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TRABALHO CONDUZIDO
PELO GESTOR DE CARREIRA
GUSTAVO PESSOTI,
COM EQUIPE DE EPPG,
TRAZ INFORMAÇÕES
PRECISAS E
SURPREENDENTES
SOBRE UM SETOR QUE É
FUNDAMENTAL PARA
A ECONOMIA DO ESTADO

UM GESTOR
DE CARREIRA
COM OS NÚMEROS DA

Acervo pessoal

BAHIA

EPPGG há treze anos, o Diretor de Indicadores e Estatísticas da Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais (SEI), GUSTAVO CASSEB PESSOTI, 43, contou-nos um pouco sobre as
descobertas e informações surpreendentes que os estudos estatísticos, comandados pela autarquia, revelam sobre a economia baiana no setor do turismo:

Que a Bahia tem no turismo um de seus grandes
atrativos e uma das principais fontes de emprego
e renda para a sua população, isso todo mundo
sabe. Desde Caymmi e Ary Barroso, a “Terra da
Felicidade” é cantada em prosa e verso e encanta
a brasileiros e estrangeiros. Mas qual é, de fato, o
peso do turismo para a economia e a vida do estado? Para entender melhor essa questão uma equipe
de pesquisadores da SEI resolveu cruzar dados e
estatísticas, buscar as ferramentas mais adequadas
e implantar novas metodologias e conceitos, de
forma a dar uma resposta objetiva a determinar o
PIB do Turismo da Bahia. Esse trabalho, que tem o
nome técnico de Estudo de Valor Agregado das
Atividades Correlatas ao Turismo, baseado no
conceito de contas satélites, pode ser considerado
o maior e mais importante projeto já feito para se
conhecer a real importância de todas as atividades
ligadas ao turismo e dar os mecanismos necessários
para orientar as políticas públicas para o setor. E
no comando deste estudo está Pessoti, que desde
2009 ocupa o cargo de Diretor de Indicadores e
Estatísticas. “O turismo está mais próximo de nós
do que podíamos imaginar. Quando você sai de
carro de Salvador, por exemplo, e vai almoçar
com a família num restaurante na Estrada do

Coco ou mesmo no Aeroporto, você já está movimentando a cadeia do turismo. Por isso, é tão
importante mapear a natureza e dimensão dessa atividade, que já é e pode ser ainda mais importante
para a economia da Bahia”, afirma Pessoti.
Filho de paulistas, esse baiano, que tem mestrado
e duas pós-graduações em planejamento, é tão encantado por nossa terra que sua primeira monografia de conclusão do curso de Economia foi sobre
a importância do carnaval para a economia baiana.
“Sempre me interessei por esse setor e podemos
dizer certamente que os bens culturais baianos são
um importante vetor de nosso turismo. Esse estudo
busca transformar o conhecimento da realidade em
números, que podem ser utilizados na implementação de importantes políticas públicas”, ressalta.
Para chegar ao PIB Turístico da Bahia, sua equipe,
que tem o trabalho direto de outros EPPGG (Edílson Oliveira, Luiz Mário Ribeiro Vieira e Luís
André Aguiar Alves), foi buscar em informações
regionais da ONU as primeiras bases conceituais
sobre a atividade do turismo e sua relação com o
sistema de contas regionais, de onde é feito o cálculo do PIB das Unidades da Federação. Depois se
chegou a estudos da CEPAL – organismo da ONU
com sede no Chile e que é direcionado ao estudo
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Antonio Marcos, Luis André, Edilson, Luiz Mário e Pessoti

A

da América Latina – para consolidar essas notas teve o impacto negativo que se estimava. Princonceituais e metodológicas. Em seguida, expli- cipalmente porque a Arena Fonte Nova passou
ca Pessoti, usaram como referência a metodologia a sediar eventos de grande porte, como shows,
desenvolvida pela Fundação de Economia e Esta- feiras e encontros, que anteriormente acontetística do Rio Grande do Sul (FEE, a “SEI” dos ciam no Centro de Convenções”, explica Gusgaúchos), o que ajudou a criar a metotavo.
dologia baiana. “Na verdade, a primeira
Outra informação obtida pela SEI:
ideia de se fazer um cálculo das contas 150 municípios
150 municípios do Estado (35,9%
satélites veio de Paulo Miguez, quando
do total) respondem por 94,9% do
respondem
este era assessor do Gilberto Gil, enturismo da Bahia, dos quais 53 mupor 94,9%
tão Ministro da Cultura. Mas na época
nicípios têm expressivo fluxo de tudo turismo
a equipe buscou informações de todo
rismo nacional e internacional. Os
o país ao mesmo tempo, um objetivo
97 restantes apresentam maior fluxo
da Bahia
amplo demais, o que inviabilizou o traregional, com pouca expressão interbalho. Agora, com acesso à novas fernacional.
ramentas e a uma base de dados mais
Mas esse modelo de estudo aprofundado por atiadequada, além de uma plataforma institucional vidade econômica da equipe da SEI não começou
com a Secretaria do Turismo (Setur), conseguimos pelo Turismo. Pessoti conta que o primeiro setor
alcançar os resultados aguardados para nosso esta- a ter seu PIB determinado pelo conceito de condo”, disse Pessoti, que já teve seu trabalho aprova- tas satélites foi o Agronegócio. “Depois chegamos
do pela Setur. O estudo trouxe algumas informa- à Agricultura familiar e nosso próximo passo será
ções interessantes, algumas indo de encontro ao calcular o PIB da Cultura da Bahia, sempre busque se pensava em termos comuns. O maior exem- cando aumentar a visibilidade e o conhecimento
plo disso diz respeito ao Centro de Convenções da dos setores estratégicos do Estado para dar os subBahia, fechado desde 2015. “Os dados mostram sídios à implantação das políticas mais adequadas
que o fechamento do que parecia ser o princi- para nosso desenvolvimento”, conclui o gestor de
pal equipamento do turismo de Salvador não carreira.
O estudo da SEI de Valor Agregado das Atividades Correlatas ao Turismo, as ACT, buscou
medir a contribuição de cada uma dessas atividades econômicas para a formação do PIB do
Turismo da Bahia entre 2016 e 2018:
Serviços de alojamento e alimentação, como hotéis, restaurantes e serviços ambulantes de alimentação;
11,8%
11,8%
Transporte, armazenagem e correio, como corridas de táxi, terminais rodoviários, transportes rodoviários intermunicipal ou interestadual;
Atividades profissionais, como agências de viagens, operadores turísticos e locação de automóveis sem condutor;
Artes, cultura, esporte e outras atividades de serviços, como
38,8%
38,8%
parques de diversão, parques temáticos, gestão de espaços
para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas;
Serviços de informação e comunicação, como atividades de
exibição cinematográfica.

4,3%
4,3%
%

0,3%

44,9%
44,9%

Dividindo um pequeno e discreto prédio com a AGERBA no final da Avenida 4 do Centro Administrativo, a
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia é uma autarquia vinculada à Secretaria
do Planejamento. Hoje conta com seis Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental: os já
citados Pessoti, Luiz Mário, Edilson, Luis André, Antônio Marcos, e Enézio de Deus, este último envolvido atualmente no Projeto SEIColab.

nº 1.713/39, conhecido como Estatu#TMJ, servidor público: o
to dos Funcionários Públicos Civis da
serviço público no Brasil teve origem
União. A Constituição de 88 aboliu o
em 1808, quando a Família Real veio
termo “funcionário público”, adotanpara o Rio de Janeiro. Era urgente
do “servidor público” ou “agente
a organização do trabalho adminispúblico” para os trabalhadores do
trativo, diante da necessidade de se
Estado. Agente público é a denomipromover o desenvolvimento da ennação mais compreensiva: agentes
tão colônia, de acordo com a diplopolíticos, servidores públicos, emA gratidão de
macia real. Vieram a Independência,
quem recebe
pregados públicos e particulares em
o Império, a República e os então
um benefício é
atuação colaboradora. 28 de outubro
sempre menor
funccionários publicos sempre estiveram
celebra a atuação do profissional que
que o prazer
presentes, ajudando a administrar a
trabalha nas variadas áreas do estadaquele de
cada vez mais complexa máquina que
quem o faz.
do-gestor, seja em hospitais, escolas,
Machado de Assis, gênio e
impulsiona o desenvolvimento da nacanteiros de obras ou onde mais você
servidor público
ção. Notadamente após 1938, o Brasil
imaginar. Nesse contexto, os EspeciaRepublicano expandiu, diversificou e modernizou listas em Políticas Públicas e Gestão Governameno estado com, por exemplo, a descentralização ad- tal (EPPGG), uma carreira que atua na construção
ministrativa, por meio da chamada administração in- de políticas públicas mais efetivas, transparentes
direta, e ampliação do quadro de pessoal e suas de- e orientadas ao cidadão, parabenizam, através da
nominações. Não por acaso o Dia do Funcionário AGGEB, todos os servidores que igualmente traPúblico foi criação do art. 266 do Decreto-Lei balham por uma sociedade melhor.
Na edição passada, no box com o perfil da EPP-

ERRAMOS GG Maria Amelia Pompeu do Amaral, grafamos

no texto um “Secretaria da Fazendo” em vez do
correto Secretaria da Fazenda. Já no texto da
página 2, omitimos a colega ÉRICA NORONHA
como integrante da equipe de EPPGG da Secretaria da Infraestrutura na gestão do Programa de
Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais da Bahia, o PREMAR2.
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