa redução se associa, princi-
palmente, à diminuição no número de benefícios (do PBF e da RMV). 
Na decomposição dessas transferências, o BPC continua responsável 
pelo maior volume de renda transferida, seguido pelo PBF e, com 
menor participação, pela RMV. Ressalta-se que Itabuna ainda é o mu-
nicípio que mais recebe transferência direta de renda, entre os dois 
municípios (13,03% a mais que Ilhéus) (página 13).
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EMPRESAS
Marianne Costa Oliveira

A movimentação das empresas abertas e fechadas nos 
municípios de Ilhéus e Itabuna, no 2º trimestre de 2017, é 
apresentada, em detalhes, nesta seção.

No Gráfico 1, é possível constatar que o total de empre-
sas abertas em Itabuna (105), no presente trimestre, foi supe-
rior ao montante registrado em Ilhéus (64). 

Gráfico 1 – Empresas constituídas em Ilhéus e Itabuna, no 2º 
trimestre de 2017.
Fonte: JUCEB, julho de 2017.

A cidade de Itabuna também registrou o maior número 
de empresas fechadas (94), quando comparado esse número 
com o registrado em Ilhéus (59), como pode ser verificado no 
Gráfico 2. 

Vale ressaltar que os bairros de Ilhéus com maiores regis-
tros de abertura de empresas foram: Centro (13), Pontal (7) e 
Conquista (6). Em relação às empresas fechadas, estas se con-
centraram no Centro (15), Nelson Costa (5) e Hernani Sá (5). 

Em Itabuna, o maior número de estabelecimentos cons-
tituídos concentrou-se no Centro (25), São Caetano (16), Nos-
sa Senhora de Fátima (9) e Santo Antônio (6). Esses mesmos 
bairros tiveram as maiores concentrações de empresas fecha-
das, ou seja, Centro (24), Santo Antônio (11), São Caetano (7) 
e Nossa Senhora de Fátima (6). 

Gráfico 2 – Empresas extintas em Ilhéus e Itabuna, no 2º tri-
mestre de 2017.
Fonte: JUCEB, julho de 2017.

Analisando a Tabela 1, é possível observar que, no 2º tri-
mestre de 2017, o maior número de empresas constituídas, no 
município de Ilhéus, pertence ao ramo de serviços (38). O mes-
mo se verifica no município de Itabuna, que apresentou 54 em-
presas abertas no ramo de serviços e 45 no comércio varejista.  

Nota-se que a maior quantidade das empresas que en-
cerraram suas atividades, nos dois municípios, pertence ao 
comércio varejista. Em Ilhéus, o número de empresas fecha-
das, nesse ramo de atividade, foi de 30 unidades e, em Itabu-
na, foi de 53 unidades.

Tabela 1 – Atividade principal das empresas constituídas e ex-
tintas, em Ilhéus e Itabuna - 2º trimestre de 2017.

2º Trimestre 2017 Serviços Comércio 
Varejista

Comércio 
Atacadista

Constituídas
Ilhéus 38 25 1

Itabuna 54 45 6

Extintas
Ilhéus 28 30 1

Itabuna 39 53 2

Fonte: JUCEB, julho de 2017.

No 2ª trimestre de 2017, verifica-se que apenas em maio 
foram abertas mais empresas do que fechadas, em Ilhéus, 
contabilizando um saldo positivo de 17 novas empresas, nes-
se mês. Já no 2º trimestre de 2016, tanto em maio quanto em 
junho foram registrados saldos positivos de, respectivamente, 
7 e 17 novos estabelecimentos (Gráfico 3).

Generalizando o 2º trimestre de 2017, conclui-se que 
houve um acréscimo de 5 novos estabelecimentos, no muni-
cípio de Ilhéus. Esse é um número reduzido quando se com-
para com o mesmo trimestre de 2016, que apresentou um 
acréscimo de 16 novas empresas no município. 

Gráfico 3 – Saldo das empresas (constituídas menos extintas) 
em Ilhéus, no 2º trimestre (2017 e 2016).
Fonte: JUCEB, julho de 2017.

No 2º trimestre de 2017, tanto em abril quanto em junho, 
foram abertas mais empresas do que fechadas, em Itabuna. 
Observando o 2º trimestre de 2016, constata-se que, em to-
dos os meses foram registrados saldos positivos no número 
de empresas, nesse município. No geral, pode-se notar que, 
no trimestre corrente, registrou-se em Itabuna, um acrésci-
mo de 11 novos estabelecimentos, ao passo que, no mesmo 
trimestre do ano passado, esse acréscimo foi de 51 unidades 
empresariais (Gráfico 4).  

A crise que ainda castiga a economia do país é senti-
da, principalmente, pelo comércio varejista que registrou o 
maior número de empresas que encerraram as atividades, 
nos dois municípios, destacando os segmentos de produtos 
alimentícios, vestuários e lojas de materiais de construção. 
Pode-se considerar que, os municípios de Ilhéus e Itabuna, 
apresentaram indícios de expansão no número de estabele-
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cimentos empresariais no ramo de serviços, indicando, por 
outro lado, uma retração, desse número, no ramo de comér-
cio varejista. 

Gráfico 4 – Saldo das empresas (constituídas menos extintas) 
em Itabuna, no 1º trimestre (2017 e 2016).
Fonte: JUCEB, julho de 2017.

CONSUMO DE ENERGIA
Marianne Costa Oliveira

Com a finalidade de analisar o comportamento das ativi-
dades econômicas dos municípios de Ilhéus e Itabuna, no 2º 
trimestre de 2017, apresenta-se, na presente seção, o acom-
panhamento do consumo de eletricidade desses municípios, 
no referido período.

Avaliando a Tabela 2, constata-se que as duas cidades 
aumentaram suas demandas de energia elétrica total das ati-
vidades produtivas, registrando, em Ilhéus, um aumento de 
2,4% e, em Itabuna, de 1,9%.

Embora o consumo total de eletricidade tenha aumen-
tado, em Ilhéus, os setores de comércio e serviços apresenta-
ram retração de 2,4%, no presente trimestre. Já, a indústria e 
a agricultura registraram aumentos de, respectivamente, 5,6% 
e 10%, o que amorteceu a queda da demanda do comércio e 
dos serviços. Vale ressaltar que, nos dois últimos trimestres, 
estes dois setores já vêm acumulando retração no consumo 
de energia elétrica, ou seja, no 1º trimestre de 2017 e no 4º 
trimestre de 2016, comércio e serviços, também registraram 
quedas na demanda de eletricidade.

Em Itabuna, foi observada a elevação na demanda de eletri-
cidade em todos os setores. A agricultura expandiu sua deman-
da em 14,4% e os setores de comércio e de serviços registraram 
aumentos de 2,5%.  Após dois trimestres seguidos registrando 
queda no consumo de eletricidade, a indústria de Itabuna apre-
sentou um aumento de 0,8% na demanda de energia elétrica. 

A indústria foi o setor produtivo que apresentou a 
maior contribuição no aumento total de eletricidade de 
Ilhéus. Esse aumento de demanda foi impulsionado, prin-
cipalmente, pelo seguimento de produtos alimentícios que 
registrou alta de 8,1%. Tal variação percentual correspon-
deu a um acréscimo de, aproximadamente, 1,387 milhões 
de kWh. (Tabela 3).

Tabela 2 – Evolução do Consumo de Energia, em KWh, no 2º 
trimestre – 2016 e 2017.

Ilhéus
 2º trim.  2017 2º trim.  2016 Variação (%)

Indústria 20.822.406 19.715.118 5,6

Comércio e Serviços 15.022.881 15.400.131 -2,4

Agricultura 1.488.039 1.353.215 10,0

TOTAL 37.333.326 36.468.463 2,4

Itabuna
 2º trim.  2017 2º trim.  2016 Variação (%)

Indústria 18.603.264 18.455.464 0,8

Comércio e Serviços 19.880.876 19.393.082 2,5

Agricultura 740.225 647.325 14,4

TOTAL 39.224.365 38.495.871 1,9
Fonte: COELBA, agosto de 2017.

A maior queda de consumo de eletricidade observada foi 
do segmento de produção de borracha e de materiais plásti-
cos (-22,6%), correspondendo a uma retração de, aproxima-
damente, 287 mil kWh.

Tabela 3 – Consumo de energia elétrica da indústria, por ati-
vidade econômica, em Ilhéus.

Atividade Industrial 2º Trim. 
2017

2º Trim.  
2016

Variação 
(%)

Coleta, Tratamento e 
Distribuição de Resíduos; 
Recuperação de Materiais

409.777 380.878 ↑ 7,6

Equip. Informática, Prod. 
Eletrônicos e Ópticos 537.671 593.930 ↓ -9,5

Máq., Aparelhos e 
Materiais Elétricos 109.793 116.897 ↓ -6,1

Prod. de Borracha e de 
Material Plástico 985.709 1.273.180 ↓-22,6

Fab. Prod. de Minerais 
Não-Metálico 127.926 107.261 ↑ 19,3

Produtos Alimentícios 18.417.505 17.030.249 ↑ 8,1

Outros 234.024 212.723 ↑ 10,0

Total 20.822.406 19.715.118 5,6
Fonte: COELBA, agosto de 2017.

Observando o Gráfico 5, pode-se ter mais clareza da im-
portância do segmento de produtos alimentícios na compo-
sição do consumo total de eletricidade exercida pela indús-
tria de Ilhéus, tanto no 2º trimestre de 2017 quanto no 2º 
trimestre de 2016. O referido segmento consumiu 86,4% de 
toda a demanda de eletricidade efetuada pela indústria, no 2º 
trimestre de 2016. Já no 2ª trimestre de 2017, verifica-se que o 
segmento ampliou a sua participação no total demandado de 
energia elétrica do setor industrial para 88,5%. 

O segmento de produção de borracha e material plás-
tico foi o segundo maior consumidor de energia elétrica, no 
2º trimestre de 2017, responsável pela demanda de 4,7% de 
toda eletricidade consumida pela indústria. Vale ressaltar que 
esse segmento apresentou uma participação de 6,5% no mes-
mo trimestre de 2016 e, conforme verificado na Tabela 3, de 
fato o consumo de eletricidade, desse segmento, sofreu uma 
retração significante no 2º trimestre de 2017, quando compa-
rado com o 2º trimestre de 2016.
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Gráfico 5 – Participação (%) de cada atividade industrial de 
Ilhéus no consumo de energia elétrica, no 2º trimestre de 
2017 e no 2º trimestre de 2016.
Fonte: COELBA, agosto de 2017.

O aumento no consumo de energia elétrica, registrado 
pelo segmento alimentício de Ilhéus, é justificado, princi-
palmente, pela alta de 8,2% registrada pela atividade in-
dustrial de fabricação de produtos derivados do cacau. Essa 
alta representou um acréscimo de, aproximadamente, 1,327 
milhões de kWh na demanda de eletricidade do segmento 
em questão. Registra-se, ainda, que as demais atividades 
do setor de alimentos, apresentaram, em média, uma ele-
vação de 6,5% no consumo de eletricidade, totalizando um 
acréscimo de cerca de 60 mil kWh do segmento alimentício. 

Tabela 4 – Participação do segmento alimentício de Ilhéus 
no consumo de energia elétrica (em Kwh), no 2º trimestre de 
2017 e 2016.

Produtos Alimentícios 2º Trim. 
2017

2º Trim. 
2016

Variação 
(%)

Fab. de produtos derivados 
do cacau e de chocolates 17.444.004 16.116.394 ↑ 8,2

Outros 973.501 913.854 ↑ 6,5

Total 18.417.505 17.030.249 8,1
Fonte: COELBA, agosto de 2017.

Os principais segmentos do setor industrial de Itabuna 
apresentaram alta no consumo de energia elétrica, no 2º tri-
mestre de 2017, quando comparado com o mesmo período 
de 2016. Os segmentos de confecção de artigos do vestuário 
e acessório e o segmento de extração de minerais não me-
tálicos registraram as maiores elevações percentuais, sendo, 
respectivamente, 18% e de 17% (Tabela 5). 

No que se refere à maior queda de consumo de eletri-
cidade, destaca-se a indústria de alimentos, com retração de 
demanda de 19,9%.

Tabela 5 – Consumo de energia elétrica da indústria, por ati-
vidade econômica, em Itabuna

Atividade Industrial 2º Trim. 
2017

2º Trim.  
2016

Variação 
(%)

Confecção de Artigos do 
Vestuário e Acessórios 10.504.162 8.899.170 ↑ 18,0

Artefatos de Couro, Artigos de 
Viagem e Calçados 978.514 900.196 ↑ 8,7

Produtos Derivados do Petróleo 
e de Biocombustíveis 211.705 210.358 ↑ 0,6

Extração de Minerais  
Não-Metálicos 188.556 161.107 ↑ 17,0

Produtos Alimentícios 6.296.971 7.858.924 ↓ -19,9

Outros 423.357 425.710 ↓ -0,6

Total 18.603.264 18.455.464 0,8

Fonte: COELBA, agosto de 2017.

Como pode ser extraído do Gráfico 6, os maiores con-
sumos de eletricidade, no 2ª trimestre de 2017, foram rea-
lizados pelas atividades industriais de confecção de artigos 
do vestuário e acessórios (56,5%) e de produtos alimentícios 
(33,8%). Observando a participação percentual dessas mes-
mas atividades na composição do consumo de eletricidade, 
do 2º trimestre de 2016, constata-se que a primeira ampliou 
sua participação percentual em 8,3%, ao passo que a segunda 
reduziu sua participação em 8,8%.

 Essas foram, justamente, as duas atividades industriais com 
maior alta e maior queda no consumo de energia elétrica, verifi-
cado na Tabela 5. A indústria de confecção de artigos do vestuá-
rio registrou aumento de, aproximadamente, 1,6 milhões de kWh 
e a indústria de alimentos, por outro lado, reduziu sua demanda 
de eletricidade em, aproximadamente, 1,6 milhões de kWh.

Gráfico 6 – Participação (%) de cada atividade industrial de 
Itabuna no consumo de energia elétrica, no 2º trimestre de 
2017 e no 2º trimestre de 2016.
Fonte: COELBA, agosto de 2017.
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Em relação à indústria de alimentos, verifica-se que o 
segmento de fabricação de produtos de cacau foi o maior 
demandante de energia elétrica, apresentando um aumen-
to de 8,2% no 2º trimestre de 2017, no comparativo com o 
2º trimestre de 2016. No entanto, o segmento de fabricação 
de laticínios, segundo maior demandante de eletricidade da 
indústria de produtos alimentícios, registrou, no mesmo pe-
ríodo, uma queda expressiva no consumo de energia elétrica 
(-65,2%), correspondendo a uma retração em torno de 1,86 
milhões de kWh. 

Tabela 6 – Participação do segmento alimentício no consu-
mo de energia elétrica de Itabuna, no 2º trimestre de 2017 
e 2016.

Produtos Alimentícios 2º Trim. 
2017

2º Trim.  
2016

Variação 
(%)

Fab. de produtos derivados 
do cacau e de chocolates 4.610.511 4.261.058 ↑ 8,2

Fabricação de laticínios 988.687 2.844.561 ↓ -65,2

Outros 697.772 753.305 ↓ -7,4

Total 6.296.971 7.858.924 -19,9
Fonte: COELBA, agosto de 2017.

Em relação à atividade industrial de confecção de artigos 
do vestuário e acessórios, quase a totalidade do consumo de 
eletricidade (99,75%) foi realizado pela indústria de fabrica-
ção de meias. Este segmento industrial apresentou uma alta 
no consumo de energia elétrica de 18,1%, no 2º trimestre de 
2017, representando um acréscimo de, aproximadamente, 1,6 
milhões de kWh.

Tabela 7 – Participação do segmento de confecções de artigos 
do vestuário e acessórios no consumo de energia elétrica de 
Itabuna, no 2º trimestre de 2017 e 2016.
Confecção de Artigos do 
Vestuário e Acessórios

2º Trim. 
2017

2º Trim.  
2016

Variação 
(%)

Fabricação de meias 10.477.896 8.874.862 ↑ 18,1

Outros 26.266 24.308 ↑ 8,1

Total 10.504.162 8.899.170 18,0
Fonte: COELBA, agosto de 2017.

Tomando por base o consumo de energia elétrica como 
sinalizador do comportamento das atividades produtivas de 
Ilhéus e Itabuna, registra-se que setores importantes para os 
dois municípios como o setor industrial, sinalizaram, no 2º tri-
mestre de 2017, indícios de melhora. Em Itabuna, o aumento 
da demanda de eletricidade do setor industrial foi de apenas 
0,8%, mas vale ressaltar que esse setor vinha apresentando 
retração, desde os dois últimos trimestres. Por outro lado, 
nota-se uma modificação visível na proporção da composição 
do consumo de eletricidade entre os segmentos de confec-
ção de artigos de vestuário e de produtos alimentícios, que 
apresentavam, historicamente, consumos muito semelhantes. 

Chama-se, portanto, atenção para a considerável retração da 
demanda de energia elétrica apresentada pela indústria de 
laticínios de Itabuna.

COMÉRCIO EXTERIOR
Marcelo dos Santos da Silva

O comércio exterior de Ilhéus e Itabuna, referente ao se-
gundo trimestre de 2017, teve aumento significativo na impor-
tação ilheense e redução na itabunense, apresentando queda 
na exportação em Ilhéus e crescimento em Itabuna (Tabela 
8). Porém, o saldo da balança comercial no 2º trimestre em 
relação ao 1º, teve forte crescimento em Ilhéus e queda em 
Itabuna (Tabela 9).

A Tabela 8 permite observar que, do primeiro trimestre 
para o segundo trimestre do ano corrente, houve uma peque-
na redução do valor total da exportação de Ilhéus. No muni-
cípio de Itabuna, ao contrário, verificou-se crescimento de, 
aproximadamente, 22,5%.

No que se refere à importação, a demanda externa de 
Itabuna sofreu redução, enquanto a ilheense mais do que 
dobrou, chegando a um aumento de 115,18%, entre os dois 
primeiros semestres de 2017. Esse movimento, certamente, 
produziu saldo comercial negativo para Ilhéus, pois sua expor-
tação total se reduziu.

O primeiro semestre de 2017 se configurou com um acú-
mulo de déficits comerciais para ambos os municípios. Para 
Ilhéus, o déficit comercial aumentou de forma surpreenden-
te (627%), aproximadamente, passando de um superávit de 
pouco mais de US$ 9,8 milhões para um déficit próximo de 
US$ 51,93 milhões. Esse resultado não reflete o movimento 
do primeiro trimestre, em que o comércio do município mos-
trava-se superavitário.

No saldo comercial itabunense, apesar de ainda negativo 
no segundo trimestre, houve recuperação. Pois, esse saldo 
tornou-se menos deficitário (61,38%), chegando a aproxima-
damente US$ 2,49 milhões.

Na Tabela 9 é mostrado o comportamento do saldo co-
mercial de ambos os municípios.

A Gráfico 7 permite identificar que no primeiro semestre 
de 2017, apenas os meses de fevereiro e junho, foram supe-
ravitários para o comércio exterior de Ilhéus e Itabuna. Esses 
superávits, tímidos, não foram capazes de reverter os déficits 
dos demais meses. Desse modo, o saldo comercial semestral 
de Ilhéus foi deficitário, da ordem de US$ 42,08 milhões. O 
mesmo ocorreu também com o saldo de Itabuna que foi defi-
citário em US$ 8,95 milhões.

Para os próximos trimestres, a previsão ainda é de saldos 
comerciais negativos, pelo menos em Ilhéus, haja vista a dete-
rioração do saldo comercial neste primeiro semestre.

As exportações e importações desagregadas da região, 
no segundo trimestre de 2017, estão na Tabela 10. As informa-
ções reunidas permitem averiguar por que o saldo comercial 
da região se encontra deficitário.

Tabela 8 – Evolução do comércio exterior para Ilhéus e Itabuna, no segundo e primeiro trimestres de 2017, em US$ FOB.

Município
Exportação total 

Variação (%)
Importação total

Variação(%)
2º trim. 1º trim. 2º trim. 1º trim.

Ilhéus 58.425.182 61.126.926 -4,42 110.350.394 51.282.962 115,18

Itabuna 6.607.809 5.394.458 22,49 9.100.941 11.849.928 -23,20
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0.
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Tabela 9 – Saldo da balança comercial, para Ilhéus e Itabuna, no segundo e primeiro trimestres de 2017, em US$ FOB.

Município
Saldo comercial

Variação (%)
2º trim. 1º trim.

Ilhéus (51.925.212) 9.843.964 -627,48

Itabuna (2.493.132) (6.455.470) 61,38
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0.

Gráfico 7 – Exportação, importação e saldo comercial para os municípios de Ilhéus e Itabuna, primeiro semestre de 2017, em 
US$ FOB.
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0.

Tabela 10 – Exportação e importação em US$ FOB, por classe de produto selecionada, de acordo com o Sistema Harmonizado 
(SH), a dois dígitos, para Ilhéus e Itabuna no segundo trimestre de 2017.
Classe Ilhéus Itabuna
Rubrica Exportação Importação Exportação Importação
Cacau e suas preparações 58.240.307 83.902.755 6.187.046 8.853.077

Máq., aparelhos e mat. elétricos (e partes); aparelhos de gravação ou 
reprodução de som; imagens e som em televisão (partes e acessórios) 150.197 20.029.327 - -

Borracha e suas obras - 1.763.820 - -

Vestuário e seus acessórios (malha) - 305.014 397.087 -

Vestuário e seus acessórios (exceto malha) - - 23.676 -

Obra de ferro fundido, ferro ou aço - 100.997 - -

Reatores nucleares, caldeiras, máq., aparelhos e instrumentos 
mecânicos (e suas partes) 25.500 3.853.798 - -

Filmamentos sintéticos ou artificiais 8.018 - - -

Plástico e suas obras 81.602 92.954
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de Aliceweb 2.0.
Nota: Total de capítulos SH2 para os municípios: exportação – 7; importação – 28. 

O Sistema Harmonizado (SH) é um sistema internacional para classificação padronizada de mercadorias exportadas ou importadas.

A região apresentou, mais uma vez, pauta exportadora 
pouco diversificada, com apenas sete categorias de produto. A 
categoria mais representativa, para ambos os municípios, como 
sempre ocorre na análise, é o Cacau e suas preparações. Essa 
categoria respondeu, no segundo trimestre de 2017, por 99,68% 
de todo valor exportado em Ilhéus e 93,63% para Itabuna. Con-
clui-se que a exportação regional é muito concentrada em pou-
cos produtos, favorecendo, portanto, quedas abruptas no saldo 
comercial quando o desempenho exportador é fraco.

A pauta importadora, por outro lado, é bastante diversi-
ficada: são 28 categorias de produtos presentes no segundo 

semestre deste ano. A Tabela 10 reúne apenas aquelas com 
valores regionais mais representativos.

Novamente, a conta Cacau e suas preparações merece o 
principal destaque: 76,03% e 97,28% de todos os produtos im-
portados por Ilhéus e Itabuna, respectivamente, relacionam-
-se com o cacau. Tanto a exportação quanto a importação da 
região estão intimamente ligadas à commodity, mesmo com 
as dificuldades periódicas enfrentadas pela lavoura nesses 
municípios.

Outras categorias de produtos que merecem destaque 
na importação são: Máq., aparelhos e mat. elétricos (e par-
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tes); aparelhos de gravação ou reprodução de som; imagens 
e som em televisão (partes e acessórios), cujo valor total em 
compras foi da ordem de US$ 20,03 milhões; reatores nucle-
ares, caldeiras, máq., aparelhos e instrumentos mecânicos (e 
suas partes), com US$ 3,85 milhões; e Borracha e suas obras, 
com valores em US$ 1,76 milhões.

FINANÇAS PÚBLICAS
Sócrates Jacobo Moquete Guzmán

1- QUADRO GERAL DO DESEMPENHO DA RECEITA E 
DESPESA, ILHÉUS-ITABUNA

No município de Ilhéus, o total das receitas realizadas no 
primeiro semestre de 2017, compreendidas as Receitas Cor-
rentes e de Capital, foi de R$160,304 milhões, em termos re-
ais. Essa receita corresponde a um crescimento real de 2,38%, 
em relação a igual período de 2016, conforme a Tabela 11, in-
titulada “Comportamento das principais Receitas e Despesas 
liquidadas, Ilhéus”. Contribuíram para esse bom resultado, o 
crescimento das Transferências Correntes (2,25%), provenien-
tes da União e do Estado da Bahia e as Receitas Tributarias 

Tabela 11 – Comportamento das principais Receitas e Despesas, Ilhéus (1º semestre 2016 e 2017) R$1,00

Detalhamento         2016 (a) 2016 (b)
Valor real        2017 (c)       2017 (d)

    Valor real

Variação real 
(%) (d/b)

1-RECEITAS CORRENTES 157.138.500,73 152.796.638,84 164.655.593,08 160.106.027,95 4,78

1.1-Receitas Tributárias 34.143.721,98 33.200.303,76 38.445.300,89 37.383.026,62 12,60
1.2-Transferências Correntes 116.675.321,92 113.451.489,88 119.297.695,02 116.001.404,72 2,25
1.3- Outras Receitas Correntes 4.499.395,95 4.375.074,06 4.430.353,95 4.307.939,74 -1,53
2-RECEITAS DE CAPITAL 3.883.671,47 3.776.362,54 204.319,93 198.674,41 -94,74
3-TOTAL DAS RECEITAS 161.022.172,20 156.573.001,38 164.859.913,01 160.304.702,36 2,38
4-DESPESAS CORRENTES 130.675.848,29 127.065.170,56 137.991.740,49 134.178.918,83 5,60
4.1-Pessoal e Encargos Sociais 84.627.739,88 82.289.408,05 100.157.234,14 97.389.810,02 18,35
4.2-Juros e Encargos da Dívida 38.460,76 37.398,06 14.736,25 14.329,08 -61,68
5-DESPESAS DE CAPITAL 12.919.220,17 12.562.251,83 8.862.092,11 8.617.225,45 -31,40
5.1-Investimentos 7.103.652,36 6.907.372,79 2.070.322,63 2.013.117,97 -70,86
5.2-Amortização da dívida 5.815.567,81 5.654.879,04 6.791.769,48 6.604.107,48 16,79
6-TOTAL DAS DESPESAS 143.595.068,46 139.627.422,39 146.853.832,60 142.796.144,28 2,27

Fontes: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Ilhéus. Diário Oficial, edições de 19-7-2016 e 31-7-17 (RREO, Anexo 1, LRF).

Tabela 12 – Comportamento das principais Receitas e Despesas, Itabuna (1º semestre 2016 e 2017) R$1,00

Detalhamento 2016
(a)

2016
(Valor real) (b)

2017
(c)

2017
Valor real (d)

Variação real
(%) (d/b)

1-RECEITAS CORRENTES 209.400.361,50 203.614.462,8 205.806.140,72 200.119.553,19 -1,72

1.1-Receita Tributária 23.353.104,03 22.707.839,17 26.375.078,51 25.646.314,09 12,94

1.2-Transferências Correntes 165.246.220,28 160.680.335,6 170.802.764,63 166.083.348,25 6,30

1.3- Outras Receitas Correntes 4.679.520,54 4.550.221,66 2.895.678,12 2.815.668,23 -38,12

2-RECEITAS DE CAPITAL 4.493.383,16 4.369.227,40 4.534.384,60 4.409.095,94 0,91

3-TOTAL DAS RECEITAS 213.893.744,66 207.983.690,2 210.340.525,32 204.528.649,14 -1,66

4-DESPESAS CORRENTES 179.796.758,67 174.828.831,1 210.072.188,38 204.267.726,56 16,84

4.1-Pessoal e Encargos Sociais 106.554.773,83 103.610.580,6 112.124.691,68 109.026.597,18 5,23

5-DESPESAS DE CAPITAL 5.309.133,34 5.162.437,759 6.258.533,14 6.085.604,89 17,88

5.1-Investimentos 1.066.995,51 1.037.513,575 3.810.011,54 3.704.737,89 257,08
5.2-Amortização da Dívida/
Refinanciamento 4.242.137,83 4.124.924,184 2.448.521,60 2.380.867,00 -42,28

6-TOTAL DAS DESPESAS 185.105.892,01 179.991.268,8 216.330.721,52 210.353.331,45 16,87
Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Itabuna. Diário Oficial, edições de 27-7-16 e 27-7-17 (RREO, Anexo 1, LRF).
Notas: A categoria “Juros e encargos da dívida” não apresentou valores.

(12,6%) próprias do município. Isso contribuiu para o Supe-
rávit de R$17,508 milhões no Balanço Orçamentário, mesmo 
com as Despesas Totais, aumentando em 2,27%, em relação 
ao 1o semestre 2016, em termos reais.

Em relação às Despesas cabe destacar a queda expres-
siva dos Investimentos (-70,86%), no 1º semestre de 2017, 
em comparação com o mesmo período de 2016, embora a 
despesa com Amortização da Dívida tivesse crescimento real 
(16,79%). Isso indica que o novo governo foi conservador nos 
gastos no início de mandato, diante das incertezas da crise 
econômica nacional.

No município de Itabuna, conforme a Tabela 12, as Re-
ceitas totais, realizadas no 1º semestre de 2017, totalizaram 
R$204,528 milhões em termos reais. Em relação a 2016, hou-
ve queda de -1,66 o que indica que a crise continua afetando 
a arrecadação. Em termos comparativos, Itabuna obteve uma 
receita total superior a Ilhéus, sendo R$44.223.946,78 maior 
em termos reais, já com a inclusão da inflação do período. Em 
2016, esse resultado foi a favor de Ilhéus que, por conta da 
reforma do Código Tributário do município, aumentou a arre-
cadação do IPTU, a partir de 2015. As Despesas orçamentárias 
Totais de Itabuna foram também maiores que as de Ilhéus, 
fazendo uma diferença de R$67.557.187,17, em termos reais.
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2- DESEMPENHO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

As Receitas Tributárias totais de Ilhéus, (Tabela 13), 
cresceram em 13,38% no 2º trimestre 2017, em relação ao 
mesmo período de 2016. Isso pode ser atribuído aos aumen-
tos expressivos da arrecadação do IRRF (363,58%) e do ITBI 
(11,02%). Na comparação entre o 2º trimestre 2017 e 1º tri-
mestre do mesmo ano, o desempenho da arrecadação total 
da Receita Tributária foi preocupante, caindo 19,97%. Isso in-
dica que existe ainda muita instabilidade na economia, impe-
dindo, desse modo, a retomada do crescimento. Quanto ao 

principal motivo dessa queda, claramente, é atribuída ao IPTU 
que caiu 65,40% na arrecadação, no segundo trimestre 2017, 
em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano.

No caso de Itabuna, (Tabela 14), na comparação do 2º 
trimestre 2017 com o mesmo período de 2016, as Receitas 
Tributárias totais tiveram queda acentuada de 50,87%, cau-
sada pela enorme queda na arrecadação do IRRF (-95,76%). 
Já na comparação da arrecadação do 2º trimestre 2017, em 
relação ao 1º trimestre do mesmo ano, a Receita Tributária 
cresceu 6,27%, ajudada pelos aumentos expressivos em todos 
os tributos exceto Outras Receitas.

Tabela 13 – Receitas Tributárias de Ilhéus, 1º e 2º trimestres de 2017 e 2º trimestre de 2016 (R$1,00) (Valores reais)
Tributos Abril-Junho 2016 (a) Janeiro-Março 2017 (b) Abril-Junho 2017 (c) Variação % c/a Variação % c/b

IPTU 2.593.131,22 7.618.264,91 2.635.776,30 1,64 -65,40

IRFF 429.670,27 1.227.467,83 2.017.687,06 369,58 64,37

ISS 6.651.335,44 5.509.498,53 6.591.004,41 -0,90 19,62

ITBI 1.485.247,49 1.287.539,45 1.648.975,07 11,02 28,07

Outras Receitas 3.201.972,47 4.705.779,95 3.389.627,00 5,86 -27,96

Receita Tributária Total 14.361.356,91 20.348.550,69 16.283.069,84 13,38 -19,97
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Prefeitura de Ilhéus. Diário Oficial, edições de 19-7-2016 e 31-7-17 (RREO, Anexo 3, LRF).

Tabela 14 – Receitas Tributárias de Itabuna, 1º e 2º trimestres de 2017 e 2º trimestre de 2016 (R$1,00) (Valores reais)
Tributos Janeiro-Março 2017 (a) Abril-Junho 2017 (b) Abril-Junho 2016 (c) Variação % b/c Variação % b/a

IPTU 2.684.295,88 3.978.985,60 3.394.972,06 17,20 48,23

IRFF 472.670,47 663.252,26 15.632.072,48 -95,76 40,32

ISS 5.881.800,41 6.801.497,26 6.182.029,01 10,02 15,64

ITBI 697.148,86 838.485,20 651.914,01 28,62 20,27

Outras Receitas 2.463.562,74 682.405,38 528.328,02 29,16 -72,30

Total 12.199.478,35 12.964.625,70 26.389.315,59 -50,87  6,27
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Prefeitura de Itabuna. Diário Oficial, edições de 27-7-16 e 27-7-17 (RREO, Anexo 3, LRF).

3- ARRECADAÇÃO E REPASSES DE RECEITAS DO ESTA-
DO (ICMS-IPVA)

O ICMS e IPVA são impostos estaduais coletados nos mu-
nicípios, uma parte de cuja receita é transferida a cada admi-
nistração municipal. Assim como o ISS, em nível municipal, 
o comportamento da arrecadação do ICMS é também uma 
forma indireta de medir o desempenho da atividade econô-
mica. Nesse sentido, a arrecadação de ICMS, no município de 
Ilhéus, teve um aumento real de 11,87%, no 2º trimestre de 
2017, em relação a igual período de 2016. Esse resultado en-
trou em contradição com a queda de -0,9% do ISS, como visto 
na Tabela 13 sobre Receitas Tributarias de Ilhéus. De fato, am-
bos os impostos são um bom termômetro a respeito da dinâ-
mica econômica. Com relação a Itabuna, constata-se que esse 
município também obteve aumento real na arrecadação de 
ICMS (11,42%), acompanhando o aumento na arrecadação do 
ISS (10,02), no mesmo período correspondente a 2º trimestre 
2017. A arrecadação de IPVA em Ilhéus também aumentou 
em 4,42%, em termos reais no segundo trimestre de 2017. 

Com relação a Itabuna, essa arrecadação teve aumento real 
de 7,07, no mesmo imposto, e em igual período.

No que tange à comparação da arrecadação de ICMS e 
IPVA, entre o 1º e 2º trimestres de 2017, Ilhéus teve arreca-
dações divergentes (ICMS -13,89% e IPVA 44,50%), enquan-
to Itabuna teve queda real de 1,7% na arrecadação do ICMS 
e expressivo aumento de 46,06% no IPVA. Portanto, ambos 
os municípios continuam refletindo a queda da atividade 
econômica que é tributada pelo ICMS enquanto que, em 
relação às vendas e emplacamentos de automóveis, medida 
pelo IPVA, ambos os municípios tiveram ótimo desempenho 
na arrecadação.

Em relação às transferências do governo do Estado da 
Bahia, derivadas das arrecadações de ICMS e IPVA, houve au-
mento real desses repasses do primeiro para o segundo tri-
mestre 2017 nos municípios de Ilhéus e Itabuna, como mostra 
a Tabela 15. Cabe destacar que no período anterior, último 
trimestre de 2016 para 1º trimestre de 2017, houve expressiva 
diminuição desses repasses, dificultando, assim, o investimen-
to dos municípios. 

Tabela 15 – Arrecadação de ICMS e IPVA, 2º trimestre 2016 e 2017, Ilhéus e Itabuna (R$) (Valores reais)

Impostos
Ilhéus Itabuna

2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. %
ICMS 31.023.168,99 34.707.082,23  11,87 35.276.958,89 39.306.780,71 11,42

IPVA 3.643.157,47 3.804.268,08 4,42 6.110.502,92 6.542.441,98 7,07

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Secretaria da Fazenda-Ba (http://www.sefaz.ba.gov.br/).
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4- DESPESAS
Nessa seção, algumas despesas por função são apresen-

tadas, tendo como critério de seleção a sua magnitude ou 
importância, em termos das despesas finalísticas próprias de 
qualquer município. Nesse sentido, as Despesas Finalísticas 
destinam-se a atender diretamente as demandas sociais e ne-
cessidades da cidade e do município. Já as Despesas Adminis-
trativas são realizadas para custear os gastos administrativos 
da prefeitura, necessárias à execução de suas atividades tais 
como: aluguéis, insumos administrativos, material de expe-
diente, despesas com viagens e custeio de pessoal, incluindo 
remunerações, encargos sociais, provisionamentos para resci-
são, tributos e vantagens pessoais. Esses conceitos permitem 
avaliar, com um critério mais objetivo, a composição e a exe-
cução das Despesas públicas.

A execução das Despesas, por função do município de 
Ilhéus, indica que, das selecionadas, as que tiveram melhor 

desempenho em termos de crescimento na execução de suas 
atividades foram Cultura, (62,1%) e despesas com Administra-
ção (34,8%). As que tiveram quedas mais expressivas foram 
Segurança Pública, Transporte e Saneamento seguida de As-
sistência Social.

A execução das Despesas do município de Itabuna, por 
funções selecionadas, indica que as Despesas com o Legislati-
vo (Câmara de Vereadores), Saneamento e Assistência Social 
tiveram as maiores quedas no primeiro semestre de 2017, em 
comparação com o 1º semestre de 2016. Já as Despesas com 
Habitação, Saúde, Urbanismo e Cultura tiveram o maior cres-
cimento. Cabe destacar que ainda é cedo para elaborar um 
perfil nas despesas dos governos que assumiram municípios 
em janeiro desse ano. Porém, os dados apresentados permi-
tem verificar mudanças em algumas das áreas que os novos 
governantes, aparentemente, estão priorizando como pode 
ser inferido nas respectivas tabelas. 

Tabela 16 – Repasse de parcela da arrecadação de ICMS e IPVA aos municípios, 1º e 2º trimestres 2017 – Ilhéus e Itabuna 
(R$1,00) (Valores reais)

ICMS
                1º Trimestre                           2º Trimestre

Ilhéus                  11.690.397,53 14.356.092,13

Itabuna                  13.312.976,45 16.345.685,08

                          IPVA
Ilhéus 1.280.452,71 1.857.567,51
Itabuna 2.198.684,90 3.218.113,40

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Secretaria da Fazenda-Ba (http://www.sefaz.ba.gov.br/).

Tabela 17 – Execução das Despesas Liquidadas, por funções selecionadas, Ilhéus (1º semestre 2016 e 2017) R$1,00 (valores reais)

Detalhamento 2016 (a) 2016 (b)
Valor real 2017 (c) 2017 (d)

Valor Real
Variação Real (d/b)

(%)
DESPESAS 143.595.068,5 137.514.452,2 146.853.832,6 140.635.222,0 2,3
Judiciária 2.578.393,4 2.469.209,8 2.259.675,4 2.163.988,1 -12,4
Administração 34.032.061,6 32.590.954,2 45.867.890,8 43.925.588,4 34,8
Assistência Social 4.929.872,7 4.721.114,3 2.363.830,6 2.263.732,8 -52,1
Saúde 34.191.646,2 32.743.781,1 35.012.911,6 33.530.269,6 2,4
Educação 36.567.562,9 35.019.088,3 37.028.285,7 35.460.301,5 1,3
Cultura 1.441.896,7 1.380.838,8 2.336.951,7 2.237.992,2 62,1
Urbanismo 2.398.868,5 2.297.287,0 2.212.862,1 2.119.157,2 -7,8
Saneamento 8.942.720,9 8.564.036,2 3.354.070,3 3.212.040,3 -62,5
Gestão Ambiental 1.707.525,1 1.635.218,9 1.416.450,1 1.356.469,7 -17,0
Transporte 1.787.263,0 1.711.580,3 295.639,9 283.120,8 -83,5
Segurança Pública 1.074.747,21 1.029.236,4 10.596,00 10.147,3 -99,0

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Ilhéus. Diário Oficial, edições de 19-7-2016 e 31-7-17 (RREO, Anexo 2, LRF).

Tabela 18 – Execução das Despesas Liquidadas, por funções selecionadas, Itabuna (1º semestre 2016 e 2017) R$1,00 (Valores reais)

Detalhamento 2016 (a) 2016 (b)
(Valor real) 2017 (c) 2017 (d)

(Valor real)
Variação Real (d/b)

(%)
DESPESAS 185.105.892,01 177.267.475,8 216.330.721,52 207.170.071,86 16,87
Legislativa 5.514.210,75 5.280.708,303 3.721.882,04 3.564.276,79 -29,52
Administração 22.982.603,28 22.009.391,64 24.903.133,42 23.848.595,82 13,15
Assistência Social 6.866.788,71 6.576.010,566 5.031.416,05 4.818.357,82 -23,49
Saúde 77.678.939,17 74.389.579,51 102.349.726,76 98.015.668,32 37,59
Educação 47.141.690,46 45.145.448,28 51.090.822,51 48.927.352,05 13,17
Cultura 2.105.337,57 2.016.185,83 2.555.481,01 2.447.267,69 26,75
Urbanismo 12.341.173,79 11.818.579,64 14.988.145,70 14.353.463,99 26,82
Saneamento 275.615,50 263.944,40 29.439,50 28.192,87 -88,85
Transporte 2.551.157,25 2.443.127,01 2.409.095,39 2.307.080,85 -1,39
Habitação 263.801,54 252.630,71 1.164.464,89 1.115.154,95 360,94

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Itabuna. Diário Oficial, edições de 27-7-16 e 27-7-17 (RREO, Anexo 2, LRF).
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Tabela 19 – Saldo total do emprego entre admissões e desligamentos1 no 2º trimestre – Brasil e Bahia
Abril Maio Junho 2º trim. 2017 2º trim. 2016 1º trim. 2017

Brasil 59.856 34.253 9.821 103.930 -226.491 -68.876
Bahia 7.192 2.966 -1.290 8.868 -17.050 -4.769

Fonte: MTE/CAGED; elaboração própria, a partir dos dados do CAGED, 2017.

Tabela 20 – Saldo total do emprego entre admissões e desligamentos no 2º trimestre - Ilhéus e Itabuna
Municípios Abril Maio Junho 2º trim. 2017 2º trim. 2016 1º trim. 2017
Ilhéus 103 -106 56 53 -519 -492
Itabuna 245 0 -55 190 -537 -322

Fonte: MTE/CAGED; elaboração própria a partir dos dados do CAGED, 2017.

Tabela 21 – Taxa de variação do emprego no 1º semestre – Ilhéus e Itabuna

Municípios
Estoque de empregos em 

1º de jan. 2017
(1)

Saldo no 1º semestre 
de 2017

(2)

Taxa de variação no 1º 
semestre 2017

2/1*100

Taxa de variação no 2º 
trimestre 2017

Ilhéus 24.615 -439 -1,78 +0,21
Itabuna 39.109 -132 -0,33 +0,48

Fonte: CAGED/MTE; Perfil do Município, julho de 2017; elaboração do autor, a partir dos dados do CAGED.

Gráfico 8 – Evolução do emprego no 2º trimestre de 2017 – Ilhéus e Itabuna.
Fonte: CAGED/MTE, fevereiro, 2017; elaboração do discente Kaio Rhuan Mendes, 2017. 

MERCADO DE TRABALHO
Sérgio Ricardo Ribeiro Lima

Brasil e Bahia
O saldo total de empregos no Brasil e na Bahia, para o 2º 

trimestre de 2017, na Tabela 19, apontou melhoras em relação 
aos trimestres anteriores, quando, conforme a tabela, foram ne-
gativos. Brasil e Bahia melhoraram em relação ao 1º trimestre e, 
mais ainda, em relação ao mesmo trimestre de 2016, momento 
agudo da crise, principalmente em relação ao Brasil, quando 
teve demissões de 226.491 trabalhadores. As economias bra-
sileira e baiana parecem tomar um pouco de fôlego, nesse 2º 
trimestre, o que não nos autoriza afirmar que saímos da crise. 

Ilhéus e Itabuna
Ilhéus e Itabuna acompanharam, nesse 2º trimestre, o 

comportamento do emprego no Brasil e na Bahia, conforme 
mostra a tabela abaixo. Tanto em relação ao 2º trimestre 
de 2016 quanto ao 1º trimestre deste ano, Ilhéus e Itabuna 
apresentaram saldo positivo, embora pequeno. Mas, esse 
quadro, comparado aos saldos negativos do ano passado e 
do 1º trimestre deste ano, demonstra uma significativa me-
lhora. Ilhéus apresentou mais demissões que Itabuna e este, 
por sua vez, também apresentou mais admissões que Ilhéus. 
Isso significa que Itabuna vem apresentando – pelo menos em 

termos do mercado de trabalho – melhores sinais na econo-
mia que Ilhéus.

A taxa de variação do emprego,1 (Tabela 21) no 2º trimes-
tre do ano, foi positiva para Ilhéus e Itabuna, embora com 
valores irrisórios. Mas, em relação ao semestre, os percentu-
ais foram negativos para os dois municípios, sendo pior para 
Ilhéus que para Itabuna. Também, nesta avaliação, Itabuna 
apresenta sinais melhores que Ilhéus na economia, em rela-
ção ao mercado de trabalho. Apesar do saldo positivo do em-
prego no 1º trimestre, o semestre apresentou saldo negativo 
para os dois municípios, conforme tabela abaixo. 

O Gráfico 8 ilustra o comportamento do empre-
go no 2º trimestre, com base nos dados da Tabela 20. En-
quanto Itabuna apresentou uma trajetória descendente 
do emprego, Ilhéus apresentou, de abril a maio, uma forte 
queda, recuperando-se de maio para junho. O compor-
tamento das linhas de cada município no gráfico parece 
contrariar o que afirmamos acima. Mas, apesar da recupe-
ração do emprego em Ilhéus, esse quadro apresentou em 
maio uma forte queda, o que não ocorreu para Itabuna.

Quanto à comparação com o mesmo período de 2016, 
no Gráfico 9, para Itabuna, houve trajetória de queda de 
abril a junho de 2017, enquanto, para o mesmo período 
de 2016, o emprego apresentou crescimento. A diferença 
entre os dois  períodos é que, em 2016, o emprego esteve  
com saldo negativo em todo o período. Já em 2017, vamos

1  A taxa de variação do emprego é o resultado percentual entre o saldo do emprego e o estoque de emprego em 1º de janeiro do ano de referência.
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Gráfico 9 – Comparação do emprego no 2º trimestre – 2017-2016 – Itabuna.
Fonte: CAGED/MTE, fevereiro, 2017; elaboração do discente Kaio Rhuan Mendes, 2017.

Gráfico 10 – Comparação do emprego no 2º trimestre – 2017-2016 – Ilhéus.
Fonte: CAGED/MTE, fevereiro, 2017; elaboração do discente Kaio Rhuan Mendes, 2017.

Gráfico 11 – Comparação do emprego no 2º trimestre – 2017-2016 – Ilhéus.
Fonte: CAGED/MTE, fevereiro, 2017; elaboração do discente Kaio Rhuan Mendes, 2017.

ter saldo positivo entre abril e maio e saldo negativo em 
junho. Isso demonstra que a economia de Itabuna, pelo 
olhar do mercado de trabalho, ainda convive com a crise. 

A ilustração das linhas para o mercado de trabalho em 
Ilhéus, no gráfico 10, mostra uma situação bem mais desfa-
vorável em 2016, quando os saldos dos três meses e do tri-
mestre foram negativos. Neste trimestre, o emprego tomou 
um pouco de fôlego, apesar da forte queda em maio, com 
recuperação em junho. Mas, podemos dizer com segurança, 
que, sob o ponto de vista do emprego, a economia de Ilhéus 
continua em crise. Isso se deve a fatores locais e nacionais, 
assim como a fatores conjunturais e estruturais.

O comportamento das linhas no Gráfico 10, mostra, para 
Ilhéus, uma situação mais favorável para o mercado de traba-

lho neste ano, principalmente de março a junho. Durante todo 
o semestre de 2016, os saldos foram negativos, porém, neste 
semestre, tivemos saldo positivo de março a junho. Como os 
dados semestrais são mais expressivos para diagnosticar um 
cenário econômico que os dados trimestrais, esperamos que 
este comportamento do semestre sinalize para uma melhora 
dos indicadores no decorrer deste ano.

Para o semestre, a situação do emprego para Itabuna e 
Ilhéus foi muito próxima, conforme gráficos 11 e 12. Ambos 
tiveram comportamento negativo, com melhor destaque em 
abril e junho. Porém, 2017, esse quadro foi bem mais favorável 
que 2016 para Itabuna, assim como para Ilhéus. Os dados do 
2º trimestre favoreceram o melhor resultado semestral para 
os dois municípios.
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Gráfico 12 – Comparativo da evolução do emprego no 1º semestre – 2017-2016 – Itabuna.
Fonte: CAGED/MTE, fevereiro, 2017; elaboração do discente Kaio Rhuan Mendes, 2017.

A Tabela 22 mostra saldo expressivo de admissões e 
desligamentos para os dois municípios, no setor de servi-
ços, seguido do comércio, mais em Itabuna que em Ilhéus. 
Os saldos deste período repetem o comportamento do 1º 
trimestre, com a maior expressividade dos serviços e do 
comércio. Mas, ainda com relação a esses setores, Itabuna 
teve melhor performance. Depois de comércio e serviços, 
o setor de destaque para Itabuna foi a indústria de trans-
formação, enquanto para Ilhéus foi a construção civil, em 
termos de admissões. Porém, ambos apresentaram saldo 
negativo. Cabe destacar que, como são dois setores com 
maiores impactos em cadeia (quer dizer, sobre outros se-
tores), o comportamento de ambos não favoreceu a uma 
sinalização para retomada do emprego. 

Cabe sinalizar que os setores da indústria de transfor-
mação e da construção civil geram efeitos em cadeia para 
frente, sobre os demais setores da produção e do comércio, 
enquanto comércio e serviços, como atividades-fim, geram 
efeitos para trás, sobre a produção. Portanto, se comércio e 
serviços são importantes como geradores de efeitos sobre a 
produção, indústria de transformação e construção civil são 
geradores não só de efeitos em cadeia para frente, mas, mais 
importante, geradores de renda que terminam por impactar 
sobre o consumo de bens e serviços e, portanto, alimentam 
os setores fins (comércio e serviços). 

A Tabela 23 apresenta o número de desligamentos por 
faixa salarial no 2º trimestre deste ano. Essa tabela é importan-
te porque mostra a perda de renda dos municípios. As maiores 
perdas de renda ocorreram, para os dois municípios, nas faixas 
de 0 a 3 SM (salário mínimo), totalizando para Ilhéus 1.408 

desligamentos e, para Itabuna, 1.861 desligamentos. As maio-
res perdas foram na faixa entre 1 e 2 SM, para Ilhéus e Itabuna. 

Se contabilizarmos as perdas em termos de volume de ren-
da média (salário médio), com base no valor do salário mínimo2, 
os valores são expressivos. Fizemos as seguintes simulações:

Considerando que os trabalhadores na faixa entre 0 e 1 
não recebem menos que 1 SM, temos os seguintes valores: 
R$424.461 para Ilhéus e R$578.129 para Itabuna. No total, 
para os dois municípios, a perda de renda no trimestre – até 1 
SM - foi de R$1.002.590. Ressalta-se que esses valores dizem 
respeito apenas ao número de trabalhadores desligados.

Considerando, agora, a faixa onde houve maiores per-
das – entre 1 e 2 SM – temos os seguintes valores: o valor 
médio do SM, nessa faixa, é de R$1.405,50. Portanto, Ilhéus 
teve perda de R$1.212.946,50 e Itabuna, R$1.617.730,50, o que 
dá um valor total para os dois municípios de R$2.830.677,50. 

Analisando, agora, as três faixas de renda onde houve as 
maiores perdas, – 0 a 3 SM – e considerando que – como mos-
tra a Tabela 23 – as maiores perdas ocorreram na faixa entre 1 
e 2 SM, vamos tomar como referência essa faixa média de ren-
da (R$1.405,50). Logo, temos então os seguintes valores: para 
Ilhéus, R$1.978.944,00 e para Itabuna, R$2.615.635,50. A perda 
total para os dois municípios no trimestre – para as faixas de ren-
da até 3 SM - foi de R$4.594.579,50. Vale salientar que esses va-
lores são apenas um indicador da perda de renda, podendo ser 
para mais ou para menos; salientamos ainda que os números ex-
pressos na Tabela 23 se referem apenas àqueles trabalhadores 
formalmente empregados (carteira assinada). Isso significa que 
há um volume de renda – para mais – não contabilizado que re-
presenta aqueles trabalhadores ocupados sem carteira assinada.

2 Valor do Salário Mínimo Nacional em 01/01/2017 = R$937,00

Tabela 22 – Admissões, desligamentos e saldo do emprego nas principais atividades em Ilhéus e Itabuna – 2º trimestre de 2017

SETORES DE ATIVIDADE
Ilhéus Itabuna

Adm. Desl. Saldo Adm. Desl. Saldo

Indústria de Transformação 168 138 30 193 200 -7

Construção Civil 186 216 -30 133 174 -41

Comércio 478 500 -22 765 711 54

Serviços 557 522 35 941 788 153

Agropecuária 77 90 -13 79 53 26

Total 1.466 1.466 0 2.111 1.926 185

Fonte: MTE/CAGED; elaboração própria, a partir dos dados do CAGED, 2017. 
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A Tabela 24 apresenta os dados de desligamentos para 
o 1º semestre de 2017 (jan-jun). Seguindo o mesmo proce-
dimento para o cálculo da perda de renda do 1º trimestre, 
obtivemos os seguintes resultados:

O semestre apenas reafirmou os desligamentos ocorri-
dos nos dois trimestres, com maior peso sobre as faixas de 
renda entre 0 e 2 SM3. Assim, considerando as duas princi-
pais faixas de renda onde houve as maiores perdas, temos: 
para Ilhéus, as perdas salariais médias, na faixa entre 0 < 2 
SM – com base no número de pessoas desligadas do traba-
lho de janeiro a junho – foi de R$4.410.459,00, enquanto 
para Itabuna, as perdas foram de R$5.595.295,50, que so-
mam, no total, para os dois municípios, uma redução

3 Mantivemos aqui a mesma faixa média de renda do cálculo feito para o trimestre acima.

Tabela 23 – Saldo dos desligamentos por faixa salarial (salário mínimo) no 2º trimestre de 2017 em Ilhéus e Itabuna

Municípios 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 7 7 a 10 10 a 15 15 a 20 > 20 Total

Ilhéus 453 863 92 36 9 5 1 3 2 2 1.466

Itabuna 617 1.151 93 34 11 10 5 10 1 1 1.933

Total 1.070 2.014 185 70 20 15 6 13 3 3 3.399

Fonte: MTE/CAGED; elaboração própria, a partir dos dados do CAGED, 2017.

Tabela 24 – Saldo dos desligamentos por faixa salarial (salário mínimo) no 1º semestre de 2017 em Ilhéus e Itabuna

Municípios 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 7 7 a 10 10 a 15 15 a 20 > 20 Total

Ilhéus 794 2.344 167 57 23 16 13 4 2 4 3.424

Itabuna 1.012 2.969 239 70 29 25 18 14 3 2 4.381

Total 1.806 5.313 406 127 52 41 31 18 5 6 7.805

Fonte: MTE/CAGED; elaboração própria, a partir dos dados do CAGED, 2017. 

 das rendas salariais médias – entre 0 < 2 SM – de 
R$10.005.754,50. 

Portanto, o montante de renda fora de circulação na eco-
nomia dos dois municípios, desde que começamos a fazer o 
levantamento, já alcançou volume significativo. Obviamente 
que essas perdas foram menores se calcularmos o número de 
admissões. Mas, mesmo assim, os saldos positivos alcançados 
no trimestre foram insignificantes em termos de renda; quanto 
ao semestre, esses saldos foram negativos. Como afirmamos 
acima, o que mais importa para a análise, neste momento, são 
os dados semestrais. Desse modo, podemos concluir que os 
dois municípios, apesar dos melhores saldos obtidos neste tri-
mestre e semestre, amargaram perdas significativas de renda.

TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA 
(Programas Sociais)
Carlos Eduardo Ribeiro Santos

A análise para o 2º trimestre de 2017 foi realizada visan-
do os programas Bolsa Família (PBF), de Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) e de Renda Mensal Vitalícia (RMV).  
Os valores analisados são apresentados, enquanto montantes 
nominais, haja vista que não foram deflacionados. Pois, o ob-
jetivo da análise é, apenas, acompanhar os volumes monetá-
rios transferidos, sem que se analisem os efeitos de encadea-
mento, dos mesmos, para a economia dos municípios. 

O Programa Bolsa Família (PBF)
De maneira geral, observou-se que, em relação ao trimes-

tre anterior, houve uma redução tanto no número de benefici-
ários quanto do valor total repassado para os dois municípios, 
no que diz respeito ao referido programa. Itabuna, mais uma 
vez, apresentou uma redução maior (4,26%, R$319.846,00) 
do que Ilhéus (1,83%, R$131.829,00), no volume monetário 
transferido. No conjunto dos dois municípios, a redução foi de 
3,07%, equivalente a uma redução monetária de R$451.675,00. 

A redução no número de famílias beneficiárias foi, também, 
maior em Itabuna (4,53% equivalente a menos 778 famílias bene-
ficiárias do PBF). Em Ilhéus, a redução foi de 2,04% (menos 342 
famílias). Evidencie-se que, em relação ao comportamento do 
trimestre anterior, essas reduções se ampliaram, entre janeiro e 
março. Essa realidade pode ser constatada pelos índices de 0,87% 
(149 famílias) em Ilhéus e de 0,50% (89 famílias) em Itabuna.

No que tange ao perfil de atendimento do programa, 
observou-se, também, uma redução tanto para o Perfil Ca-
dÚnico quanto para o Perfil Bolsa Família. No Perfil CadÚnico 

(aqueles cadastrados no CadÚnico que possuem perfil para o 
PBF), observou-se uma redução maior em Itabuna (6,71%), do 
que em Ilhéus, entre abril e junho. No que tange a Ilhéus, essa 
redução foi de 3,17%. Isso quer dizer que, dentre todas as fa-
mílias que são cadastradas no CadÚnico, em Itabuna, apenas 
59,47% tem perfil PBF e, desses, 85,94%, de fato, é que rece-
bem algum tipo de benefício do PBF. Em Ilhéus esses valores 
são, respectivamente, 63,23% e 90,65%. Ou seja, o programa 
possui maior alcance para a população de Ilhéus. Tais dados 
mostram a redução do programa nos dois municípios, princi-
palmente quando se observa que o atendimento do Perfil PBF, 
em março, era de 93,62% em Ilhéus e de 92,12% em Itabuna.

Por outro lado, em relação à média de renda transferida por 
família e gerada para as mesmas, observou-se, pela primeira vez 
nos últimos três trimestres, um aumento na ordem de 1,22% em 
Ilhéus e de 0,59% em Itabuna. Esse aumento significa um incre-
mento de R$1,72 e R$0,83 na renda média mensal familiar para 
Ilhéus (R$142,61) e Itabuna (142,58), respectivamente.

Quanto aos tipos de benefícios concedidos, houve re-
dução tanto entre abril e junho quanto no trimestre anterior, 
para os benefícios básicos, variáveis e de superação da extre-
ma pobreza, nos dois municípios. Entretanto, como vem sendo 
evidenciado nos últimos boletins, os benefícios variáveis para 
os públicos jovem, gestantes e nutrizes vem aumentando, prin-
cipalmente em Ilhéus, onde, houve um aumento de 159,62%, 
no número de concessões entre abril e junho (isso representa 
268 novos benefícios desse tipo). Em Itabuna, essa variação 
foi menor, 68,97% (61 novas gestantes a receber o benefício).

Quando se acompanha o comportamento acumulado a 
partir de janeiro de 2016, observa-se uma redução gradual 
tanto no número de famílias beneficiárias (exceções em abril, 
julho e outubro de 2016) quanto no montante monetário no-
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minal de renda transferida pelo programa (exceções em abril, 
julho e outubro de 2016 e fevereiro de 2017). Isso para os dois 
municípios. Porém, no último trimestre, com maior magnitu-
de do comportamento em Itabuna que em Ilhéus. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC)
Como vem ocorrendo, de maneira geral, nos últimos 

trimestres, o BPC apresentou um comportamento contrário 
ao PBF quanto à ampliação do número de beneficiários e 
montantes monetários transferidos para os dois municípios. 
Em relação ao trimestre anterior observou-se um acréscimo 
monetário de 0,38% em Ilhéus (R$88.355,10) e de 0,50% em 
Itabuna (R$192.573,25). O acréscimo menor, para Ilhéus, de-
veu-se à redução de 0,18% no número de beneficiários, entre 
abril e junho (15). Porém, na comparação com março, não 
houve redução e, sim, aumento de 0,19% (16). Para Itabuna, 

na comparação com o trimestre anterior, o aumento no nú-
mero de beneficiários foi de 0,88% (102 novos benefícios). O 
comportamento é destoante entre os municípios. Para Ilhéus, 
os acréscimos se dão referentes aos benefícios para pessoas 
com deficiência e, em Itabuna, tanto para pessoas com defi-
ciência quanto para idosos. 

A Renda Mensal Vitalícia (RMV)
Em relação à RMV observou-se, no trimestre, a conti-

nuidade do processo de redução da participação do RMV na 
transferência direta de renda social para os municípios. No 
conjunto dos dois municípios, o número de beneficiários 
diminuiu 4,41% em Itabuna e 4,03% e Ilhéus (9 e 5 benefí-
cios, respectivamente). Em termos monetários, a redução foi 
de 4,53% em Itabuna (R$552.322,37) e de 3,73% em Ilhéus 
(R$341.162,00), na comparação com o trimestre anterior.

Tabela 25 – Número de famílias beneficiárias e Total monetário transferido, Ilhéus/Itabuna, abr-jun/2017
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

Número de Famílias Beneficiárias Variações (%)
Abril Maio Junho abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar

Ilhéus 16.764 16.496 16.422 -1,16 -1,60 -0,45 -2,04 -3,18
Itabuna 17.173 16.791 16.395 -2,28 -2,22 -2,36 -4,53 -6,71

Total Monetário Nominal referente ao total 
de Benefícios Repassados (R$) Variações (%)

Abril Maio Junho abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar
Ilhéus 2.373.451,00 2.354.532,00 2.356.718,00 -0,69 0,80 0,09 -0,71 -1,39

Itabuna 2.433.604,00 2.397.793,00 2.348.213,00 -1,97 1,47 -2,07 -3,51 -5,41

Total 4.807.055,00 4.752.325,00 4.704.931,00 -1,34 1,14 -1,00 -2,12 -3,44

Total para os dois municípios no trimestre abr-jun/2017 Variações % (abr-jun/jan-mar)
Ilhéus 7.084.701,00 -1,83
Itabuna 7.179.610,00 -4,26
Total 14.264.311,00 -3,07

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).

Tabela 26 – PBF, comportamento mensal do percentual de cobertura de acordo aos perfis da transferência, Ilhéus/Itabuna, 
abr-jun/2017

PERCENTUAL DE COBERTURA DO PBF NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS

Perfil de Cobertura
Abril Maio Junho

Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna
% Cobertura do PBF (Perfil BF) 92,54 90,02 91,06 88,02 90,65 85,94
% Cobertura do PBF (Perfil CadÚnico) 64,55 62,29 63,51 60,91 63,23 59,47

Variações % entre os meses do trimestre e o trimestre anterior
abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar

Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna
% Cobertura do PBF (Perfil BF) -1,15 -2,28 -1,60 -2,22 -0,45 -2,36 -2,04 -4,53 -3,17 -6,71
% Cobertura do PBF (Perfil CadÚnico) -1,15 -2,29 -1,61 -2,22 -2,36 -2,36 -2,04 -4,53 -3,17 -6,71

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).

Tabela 27 – PBF, valor médio de repasse e renda média familiar gerada, Ilhéus/Itabuna, abr-jun/2017
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

Valor Médio de Repasse do PBF 
(R$ por família beneficiária) Variações (%)

Abril Maio Junho abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar
Ilhéus 141,58 142,73 143,51 0,48 0,81 0,55 1,36 1,85

Itabuna 141,71 142,80 143,23 0,31 0,77 0,30 1,07 1,39

Média de renda familiar gerada no trimestre 
(total R$ repassado em relação ao total de famílias 

beneficiadas em todo o período)
Variação % (abr-jun)/(jan-mar)

Ilhéus 142,61 1,22

Itabuna 142,58 0,59

Fonte: MDSA/SAGI/MI Social (jan-mar/2017).
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Gráfico 13 – Evolução do número de famílias beneficiadas (i) e evolução nominal dos valores de renda transferida pelo PBF (ii), 
Ilhéus/Itabuna, 2016/2017
Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).

Tabela 28 – PBF, distribuição de benefícios por tipo, Ilhéus/Itabuna, abr-jun/2017
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR TIPO

EVOLUÇÃO MENSAL / MUNICIPAL

Tipos
Abril Maio Junho

Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna
Benefícios Básicos 14.081 15.529 13.944 15.288 13.934 14.954

Benefícios Variáveis 23.433 21.849 23.094 21.438 22.959 20.926

Benefício Variável Jovem (BVJ) 3.349 3.027 3.409 3.080 3.541 3.128

Benefício Variável Nutrizes (BVN) 240 204 224 214 230 222

Benefício Variável Gestante (BVG) 285 282 452 301 553 343

Benef. de Superação à Extrema Pobreza (BSP) 1.423 1.737 1.379 1.664 1.357 1.600

Total de benefícios 42.811 42.628 42.502 41.985 42.574 41.173

VARIAÇÃO MENSAL / MUNICIPAL
abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar

Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna Ilhéus Itabuna
Benefícios Básicos -0,44 -1,95 -0,97 -1,55 -0,07 -2,18 -1,04 -3,70 -1,48 -5,58

Benefícios Variáveis -1,79 -2,53 -1,45 -1,88 -0,58 -2,39 -2,02 -4,22 -3,78 -6,64

Benefício Variável Jovem (BVJ) 4,01 1,41 1,79 1,75 3,87 1,56 5,73 3,34 9,97 4,79

Benefício Variável Nutrizes (BVN) -7,34 -7,69 -6,67 4,90 2,68 3,74 -4,17 8,82 -11,20 0,45

Benefício Variável Gestante (BVG) 33,80 38,92 58,60 6,74 22,35 13,95 94,04 21,63 159,62 68,97

Benef. de Superação à Extrema Pobreza (BSP) -1,66 -3,87 -3,09 -4,20 -1,60 -3,85 -4,64 -7,89 -6,22 -11,46

Total de benefícios -0,77 -1,93 -0,72 -1,51 0,17 -1,93 -0,55 -3,41 -1,32 -5,28

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).

Tabela 29 – BPC, distribuição de benefícios e valores nominais transferidos, Ilhéus/Itabuna, abr-jun/2017
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Número de Beneficiários Variações (%) em relação ao total de benefícios 
(PCD+Idosos)Abril Maio Junho

PCD Idosos PCD Idosos PCD Idosos abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar
Ilhéus 4.134 4.287 4.137 4.265 4.150 4.256 0,37 -0,23 0,05 -0,18 0,19

Itabuna 5.138 6.457 5.152 6.455 5.162 6.489 0,40 0,10 0,38 0,48 0,88
Total Monetário Nominal referente ao total de Benefícios Repassados (R$) Variações (%) em relação ao total de benefícios 

(PCD+Idosos)
PCD Idosos PCD Idosos PCD Idosos abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar

Ilhéus 3.863.361,98 4.013.965,28 3.867.391,03 3.993.351,28 3.879.572,03 3.984.918,28 0,37 -0,21 0,05 -0,16 0,21

Itabuna 4.803.753,01 6.041.376,18 4.816.871,01 6.038.545,22 4.826.241,01 6.070.947,53 0,39 0,09 0,38 0,48 0,87

Total 8.667.114,99 10.055.341,46 8.684.262,04 10.031.896,50 8.705.813,04 10.055.865,81 0,59 -0,03 0,24 0,21 0,59

Total monetário nominal para os dois municípios no trimestre abr-jun/2017
Variações % (mar/jan-dez/out) em relação ao 

total de benefícios  
(PCD+Idosos)

Ilhéus 23.602.559,88 0,38

Itabuna 32.597.733,96 0,59

Total 56.200.293,84 0,50

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).
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Tabela 30 – RMV, distribuição de benefícios e valores nominais transferidos, Ilhéus/Itabuna, abr-jun/2017
RENDA MENSAL VITALÍCIA (RMV)

Número de Beneficiários Variações (%) em relação ao total de benefícios 
(PCD+Idosos)Abril Maio Junho

PCD Idosos PCD Idosos PCD Idosos abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar
Ilhéus 90 34 89 33 88 31 -0,80 -1,61 -2,46 -4,03 -4,80

Itabuna 120 84 118 82 116 79 -0,49 -1,96 -2,50 -4,41 -4,88

Total Monetário Nominal referente ao total de Benefícios Repassados (R$) Variações (%) em relação ao total de benefícios 
(PCD+Idosos)Abril Maio Junho

PCD Idosos PCD Idosos PCD Idosos abr/mar mai/abr jun/mai jun/abr jun/mar
Ilhéus 84.049,00 31.858,00 83.112,00 30.921,00 82.175,00 29.047,00 -0,56 -1,62 -2,47 -4,04 -4,58

Itabuna 110.236,16 77.931,63 108.362,16 76.057,63 106.488,16 73.246,63 -0,50 -1,99 -2,54 -4,48 -4,95

Total 194.285,16 109.789,63 191.474,16 106.978,63 188.663,16 102.293,63 -0,52 -1,85 -2,51 -4,31 -4,81

Total monetário nominal transferido para os dois municípios 
no trimestre jan-mar/2017

Variações % (abr-jun/jan-mar) em relação ao total 
de benefícios (PCD+Idosos)

Ilhéus 341.162,00 -3,73

Itabuna 552.322,37 -4,53

Total 893.484,37 -4,23

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).
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Tabela 31 – Evolução das Transferências Direta de Renda (comparação entre trimestres)
EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA (comparação entre o 1º e o 2º trimestre de 2017)

Trimestre jan-mar/2017 Trimestre abr-jun/2017
PBF BPC RMV Total PBF BPC RMV Total

Ilhéus 7.216.530,00 23.514.204,78 354.374,00 31.085.108,78 7.084.701,00 23.602.559,88 341.162,00 31.028.422,88
Itabuna 7.499.456,00 32.405.160,71 578.558,37 40.483.175,08 7.179.610,00 32.597.733,96 552.322,37 40.329.666,33
Total 14.715.986,00 55.919.365,49 932.932,37 71.568.283,86 14.264.311,00 56.200.293,84 893.484,37 71.358.089,21

Fonte: MDS/SAGI/MI Social (abr-jun/2017).

Por fim, considerando todas as modalidades de transfe-
rência direta de renda aqui analisadas (o PBF, o BPC e a RMV), 
as mesmas transferiram, para os municípios de Ilhéus e Itabuna, 
no 1º trimestre do ano de 2017, um total de R$71.358.089,21, ou 
seja, 0,29% a menos (R$ 210.194,65) que no trimestre anterior. 
Ressalte-se que essa é a primeira vez que tal comportamento 
ocorre, desde o início de análise desse boletim. E a maior redu-
ção foi proveniente, novamente, do PBF.

Na decomposição das transferências, para o 2º tri-
mestre de 2017, o BPC foi o responsável, como sempre, 
pelo maior volume de renda nominal transferida, 78,76%, 
seguido do PBF (19,99%) e, com uma menor participação 
do benefício de RMV (1,25%). Constata-se que, como vem 
ocorrendo continuamente, Itabuna foi o município que 
mais recebeu renda proveniente dessas transferências 
(56,52% do total).


