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As energias renováveis vêm crescendo rapidamente e conquistando cada vez mais espaço na
matriz elétrica mundial nos últimos anos. A implantação acelerada da energia por fonte eólica
contribui para as reduções anuais de emissão de CO 2 . Na matriz elétrica brasileira, a energia
eólica já representa uma participação de 8% no país. De 2011 a 2018, já foram investidos 31
bilhões de dólares no setor eólico. Em 2017, o investimento no setor representou 58% do total
investido em energias renováveis. O Estado da Bahia já recebeu um grande volume de
investimentos em energia eólica. A geração eólica do Estado está localizada no semiárido. A
região tem vivido nos últimos anos a pior seca de sua história. Logo, o semiárido carece de
políticas que estimulem o desenvolvimento regional, a geração de emprego e renda e de ações
para auxiliar no convívio com o semiárido. Nesse contexto, questiona-se como os aportes em
energia eólica afetam os setores de atividade econômica do semiárido baiano, fomentando o
desenvolvimento? Assim, o presente estudo tem por objetivo investigar como os setores de
atividades econômicas da região reagem aos aportes realizados no setor eólico. Para tanto,
utiliza a matriz insumo-produto do semiárido baiano para o ano de 2015 com 40 setores,
elaborada a partir da matriz Bahia 2015, do GERI-UFBA. A análise utiliza indicadores
clássicos, como setor-chave, multiplicadores econômicos de emprego e produção e extração
hipotética de setores de insumo-produto, a fim de investigar os efeitos sobre a criação de
empregos e a produção. Os resultados mostram que o montante investido no setor eólico tem
efeitos positivos sobre vários setores da economia do semiárido baiano. Entretanto, a região
ainda carece de políticas que alavanquem seu desenvolvimento.
Palavras-chaves: Energia eólica; Investimentos; Desenvolvimento; Semiárido baiano;
Insumo-produto
ABSTRACT
Renewable energies have been growing rapidly and gaining more and more space in the world
electrical matrix in recent years. The accelerated deployment of energy from wind sources
contributes to the annual reductions in CO2 emissions. In the Brazilian electric matrix, wind
energy already represents an 8% share in the country. From 2011 to 2018, 31 billion dollars
have already invested in the wind sector. In 2017, investment in the sector represented 58% of
the total invested in renewable energy. The State of Bahia has already received a large volume
of investments in wind energy. The state's wind generation is located in the semiarid region.
The region has experienced the worst drought in its history in recent years. Therefore, the
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semiarid region lacks policies that encourage regional development, the generation of jobs and
income and actions to assist in living with the semiarid region. In this context, it is questioned
how the investments in wind energy affect the sectors of economic activity in the semiarid
region of Bahia, promoting development? Thus, the present study aims to investigate how the
sectors of economic activities in the region react to investments made in the wind sector. For
this purpose, it uses the input-output matrix of the semiarid region of Bahia for the year 2015
with 40 sectors, prepared from the matrix Bahia 2015, of SEI. The analysis uses classic
indicators, such as key sector, economic multipliers of employment and production and
hypothetical extraction of input-output sectors, in order to investigate the effects on job creation
and production. The results show that the amount invested in the wind sector has positive effects
on various sectors of the Bahian semiarid economy. However, the region still lacks policies to
leverage its development.
Keywords: Wind energy; Investments; Development; Bahian semiarid; Input-output.
Área 1: Teoria, métodos e modelos de economia regional
Classificação JEL: C67, O18, R15

1. INTRODUÇÃO
O semiárido brasileiro caracteriza-se principalmente pela baixa pluviosidade e por definição
integram essa área os municípios com precipitação média anual igual ou inferior a 800
milímetros, índice de aridez de até 0,5 e risco de seca igual ou superior a 60% (BRASIL, 2018).
Pertence a esse espaço geográfico cidades inseridas em nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O semiárido
compreende mais de 56,46% da região Nordeste (MEDEIROS, S. de S. et al, 2013). No Estado
da Bahia mais de 66% de seu território está localizado na região semiárida (BRASIL, 2018).
A região semiárida brasileira e, por sua vez, a baiana, tem vivido nos últimos anos a pior seca
de sua história (BRASIL, 2018). Assim, o semiárido carece de políticas que estimulem o
desenvolvimento regional, a geração de emprego e renda e de ações para auxiliar no convívio
com o semiárido. No Estado da Bahia a irregularidade de chuvas e o alto índice de aridez
acentuam as desigualdades, uma vez que a região depende da agricultura e da pecuária como
um dos principais meios de sobrevivência. Entretanto, no semiárido baiano está concentrado
um enorme potencial para geração de energia eólica e vários empreendimentos estão em
operação na região. É importante ressaltar que as energias renováveis vêm crescendo
rapidamente e conquistando cada vez mais espaço na matriz elétrica mundial nos últimos anos.
E, por sua vez, a implantação acelerada da energia por fonte eólica contribui para as reduções
anuais de emissão de CO 2 .
Na matriz elétrica brasileira, a energia eólica já representa uma participação de 8% no país. De
2011 a 2018, já foram investidos 31 bilhões de dólares no setor eólico. Em 2017, o investime nto
no setor representou 58% do total investido em energias renováveis. O Estado da Bahia já
recebeu um grande volume de investimentos em energia eólica. Nesse sentido, a análise dos
efeitos dos aportes em energia eólica nos setores de atividades econômica da região é de grande
importância para estimular o desenvolvimento local, a fim de diminuir as disparidades regiona is
existentes. Logo, questiona-se como os aportes em energia eólica afetam os setores de atividade
econômica do semiárido baiano, fomentando o desenvolvimento?
Assim, o presente estudo tem por objetivo investigar como os setores de atividades econômicas
da região reagem aos aportes realizados no setor eólico. Para tanto, utiliza a matriz insumo produto do semiárido baiano para o ano de 2015 com 40 setores, elaborada a partir da matriz
Bahia 2015, do Grupo de Estudos de Relações Intersetoriais (GERI) da Universidade Federal
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da Bahia (UFBA). A análise utiliza indicadores clássicos, como setor-chave, multiplicado res
econômicos de emprego e produção e extração hipotética de setores de insumo-produto, a fim
de investigar os efeitos sobre a criação de empregos e a produção.
Na literatura, alguns trabalhos têm sido realizados com o intuito de investigar os impactos
socioeconômicos de parques eólicos e analisar a estrutura produtiva da economia baiana
utilizando o método insumo-produto, mas não com ênfase sobre os efeitos do investimento nos
setores de atividade econômica. Podemos ser citados os trabalhos de Loomis e Hinman (2010),
Okkonen e Thomas (2016), Simas (2012), Gonçalves, Neves e Braga (2014), Perobelli et al.
(2015), Ribeiro e Rocha (2013), dentre outros4 . No entanto, não se tem conhecimento de
estudos, adotando especificamente a referida metodologia, para analisar o semiárido baiano.
Além desta introdução, o presente estudo está dividido em mais quatro seções. A próxima seção
traz uma caracterização do semiárido baiano. Na terceira seção tem-se a metodologia utilizada.
Na quarta seção apresentam-se os resultados encontrados e a quinta seção traz algumas
considerações acerca do trabalho.
2. O SEMIÁRIDO BAIANO
De forma geral, as regiões semiáridas caracterizam-se pela aridez do clima, deficiência hídrica,
imprevisibilidade da precipitação pluviométrica e, na sua grande maioria e por solos pobres em
matéria orgânica (SILVA, 2006). Na maior parte do semiárido, as chuvas esporádicas são as
únicas fontes de água para a sobrevivência. Para mitigar os efeitos da escassez hídrica e auxiliar
na convivência com a seca várias cidades do semiárido baiano tem captado água de chuva por
meio de tecnologias sociais (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2019).
O Estado da Bahia tem mais de 66% de seu território dentro do semiárido, isto é, dos 417
municípios existentes, 278 pertencem à região, compreendendo uma área de 446.021km2
(BRASIL, 2018) como pode ser observado na Figura 1. A população residente no semiárido
baiano é de aproximadamente 7.675.656 habitantes (BRASIL, 2018). A maioria da população
depende da criação de animais e da agricultura para sobreviver.
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Para outras experiências, ver: Greene e Geisken (2013), Tegen et al (2014), Brown et al. (2012), Halvatzis e
Keyser (2013), Ejdemo e Soderholm (2015).

4

Figura 1 – Delimitação do semiárido baiano

Fonte: SUDENE, 2018.

No cômputo do Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária no Estado, a região foi
responsável por 51,4%, em 2015 (BAHIA, 2016). No entanto, em termos de participação do
Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes o setor de serviços foi o mais representativo
com 40,3%, contra 11,4% do setor agropecuário (BAHIA, 2016). A região produziu, em 2015,
aproximadamente 33% do PIB estadual (BAHIA, 2016), conforme Tabela 1.
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Tabela 1 – Produto Interno Bruto do semiárido, fora do semiárido e do Estado da Bahia, 2015,
em bilhões de reais
PIB a preços correntes

Semiárido

VAB Agropecuária

9.166.444.882

8.669.368.973

17.835.813.855

VAB Indústria

10.446.756.758

37.320.788.588

47.767.545.346

VAB Serviços
VAB Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social

32.439.923.993

73.618.714.013

106.058.638.006

21.942.059.173

22.363.235.222

44.305.294.395

VAB total
Impostos, líquidos de subsídios, sobre
produtos

73.995.184.807

141.972.106.803

215.967.291.610

6.472.146.261

22.585.424.246

29.057.570.507

164.557.531.056

245.024.862.122

PIB

80.467.331.066
Fonte: BAHIA, 2016.

Fora do Semiárido

Bahia

Cabe destacar o peso da agricultura familiar no semiárido baiano. De acordo com Nascimento
(2010), o maior percentual de estabelecimento da agricultura familiar e a maior área da
agricultura familiar encontra-se nessa região, 77% e 81,5%, respectivamente. A região
semiárida é marcada por desigualdades sociais e econômicas.
Quanto à geração eólica, investimentos têm sido realizados tanto com a presença, no Estado,
de empresas especializadas no setor (GE/Alstom, Siemesn/Gamesa, Nordex/Acciona,
Torrebras, Torres Eólicas do Nordeste e Wobben) tanto com os enormes aportes protocolados
(cerca de R$ 18 bilhões de reais) e realizados (R$ 15,8 bilhões de reais), conforme Bahia, 2019.
Os empreendimentos eólicos estão presentes em 20 municípios da região semiárida e existem
160 parques eólicos em operação, 36 parques em construção e 34 com construção não iniciada.
3. METODOLOGIA
O trabalho utiliza o modelo de insumo-produto, desenvolvido por Leontief, que busca
contabilizar as contribuições de toda a cadeia produtiva para uma dada demanda (MILLER;
BLAIR, 2009). De forma resumida, em termos matriciais, o fluxo intersetorial em uma
economia pode ser representado por:
𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑦

(1)

Em que:
𝑥 e 𝑦 são vetores colunas de ordem (n x 1), com valores, respectivamente, da produção total e
da demanda final de cada setor.
A é a matriz de coeficientes técnicos, de ordem (n x n).
Tratando-se a demanda final como exógena ao sistema, tem-se que:
(𝐼 − 𝐴)−1 = 𝐵
(2)
𝑥 = 𝐵𝑦

(3)

Em que:
𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 é a matriz inversa de Leontief ou matriz de coeficientes diretos e indiretos, de
ordem (n x n), na qual o elemento bij deve ser interpretado como a produção total do setor i que
é necessária para produzir uma unidade de demanda final do setor j.
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3.1 ÍNDICES DE LIGAÇÃO DE RASMUSSEN-HIRSCHMAN E SETORES-CHAVES
A partir da matriz inversa de Leontief, 𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1 , é possível mensurar o encadeamento de
cada setor específico com o restante da economia, através dos efeitos para trás e para frente,
conhecidos como os índices de ligação Rasmussen - Hirschman, originários dos trabalhos de
Rasmussen (1956) e Hirschman (1958). Os índices de ligação para trás quantificam quanto um
setor específico demanda de outros setores. Já os índices de ligação para frente revelam o quanto
o setor em análise é demandado por outros setores da economia. O cálculo desses índices
também é encontrado em Guilhoto et al. (2010). Tais índices podem ser representados da
seguinte forma:
Índice de ligação para trás (encadeamento para trás):
𝑈𝑗 =

(

𝐵∗𝑗
𝑛

𝐵∗

)

,

𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(4)

Índice de ligação para frente (encadeamento para frente):
𝐵
( 𝑛∗𝑖 )

𝑈𝑖 = 𝐵 ,
∗

𝑖 = 1,2, … , 𝑛

(5)

Onde:𝐵∗ é a média de todos os elementos de B; 𝐵∗𝑗 é a soma de uma coluna j de B; 𝐵∗𝑖 é a soma
de uma linha i de B; n é o número de setores da economia.
Os índices têm a unidade (1) como valor limite de referência para interpretação. Assim, se o
índice de ligação para trás for maior do que 1, significa que o setor em análise tem uma forte
dependência com os demais setores na economia na demanda por insumos. Já se o índice de
ligação para frente for maior do que 1, significa que o setor é importante no fornecimento de
insumos na economia. Em síntese, conforme Prado (1981), quando: 𝑈𝑗 > 1 o setor tem forte
poder de encadeamento para trás; 𝑈𝑗 < 1 o setor tem fraco encadeamento para trás; 𝑈𝑖 > 1 o
setor tem forte poder de encadeamento para frente; 𝑈𝑖 < 1 o setor tem fraco encadeamento para
frente.
Os setores que apresentam, simultaneamente, valores elevados (𝑈𝑗 > 1 𝑒 𝑈𝑖 > 1) dos índices
de Rasmussen-Hirschman são considerados setores-chave para o crescimento da economia
porque têm forte relação com os demais setores existentes. Entretanto, como os valores dos
índices de ligação tratam de uma relação entre médias e estas são sensíveis aos extremos, os
coeficientes de dispersão propostos por Rasmussen são utilizados de forma conjunta com esses
índices.
Coeficiente de dispersão de Rasmussen para trás:

𝑣∗𝑗

2
√ 1 ∑𝑛 [𝑏𝑖𝑗 − 1 ∑𝑛 𝑏𝑖𝑗 ]
𝑛 − 1 𝑖=1
𝑛 𝑖 =1
=
,
1 ∑𝑛
𝑛 𝑖=1 𝑏𝑖𝑗

𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(6)

Coeficiente de dispersão de Rasmussen para frente:
2
√ 1 ∑𝑛 [𝑏𝑖𝑗 − 1 ∑𝑛 𝑏𝑖𝑗 ]
𝑛 − 1 𝑗=1
𝑛 𝑗=1
𝑣𝑖∗ =
,
1 ∑𝑛
𝑏
𝑛 𝑗=1 𝑖𝑗

𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛

(7)
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Esses coeficientes refletem uma medida de variação ou de dispersão, verificando o poder de
esparramamento do setor sobre os demais setores da economia. Quanto menor o valor do
coeficiente, a relação do setor com demais setores é homogênea, ou seja, o poder de
encadeamento é mais espalhado. Por outro lado, valores altos indicam forte vínculo com poucos
setores.
3.2 EXTRAÇÃO HIPOTÉTICA DE SETORES
O método de extração proposto por Dietzenbacher et al. (1993) consiste na extração hipotética 5
e/ou imaginária de um determinado setor da estrutura insumo-produto. Complementando a
análise dos índices de ligações para trás, para frente e setores-chaves, a técnica permite
identificar setores importantes para o desenvolvimento econômico dada sua extração e
influência no nível de atividade na economia. Detectar estes setores é importante na formulação
de políticas econômicas (CABRAL; CABRAL; OLIVEIRA, 2017).
Segundo Miller e Blair (2009), o objetivo do método de extração hipotética é quantificar quanto
a produção total de uma economia com 𝑛 setores mudaria (no caso, diminuiria) se um
determinado setor, digamos o j-ésimo, fosse removido da mesma. Essa extração pode ocorrer
de três maneiras: extração total do setor (ou agente) – colunas e linhas; extração da estrutura de
compras (ligação para trás) – extração das colunas; e extração da estrutura de vendas (ligação
para frente) – extração das linhas.
O exercício de extração proposto neste trabalho é, primeiro, o de diminuição da participação do
setor de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana em 15%, 30%, 50% e, depois, a
extração total do setor. Optou-se por fazer a extração total do setor, coluna e linha, ao invés de
fazer separadamente para a coluna (extração apenas da estrutura de compras) ou para a linha e
testou-se a hipótese de diminuição das atividades neste setor para verificar o comportame nto
dos demais setores.
Foi utilizada a opção metodológica do uso da matriz 𝑄 “quadrada” (𝑄𝑞 ) no lugar da Matriz
Tecnológica para realizar o processo inicial de cálculo, essa matriz é utilizada por Silve ira
(1993), Pereira (2007) e pelo GERI-UFBA para fazer cálculos de diminuição de valor, já que
esta é expressa em valores monetários. A matriz 𝑄𝑞 é uma matriz de insumo na qual contempla
a hipótese de Market-share e pode ser considerada a Matriz Tecnológica em termos monetários,
o que melhora os cálculos de supressão parcial da produção (em valores monetários). A Matriz
𝑄𝑞 é obtida da seguinte forma:
−1

𝑡

𝑄𝑞 = ((𝑞̂)
𝑃) 𝑄
𝑝

(8)

Onde 𝑃 é a matriz de produção da economia baiana, 𝑄 é a matriz de consumo intermediário e
−1
(𝑞̂)
é o vetor soma, diagonalizado e invertido, de cada produto da matriz 𝑃.
𝑝
Ademais, o método segue todos os passos metodológicos de Miller e Blair (2009) para extração
hipotética de setores.

3.3 MULTIPLICADORES
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Mais trabalhos utilizando o método de extração podem ser vistos em Perobelli et al. (2010), Haddad, Perobelli e
Santos (2012), Perobelli et al. (2015) e Cabral, Cabral e Oliveira (2017).
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Através da matriz inversa de Leontief (𝐵) é possível calcular os multiplicadores para cada setor
da economia. Os multiplicadores permitem estimar, a partir de um aumento na demanda final,
o impacto direto e indireto de cada setor da economia sobre os empregos, a renda, as
importações, o valor adicionado, dentre outros (GUILHOTO, 2011). Os multiplicado res
auxiliam tanto no processo de tomada de decisão de políticas de desenvolvimento, como é o
caso do multiplicador de emprego, quanto como indicador de crescimento, no caso do
multiplicador de produção.
O multiplicador de produção, que indica o quanto se produz para cada unidade monetária gasta
no consumo final é definido como:
𝑀𝑃𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑗

(9)

Sendo 𝑀𝑃𝑗 o multiplicador de produção do j-ésimo setor e 𝑏𝑖𝑗 é o ij-ésimo elemento da matriz
inversa de Leontief.
Já o multiplicador de emprego indica a quantidade de empregos criados, direta e indiretame nte,
para cada emprego direto criado e é definido pela expressão:
𝑀𝐸𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑗 𝑒𝑖
em que 𝑒𝑖=

𝐸𝑖
𝑉𝐵𝑃𝑖

(10)

representa a razão entre o total de empregados e o valor bruto da produção no

setor 𝑖.
De forma análoga, encontra-se o multiplicador de renda através da razão entre o valor
adicionado e o valor bruto da produção, ou seja:
𝑀𝑉𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖𝑗 𝑣𝑖

(11)

𝑉𝐴

em que 𝑣𝑖= 𝑉𝐵𝑃𝑖 .
𝑖

3.5 BASE DE DADOS
Para geração da matriz do semiárido baiano 2015, partiu-se da Matriz Bahia 2015, elaborada
pelo Grupo de Estudos de Relações Intersetoriais (GERI) da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), com base na Tabela de Recursos e Usos (TRU) 2012, ainda inédita e dos vetores de
Consumo Intermediário e Valor Bruto de Produção dos setores de atividades para 2015. A
matriz do semiárido utilizou a mesma metodologia da Matriz Bahia 2015, a saber, a
metodologia RAS, originalmente descrita por Stone (1962) e Bacharach (1970), modificada por
Silveira (1993). Para os dados sobre os efeitos dos aportes foram utilizadas a base de dados de
protocolos de intensão de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estado
da Bahia (SDE), aplicados para a cadeia eólica neste trabalho.
4. RESULTADOS
4.1 PODER DE ENCADEAMENTO E VALOR ADICIONADO DOS SETORES DE
ATIVIDADES
O poder de encadeamento dos setores de atividade do semiárido baiano pode ser associado à
magnitude do valor adicionado destes na economia da região, conforme demonstrado na Figura
abaixo. Logo, na Figura 2, o tamanho da bolha representa o tamanho do Valor Adicionado
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(VA), em vermelho está o PIB do setor identificado como negativo, em 2015, em verde são os
setores-chaves e em azul são demais setores. Observa-se que os setores-chaves identificados
(Outros da indústria extrativa; Alimentos, bebidas e fumo; Têxtil, vestuário e artigos de couros;
Produtos químicos diversos; Indústria da borracha e do plástico; Metalurgia e siderurgia;
Eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana), àqueles com forte poder de encadeamento
para frente e para trás, não apresentaram, em 2015, os maiores VAs.
Figura 2 – Índices, setores-chave e valor adicionado do semiárido baiano, 2015
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Fonte: Elaboração própria, 2019.

É interessante notar que os setores que concentram VAs elevados são os mesmos que se
destacam no fornecimento de insumos para a região, isto é, possuem forte poder de
encadeamento para frente. A maioria destes pertencem ao setor de serviços (Comércio e
Serviços de Manutenção e Reparação, Atividades Imobiliárias e Aluguéis, Intermediação
Financeira e Prev. Complementar, Transporte, Armazenagem e Correios, Serviços Prestados às
Empresas), o que corrobora com o exposto na Tabela 1, em que o VAB Serviços é o mais
representativo na participação do PIB do semiárido. O setor da Administração Pública, Saúde
e Educação Pública e Seguridade Social é o segundo em representatividade no PIB da região e
possui franco poder de encadeamento.
4.2 EXTRAÇÃO HIPOTÉTICA DE SETORES
Como o presente trabalho está relacionado a aportes em energia e seus efeitos sobre os setores
de atividade econômica, a extração hipotética de setores foi feita para o setor de eletricidade,
gás, água, esgoto e limpeza urbana. Optou-se por fazer a extração total do setor, coluna e linha,
ao invés de se fazer separadamente para a coluna (extração apenas da estrutura de compras) ou
para a linha, para captar os efeitos globais (totais) e testou-se a hipótese de diminuição das
atividades neste setor para verificar o comportamento dos demais setores frente à, por exemplo,
efeitos de mudanças climáticas causados por seca, como é o caso da região, e consequente
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diminuição da geração de energia hidrelétrica. Logo, primeiro realizou-se a diminuição da
participação do setor na economia da região em 15%, 30%, 50% e, depois, a extração total do
setor (100%). A Figura abaixo mostra os resultados dos impactos negativos totais sobre a
estrutura da matriz para o semiárido baiano, no ano de 2015.
Para o efeito de redução do setor de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana seja em
15%, 30% ou 50%, o comportamento dos setores guarda similaridades e proporcionalidade.
Nas reduções parciais, os setores mais afetados são: cultivo de algodão, outras lavouras
temporárias e o setor de cultivo de cereais com maiores perdas percentuais, o que mostra em
termos de perdas relativas. Em termos de perdas absolutas, há de se observar o tamanho do
valor bruto da produção de cada setor para o cálculo da dimensão do estrago que pode ser
causado na economia regional.
No entanto, ao se extrair totalmente o setor de Eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana,
o setor que mais recebe impacto negativo é o próprio setor, com impactos totais de redução de
61% do total da atividade, levando em conta os impactos diretos e indiretos (totais) no setor,
como pode ser observado abaixo.
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Figura 3 – Extração hipotética do setor de energia na matriz do semiárido baiano, a 15% e 30%, 2015
(a) Extração de 15%

Fonte: Elaborada própria, 2019.

(b) Extração de 30%
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Figura 4 – Extração hipotética do setor de energia na matriz do semiárido baiano, a 50% e 100%, 2015
(a) Extração de 50%

Fonte: Elaborada própria, 2019.

(b) Extração de 100%
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4.3 MULTIPLICADORES DE IMPACTO
Calculou-se os multiplicadores de produção, emprego e renda do semiárido, conforme Figura 5 (a, b
e c). O setor de álcool e biocombustíveis apresentou o maior multiplicado de produção, porém o pior
multiplicador de renda. Isso ocorreu, pois em 2015 este setor apresentou Valor Adicionado negativo.
Isto é, os custos superaram o faturamento, levando a um valor negativo. Assim, na produção para
cada aumento de 1 unidade monetária na demanda final do setor exige 4,06 unidades monetárias do
produto de todos os setores da região, em 2015. Outros setores que se destacaram perfumaria, higie ne
e limpeza, e metalurgia e siderurgia, com o segundo e o terceiro maior multiplicador,
respectivamente, naquele ano.
Já em relação aos multiplicadores de emprego, observou-se que para cada 1 milhão de unidades
monetárias na demanda final tem-se que o setor da administração pública tem o maior potencial de
gerar empregos formais na economia, 134 empregos totais (diretos e indiretos) aproximadamente. Os
setores de perfumaria, higiene e limpeza que geraria 31 postos de trabalho totais, com o multiplicador.
E, o setor de móveis e indústrias diversas com multiplicador de 28 postos de trabalho formais totais
na economia.
O setor de cultivo de cereais, o de cultivo de outras lavouras temporárias e o de máquinas e
equipamentos e manutenção apresentaram maiores multiplicadores de renda, conforme a Figura 5(c).
Isso, demonstra a importância do setor agrícola para a economia do semiárido.
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Figura 5 – Multiplicadores de impacto do semiárido baiano, 2015
(a)

(b)

Fonte: Elaboração própria, 2019.

(c)
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4.4 EFEITOS DOS APORTES EM ENERGIA EÓLICA NOS SETORES DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS
A partir dos aportes em energia eólica após 2015 e realizados até 2018, além dos protocolados que
totalizaram aproximadamente 18 bilhões de reais, pôde-se observar os efeitos deste aporte sobre os
setores de atividades econômicas do semiárido. Dada a matriz construída para a região, em 2015,
observou-se que este aporte tem a possibilidade de impactar a produção total em 28 bilhões de reais,
sendo 11 bilhões de reais em impactos diretos e 17 bilhões em impactos indiretos. Os setores que
mais recebem impactos positivos desses aportes são, a construção civil com a possibilidade de gerar
impactos diretos e indiretos que podem superar 4,5 bilhões de reais e o setor de outros da indústr ia
extrativa com a possibilidade de geração de impactos totais de mais de 2,7 bilhões de reais. Observouse que 9 setores de atividades não receberiam impactos diretos, causados pelos aportes, como pode
ser observado na Figura 6.
Figura 6 – Impactos de aportes em energia eólica sobre a produção para o semiárido baiano, 2015

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Quanto à possibilidade de geração de empregos a partir dos aportes em energia eólica, tem capacidade
de gerar aproximadamente até 3.300 mil empregos formais na economia. Destes, 1.300 mil empregos
em impactos diretos e 2 mil empregos em impactos indiretos na economia.
Figura 7 – Impactos de aportes em energia eólica sobre o emprego para o semiárido baiano, 2015
11
7
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Fonte: Elaboração própria, 2019.

Dentre os 40 setores de atividades, a construção civil destaca-se por receber os maiores impactos
totais de emprego (diretos e indiretos), 548. Assim, diretamente é possível que até 280 novos postos
de trabalho sejam criados diretamente pelos aportes de energia eólica no setor de construção civil e
248 novos postos de trabalho como impacto indireto desses. Outros setores que recebem grande
impacto dos aportes é o de outros da indústria extrativa com 348 impactos totais de emprego e o de
outros produtos minerais não-metálicos com 192, conforme Figura 7.
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5. CONCLUSÕES

O objetivo do trabalho foi investigar como os setores de atividades econômicas da região reagem aos
aportes realizados no setor eólico. Inicialmente, foram utilizados os índices de Rasmusse nHirschman, juntamente com os índices de dispersão, para uma maior robustez. Realizada a análise
conjunta dos índices, procedeu-se a análise dos encadeamentos com a utilização do gráfico bolha,
juntamente com o valor adicionado de cada setor, a fim de dar maior confiabilidade aos indicadores.
Nesse contexto, foram identificados 7 setores-chaves, a saber Outros da indústria extrativa ;
Alimentos, bebidas e fumo; Têxtil, vestuário e artigos de couros; Produtos químicos diversos;
Indústria da borracha e do plástico; Metalurgia e siderurgia; Eletricidade, gás, água, esgoto e limpe za
urbana. Corroborando com a importância da energia na região, o setor de Eletricidade, gás, água,
esgoto e limpeza urbana pertence aos setores maios importantes da economia da região.
De forma complementar à análise dos índices de encadeamento, também fora utilizada a extração
hipotética. No presente trabalho, realizou-se a extração do setor de Eletricidade, gás, água, esgoto e
limpeza urbana, em 15%, 30%, 50% e 100%, a fim de observar o impacto do setor sobre os setores
de atividade da região. Notou-se nas extrações de 15%, 30% e 50% o comportamento dos setores
guarda similaridades e proporcionalidade. E, os setores que mais sentiram os efeitos dessa redução
parcial foram: cultivo de algodão, outras lavouras temporárias e o setor de cultivo de cereais .
Entretanto, ao realizar a extração total do setor de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana, o
setor que mais recebe impacto negativo é o próprio setor com impactos globais de redução de 61%
do total da atividade, levando em conta os impactos diretos e indiretos (totais) no setor.
Já por meio dos multiplicadores de impacto, em relação à produção o setor de álcool e
biocombustíveis se destaca. Os maiores impactos sobre o emprego recaem sobre o setor da
administração pública. Quanto aos multiplicadores de renda, as maiores impactados foram o setor de
cultivo de cereais, o de cultivo de outras lavouras temporárias e o de máquinas e equipamentos e
manutenção.
Quanto ao efeito dos aportes em energia eólica nos setores de atividade econômica do semiá rido
baiano, observou-se que cerca de 18 bilhões de reais em energia eólica tem a possibilidade de
impactar a produção total do semiárido em mais de 28 bilhões de reais em impactos diretos e indiretos.
Como já era esperado, o setor da Construção civil apresentou o maior destaque. Já no que tange à
geração de empregos, os efeitos do aporte podem levar à criação de, mais de 3.300 empregos. E, os
setores mais impactos foram construção civil e outros da indústria extrativa com a possibilidade de
gerar 548 e 348 empregos totais, respectivamente.
Do exposto, dado o avanço do setor eólico na região e os aportes realizados, observa-se que estes
afetam positivamente vários setores econômicos, fomentando o desenvolvimento. Entretanto, mesmo
com os efeitos dos aportes sobre os setores sendo positivos, políticas públicas são necessárias para
proporcionar um desenvolvimento mais significativo para a região. E, estas, por sua vez, devem
considerar as desigualdades sociais e econômicas presentes no semiárido.
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