SALVADOR METRÓPOLE NA ERA GLOBALIZADA

RESUMO

Ângela Franco1

O artigo reflete sobre Salvador nos tempos
atuais, partindo da identificação dos principais movimentos que compõem a lógica
da era globalizada. No que diz respeito a
cidades, sobretudo aquelas da periferia do
sistema mundial, destaca as mudanças relativas aos novos termos da competividade entre
negócios e lugares, bem como os impactos
dos ajustes daí decorrentes sobre as metrópoles, transformadas no epicentro da crise
social e urbana. Nesse contexto, Salvador e
sua região metropolitana carregam um duplo
problema: aos novos dilemas colocados pelas
novidades da chamada era flexível, somam-se
os de sua própria herança histórica, configurando um desafio que transcende o mero
consenso em torno do crescimento econômico e se coloca no campo da constituição
da cidadania.
Palavras-chave: Competividade e globalização. Periferia metropolitana. Segregação
sócioespacial. Crise urbana. Região Metropolitana de Salvador.

ABSTRACT
This paper analysis the role of the city of Salvador,
Bahia, nowadays, starting from the identification
of the main movements that make up the logic of
the globalized era. With regard to cities, especially
those on the periphery of the world system, this
article highlights the changes on competitiveness
among businesses and places, as well as those
related to the impacts resulting from adjustments
on the metropolis, transformed itself in epicenter
of the contemporary urban and social crisis. In such
a context, Salvador and its metropolitan region
perform a twofold problem: the new dilemmas
brought by the so called era of flexibility and the
ones that come from its own historical heritage,
setting a challenge that transcends mere consensus
on economic growth and stands in the field of the
constitution of citizenship.

Keywords: Competitiveness and globalization.
Metropolitan peripher y. Social and space
segregation. Urban crisis. The Metropolitan Region
of Salvador.
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Refletir sobre Salvador nos tempos atuais implica identificar os principais movimentos que compõem a lógica da era globalizada. No que diz respeito a cidades,
sobretudo aquelas da periferia do sistema
mundial, destacam-se as mudanças relativas
aos novos termos da competividade entre
negócios e lugares, bem como os impactos
dos ajustes daí decorrentes sobre as metrópoles, transformadas no epicentro da crise
social e urbana. Nesse contexto, Salvador e
sua região metropolitana carregam um duplo problema: aos novos dilemas colocados
pelas novidades da chamada era flexível, somam-se os de sua própria herança histórica,
configurando um desafio que transcende o
mero consenso em torno do crescimento
econômico e se coloca no campo da constituição da cidadania.

1 COMPETITIVIDADE, MOBILIDADE DOS NEGÓCIOS E DISPUTA ENTRE LUGARES
Em tempos de globalização, a questão
da competitividade é central. Exacerbada
e onipresente, ela está associada a dois fenômenos cruciais na dinâmica das cidades:
a mobilidade dos negócios e a competição
entre lugares.
A ideia de que o notável desenvolvimento de técnicas que comprimem o tempo e
eliminam a distância resultaria numa economia desligada de territórios é contraditada por muitos autores. Para Veltz (1999), a
noção de uma economia baseada em fluxos
e indiferente aos lugares não se sustenta: as
cidades mundiais, concentrando uma parte
cada vez mais significativa da riqueza e do
poder, não chegariam a compor o “universo
a-espacial da teleatividade”. Como assinala
Harvey (1994), tamanha concentração de
poder, sobretudo das corporações, está associada ao aumento do potencial de dispersão
geográfica dos negócios na era da flexibili-

dade. Segundo ele, não é que o capitalismo
esteja ficando mais “desorganizado”, mas
sim que vem crescentemente se organizando
através desta dispersão e das respostas flexíveis operadas na produção e no consumo,
mediante contínua inovação nos planos tecnológico e institucional.
Para a nova lógica competitiva, é crucial
a adoção do princípio da flexibilidade, pelas
corporações, uma vez que permite a reconfiguração de recursos internamente, sobretudo os relativos ao uso do trabalho e, externamente, possibilita a transferência dos riscos,
limitações e incertezas. A flexibilidade constitui, portanto, uma estratégia fundamental
na gestão empresarial do risco e da incerteza
(VELTZ, 1999).
Nesse contexto, as vantagens das metrópoles, embora destacadas, não desqualificam outras formas de utilização do território. Operando através da diversidade, a
economia globalizada tenderia a manter e
não suprimir os diversos arranjos territoriais, dentro de uma estratégia baseada na
estreita articulação com as especificidades
locais dos mercados e dos ambientes sociopolíticos. Ou seja, a mobilidade adquirida
pelo capital além de não implicar indiferença territorial – ao tempo em que favorece
a dispersão geográfica e a proliferação de
arranjos espaciais - coloca o enraizamento
territorial como elemento estratégico da
competitividade das empresas, tirando-o do
âmbito exclusivo dos interesses dos lugares.
Paralelamente, banalizou-se a ideia de
que os Estados estariam saindo de cena,
uma vez irremediavelmente constrangidos
pela força da globalização. Na verdade, trata-se da atuação estatal em novos termos e,
muitas vezes, do seu reforço, só que a partir
de relações mais fluidas com as empresas,
ao invés das políticas de controle e compromisso praticadas antes da era flexível. Assim, para Veltz (1999, p. 136), “o atrativo
do território se converte em objeto principal das políticas públicas” e as corporações
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se convertem em “colaboradores mimados,
aos quais há que se tentar seduzir e fixar a
todo custo”.
A partir dos anos 1980/1990, este processo torna-se marcante em vários países –
principalmente naqueles em vias de desenvolvimento - que passaram a adotar políticas
mais liberais de investimento, acirrando
a concorrência entre espaços nacionais e
subnacionais pela atração de empresas, crescentemente refratárias a normas e limites. A
disputa por investimentos, envolvendo amplo rol de benefícios, incentivos e subsídios,
se baseia em diferenciações locais, para as
quais as escalas subnacionais se capacitam
através de uma série de procedimentos estratégicos relativos a: desregulamentação
do trabalho e a oferta das condições gerais
de reprodução da vida urbana (as políticas
sociais), qualificação da mão-de-obra, produção de espaço construído, logística e infraestrutura locais.
São respostas que, embora possam significar a melhoria das condições de vida da
sociedade em geral, refletem muito mais as
exigências locacionais das empresas do que
as mobilizações sociais locais. Em relação
tão assimétrica, adverte Fernandes (2001,
p. 34), o poder local costuma “inverter prioridades, desviando recursos públicos para
atender aos interesses corporativos, além de
intensificar diferenças entre níveis salariais e
condições de trabalho”, resultando em mercados de trabalho precarizados e estruturas
sociais crescentemente problemáticas.
Objetiva-se, portanto, um estilo mais
empresarial de gestão, o “empresariamento
urbano” como sugere Harvey (1996), em
substituição ao “gerenciamento urbano”
de tempos anteriores. Sinteticamente, as
características do novo estilo envolvem uma
postura mais pró-ativa e empresarial por
parte de planejadores e autoridades locais,
visando dar suporte ao capital privado e envolvê-lo com a revitalização urbana, através
de medidas capazes de tornar os investimen-

tos mais atrativos como: financiamentos de
alavancagem, subsídios diretos, parcerias
público – privadas e remoção de restrições
regulatórias (SWYNGEDOUW et al. apud
FERNANDES, 2001).
Tanto suporte ao empreendimento privado demanda formas de legitimação política.
Assim, as novas políticas do local contemplam estratégias formatadoras de identidades territoriais – uma espécie de “patriotismo local” - fundamentais para a construção
de um “consentimento concertado” que
viabiliza, politicamente, a inversão de prioridades assinalada. Sob tal consenso e com o
argumento da luta contra a crise que transforma as localidades em rivais, os conflitos
intra-urbanos são esmaecidos, ao tempo em
que é reforçada a tradicional e pragmática
aliança entre poder público e setores empresariais e/ou proprietários urbanos, agora
turbinada com o protagonismo de grupos
transnacionais.
O “consentimento concertado” afirmase na perspectiva do crescimento das cidades, sob o pressuposto de que sua ausência
operaria a desvalorização do tecido urbano
e, consequentemente, dos ativos nele imobilizados. Raciocínio mais do que lógico,
não fosse o fato de que tal objetivo responde mais aos interesses das elites urbanas
que aos dos demais habitantes da cidade e
de que o crescimento almejado é ameaçado
pelas próprias características destes tempos
de globalização (relocalizações de investimentos, competitividade acirrada entre localidades, taxas de crescimento baixas, etc)
(VAINER, 2000; FERNANDES, 2001).
O balanço das políticas de promoção das
localidades, via de regra, registra um saldo
problemático: altíssimo ônus para o poder
público. Por um lado, o ônus proveniente da
renúncia fiscal e dos incentivos concedidos.
Por outro, os elevados custos sociais, seja por
perdas salariais e contratuais originadas da
desregulamentação no mundo do trabalho,
seja pela elevação dos custos da vida urbana
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(da terra e das mercadorias em geral), além
da drenagem dos recursos públicos das áreas
sociais. Ainda assim, o “patriotismo – local”
e a precariedade social urbana sedimentam a
adesão da população local, construída sobre
valores culturais e sobre a expectativa da criação de novos empregos, questão crucial nestes tempos de reestruturação produtiva com
seus efeitos socialmente desestruturadores.
Nos países menos avançados, compondo o conjunto de interesses articulados às
políticas de empreendedorismo urbano,
estão as agências multilaterais de financiamento e assessoramento ao desenvolvimento urbano, entre as quais destaca-se o Banco
Mundial, cuja influência é salientada por
Fernandes (2001). O próprio Banco afirma
seu papel na difusão de “métodos de planejamento urbano sensitivos ao mercado” e,
ao tempo em que ressalta, como sua missão
primordial, a redução da pobreza, centra
a sua nova estratégia urbana em aspectos
como: competitividade, descentralização,
produtividade urbana, estratégias pró-ativas,
ambientes pró-competitivos para a indústria, parcerias público-privadas, preservação
de herança cultural.
A autora chama a atenção para o interesse crescente em torno das estratégias competitivas para atração de negócios, praticados
no país, a partir dos anos 1990. De fato, no
curso daquela década, identificava-se os parâmetros da “nova política urbana” na gestão
de cidades como o Rio de Janeiro, Curitiba e
Santo André, tornadas exemplos recorrentes
na literatura e nos acervos de best practices
disponibilizados pelos estrategistas de cidades. Apesar dos problemas relativos ao ônus
para o orçamento público, aos reais benefícios coletivos e aos efeitos no sentido de desviar recursos públicos das demandas sociais
para a provisão de infra-estrutura econômica, o empreendedorismo urbano já integrava
a agenda destas e outras cidades brasileiras
(FERNANDES, 2001). A versão mais atualizada de tais modelos está associada com

as intervenções em torno de grandes eventos esportivos, como aquelas voltadas para a
realização da Copa Mundial de Futebol em
2014, que será sediada no país, bem como
das Olimpíadas em 2016, na cidade do Rio
de Janeiro (FIGUEIREDO, 2011).
A essa altura, caberia questionar sobre as
possibilidades dos territórios fazerem mais
que tentar seduzir os investidores, nacionais ou estrangeiros. Ou seja, passarem a ter
um escopo de políticas de investimentos,
em que as instituições públicas fossem, de
fato, agentes orientadores dos rumos do
desenvolvimento e não meras administradoras das condições gerais para o crescimento econômico, além de exímias vendedoras
de recursos urbanos. Para Veltz (1999), a
equação solidariedade/competitividade não
é simples, mas lhe parece absurda a ideia de
que, doravante, se teria que arbitrar entre
dois pólos opostos o que, aliás, negaria a
experiência histórica do século XX. Para superar tal dicotomia, haveria que se transcender o meramente econômico, apreendendo
a dimensão política do território. Isto é, o
território como uma estrutura ativa, um
campo de atores, e não somente como um
receptáculo de atividades. Nessa concepção,
o Estado não se resumiria à base estritamente técnica da economia, como provedor
apenas de formação e de infra-estrutura material e social. Seria, antes, a própria dimensão da coesão social que, na era gloriosa do
capitalismo, foi condição da própria eficiência do sistema econômico (VELTZ, 1999).

2 A CRISE URBANA: UM MUNDO
MAIS PARECIDO PELO NIVELAMENTO POR BAIXO
É sintomático que os fenômenos flagrados acima ocorram nesses tempos em que
a imagem de declínio social se difunde e,
paralelamente, as grandes cidades são revalorizadas como locus do novo modelo
de produção e sociabilidade. De fato, há o
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reconhecimento de movimentos comuns
à maioria das metrópoles relacionados à
globalização – a reestruturação produtiva e
seus efeitos flexibilizadores sobre o mundo
da produção e do trabalho, bem como a redefinição do papel do Estado e do formato
das políticas públicas – dotados de grande
potencial segregador e de exclusão social.
Tais movimentos referem-se à redução
do emprego industrial e ao concomitante
crescimento do setor terciário, especialmente do emprego em serviços, em atividades
de alta e baixa qualificação. Compreendem o empobrecimento das áreas centrais
e mudanças de função em áreas da cidade.
Referem-se à auto-segregação das elites, que
tendem a se isolar em enclaves residenciais
e outros espaços exclusivos, fenômeno de
grande importância no caso brasileiro, dada
a enorme centralidade das classes médias no
padrão de urbanização do país. Finalmente,
há o movimento da crescente segregação das
camadas populacionais de mais baixa renda,
empurradas para a periferia mas, também,
impulsionadoras das fronteiras urbanas,
caso, sobretudo, das metrópoles latinoamericanas (RIBEIRO, 2004; CARVALHO,
ALMEIDA & AZEVEDO, 2001; CARVALHO, 2006; BÓGUS & TASCHNER,
1999; MATTOS, 2004).
Condicionados pela velocidade e intensidade de integração ao mercado global e pela
herança histórica de cada processo de urbanização, tais movimentos conformam realidades urbanas simultaneamente distintas e
cada vez mais assemelhadas. Em outras palavras, em matéria de segregação e exclusão social, as metrópoles centrais estão vivenciando mazelas há muito experimentadas pelas
cidades latinoamericanas e pelas brasileiras,
em particular, numa espécie de “periferização” do centro, como propôs Sassen (1998).
No Brasil, ao que tudo indica, houve
um processo de exacerbação da polarização
social, referendado por recentes pesquisas
sobre a cidade de São Paulo, que apontaram

o crescimento da segregação, nos anos 1990,
sobretudo entre os extremos da escala de
renda. Tais pesquisas mostraram ainda que,
para a segregação total da metrópole, foram
as áreas “de pobres” e as “de elite” que mais
contribuíram, sendo destas últimas a maior
participação (TORRES, 2006). No âmbito
desses estudos, Marques (2006) chama atenção para a questão da heterogeneidade dos
territórios da pobreza, característica que,
acentuada na década de 1990, resultou num
tecido mais complexo. Isto é, a estrutura geral da metrópole de hoje continua a ser caracterizada pela existência de espaços homogêneos social e geograficamente separados
entre si, configurando a conhecida segregação entre áreas ricas e pobres. No entanto,
para espaços igualmente pobres, colocam-se
graus variados de heterogeneidade social e
cumulatividade de carências, seja no acesso
a serviços e equipamentos públicos, seja na
intensidade de mazelas urbanas, como desemprego e violência.
Tamanha segregação afeta consideravelmente a sociabilidade, destacam aqueles pesquisadores. Por um lado, ela exerce
particular influência sobre a situação social
dos grupos mais pobres, “ao isolá-los dos
circuitos sociais e econômicos mais amplos,
reduzindo significativamente as possibilidades de interação e mobilidade social”
(MARQUES; TORRES, 2006, p. 11), o que
faz do território uma dimensão essencial da
ação pública. Por outro lado, alerta Marques
(2006, p.43) “fica afetada a própria comunidade social e política circunscrita pela cidade, visto que a ausência de contatos empobrece a esfera pública e reduz o sentimento
de pertencimento”.
Enfim, estaria em curso a redefinição
de um determinado padrão de segregação
socioespacial – e de sociabilidade urbana
– conformado nas sociedades do bem estar
social e, no caso brasileiro, a exaustão de um
padrão de segregação, formatado no modelo desenvolvimentista e, até então, marcado
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por uma “sociabilidade pouco conflituosa”.
Essa transição tem uma dimensão política
inequívoca. Sim, porque diante das tendências desformalizadoras, desregulamentadoras da chamada nova ordem mundial, com
seus resultados niveladores entre “centro” e
“periferia”, os efeitos podem ser mais dramáticos ali onde tenham aparecido constrangimentos para o exercício de contra-poderes e, por consequência, de constituição
de contra-tendências. O padrão de urbanização que estaria sendo gerado, no Brasil, é
bom lembrar, é resultado histórico da modernização autoritária, apenas recentemente
redimida e, sem que tenha se livrado das tradicionais marcas de injustiça social, revestese dos novos conteúdos de desigualdade da
era globalizada.
Ribeiro (2004) desenvolve uma reflexão
fundamental a respeito. Nesse novo urbano, o desemprego e a precarização das relações e condições de trabalho fragilizam as
camadas trabalhadoras de um modo geral e
a crescente privatização do espaço público
tira-lhes a capacidade de disputar os recursos urbanos. Paralelamente, acentua-se a
centralidade das altas classes médias agora,
contudo, abatidas por transformações no
estatuto de algumas de suas ocupações no
sentido da precarização e da instabilidade.
Terreno muito propício, portanto, para a
construção da percepção coletiva de declínio e perda de prestígio, e da difusão da
“cultura do medo”, incentivando a adoção
de comportamentos autodefensivos explicitados nos modelos segregados de moradia,
como os condomínios fechados e toda sorte
de “enclaves fortificados”, bem como nas
novas políticas públicas “privatizadoras do
espaço público”. Mais que isto, tal percepção justificaria a sua “dessolidarização” com
os destinos da cidade, dos quais participava,
bem ou mal, como tradutora – e articuladora – dos interesses privados em necessidades sociais gerais. Do mesmo modo, explicaria a sua “desresponsabilização social”

com relação às trocas de proteção, recursos
e benefícios a que eram obrigadas, como
contrapartida da submissão, no esquema de
“segregação pouco conflituosa” já referido.
Este padrão de segregação estaria, portanto, em esgotamento, e sua hibridez, até
então garantidora de certa governança urbana, transita para uma forte polarização,
da qual é emblemática a estigmatização das
áreas mais pobres como emanadoras da violência. Diante dessa polarização, as camadas
populares reagiriam tanto passivamente,
em decorrência da crença de que pobreza,
desamparo e precariedade resultam de sua
própria incapacidade, como poderiam interpretá-la como a senha para o recurso da
força, como caminho para obter os recursos,
os benefícios, a proteção.

3 SALVADOR SOB O PESO DO PASSADO E DAS NOVIDADES DA ERA
GLOBALIZADA

A metrópole Salvador, ainda que como
espaço periférico, integra os movimentos
da era globalizada apontados anteriormente. Incorpora-os, entretanto, ao modo próprio como equaciona sua herança histórica e a atualiza. Um breve resumo da sua
escalada modernizante impõe-se, portanto,
visando dimensionar a profundidade da
crise que vivencia e o tamanho do desafio
para superá-la.
Salvador, atualmente, é a terceira maior
cidade brasileira. Seus 2,7 milhões de habitantes correspondem a 75% da população da Região Metropolitana de Salvador
(RMS)2 (3,6 milhões), a sétima região metropolitana mais populosa do país, conforme o Censo Demográfico de 2010.
² A RMS é composta por 13 municípios: Salvador,
Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, São
Francisco do Conde, Simões Filho, Vera Cruz, Dias
D’Ávila, Madre de Deus, São Sebastião do Passé, Pojuca e Mata de São João
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Tal dinâmica demográfica reflete a transformação de Salvador, desde a sua condição
de sede do governo geral do Brasil e principal praça exportadora – junto a Recife -,
até a longa estagnação em que mergulhou,
com a perda da condição de capital brasileira para o Rio de Janeiro e, principalmente,
com a crise da economia agro-exportadora
colonial. Após mais de século de letargia,
com crescimento populacional refreado e
a malha urbana quase inalterada, Salvador
desponta como centro articulador de uma
nova região urbano-industrial, sob a hegemonia do Centro-Sul. Insere-se no processo
de modernização do país, a partir dos anos
1950, com a implantação das atividades de
extração e refino do petróleo (Petrobrás e
Refinaria Landulfo Alves - Rlam), seguida
dos investimentos industriais incentivados
dos anos 1960 (Centro Industrial de Aratu)
e, nos anos 1970, com o Pólo Petroquímico
de Camaçari.
No campo político, tal processo corresponde à modernização conservadora brasileira na sua versão baiana, o carlismo.
Combinando modernização econômica
com conservantismo político, conciliava-se
interesses políticos locais com os de setores hegemônicos do capitalismo nacional.
Constituia-se, internamente, um “padrão
aclamativo de legitimação”, baseado no
combate às dissensões, na negação do conflito social e na afirmação do moderno,
tudo em nome dos “interesses da Bahia”.
Semelhante “esterilização do espaço público”, obviamente, acabou por dificultar
desdobramentos e alternativas em termos
de políticas públicas e de desenvolvimento,
capazes de alterar a realidade regional em
moldes socialmente mais justos (DANTAS
NETO, 2003).
Nessa modernização autoritária, uma peculiaridade está no fato de que o impulso
de atualização da metrópole se deu muito
abruptamente, já que o novo urbano requisitado pela industrialização “tardia” insurgia

numa base urbana precária, fruto da estagnação quase secular. O toque dramático
fica por conta do ônus desta celeridade em
termos socioambientais. Salvador quase que
duplica sua população nos anos 1960 que,
junto à década de 1970, compõe o período
das grandes obras na cidade, das grandes
vias acompanhando e/ou antecipando os
seus vetores de expansão. Os decretos e leis
municipais relativos ao uso e à propriedade
do solo urbano sucedem-se com ritmo e densidade sem precedentes, sempre no sentido
de potencializar a sua utilização pelo capital
imobiliário, a que corresponde verdadeira
avalanche na criação e crescimento de empresas de construção civil e, na seqüência,
o título de terceiro maior mercado imobiliário do país ostentado pela capital baiana
(FRANCO, 1993a e 1993b).
A partir dos anos 1970, a expansão urbana já não se continha nos limites administrativos do município da capital. O município
de Lauro de Freitas, com a maior taxa de
crescimento da RMS, naquele período, passa a ser área de expansão de Salvador, não
apenas das camadas de média e alta renda
[Orla Atlântica], mas também das camadas
de baixa renda expulsas para a periferia pela
valorização do solo em Salvador. Os municípios de Candeias, Simões Filho e Camaçari,
tipicamente industriais, acusam o afluxo de
população atraída pelas promessas das sucessivas ondas de industrialização. Todavia,
Camaçari, município litorâneo como Lauro de Freitas, teria, nos empreendimentos
imobiliários e turísticos de alto padrão nele
localizados, uma outra componente para tamanho dinamismo demográfico.
Sobretudo a partir dos anos 1980, e de
modo similar às outras metrópoles brasileiras, o arrefecimento daquele vertiginoso
ritmo de crescimento populacional se faria
acompanhar do fenômeno da “periferização”: os municípios periféricos – o elenco
acima é exemplar – cresceriam demograficamente a uma intensidade muito superior à
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do núcleo metropolitano. Tal dinâmica, contudo, não chegaria a abalar a absoluta concentração populacional no município-sede,
seguida, muito de longe, por Camaçari.
Uma das principais características do
processo de urbanização da região é a segmentação qualitativa do mercado de trabalho combinada, desde sua origem, com
a segmentação espacial: a quase totalidade
das ocupações de melhor qualidade, geradas
tanto na indústria – sobretudo petroquímica – quanto noutros setores, coube a trabalhadores residentes em Salvador e Lauro de
Freitas. Enquanto isso, concentraram-se
nos municípios de Camaçari e Dias D’Ávila, principalmente, residentes trabalhadores
com inserção mais precária no mercado de
trabalho: formas de contratação e níveis de
remuneração propiciados pelas empresas
prestadoras de serviços e pelas atividades de
comércio e de serviços ligados ao consumo
da população aí residente, pautados pela
informalidade e por rendimentos irrisórios
(BORGES; FRANCO, 1997).
A rede urbana periférica assim estruturada - mais ao interior da região metropolitana, nos municípios de Camaçari, Dias
D’Ávila, Candeias, Simões Filho, São Francisco do Conde e, mais recentemente, Madre Deus – configurou-se como o espaço de
residência e de consumo de trabalhadores
cujas precárias condições de inserção ocupacional e de remuneração associaram-se à
pobreza urbana num ciclo vicioso. Paralelamente, as camadas de rendas média e alta
robusteceram o complexo urbano de Salvador e de espaços abastados fora da capital,
sobretudo na orla metropolitana ocupada,
desde a década de 1970, por loteamentos,
condomínios e, recentemente, por investimentos turísticos sofisticados.
Nos anos 1990, a RMS se destacava como
aquela com a maior proporção de pobres
dentre as regiões metropolitanas brasileiras,
presentes tanto no núcleo como na periferia. Mas, a periferia de Salvador era a mais

homogeneamente pobre já que, bem menos
que as demais, acolhia estratos de renda
mais elevados (BORGES; FRANCO, 1997).
No início dos anos 2000, esta característica se mantém, como mostram Carvalho e
Codes (2006): todos os outros municípios
metropolitanos superam os altos níveis de
pobreza (35,3% em 1991 e 30,7% em 2000)
e de indigência (15% em 1991 e 13,5% em
2000)3 de Salvador, nos anos referidos. Mais
do que isso, a queda verificada nesses níveis,
ao longo da década de 1990, ocorreu em todos os municípios da região, exceto em Camaçari, onde aumentaram as proporções de
pobres e indigentes.
Em 2000, a concentração da renda mantém-se como traço marcante para o conjunto da RMS (48% da renda são apropriados
pelos 10% mais ricos, contra 1,7% pelos
20% mais pobres). É, entretanto, mais exacerbada em Salvador e Lauro de Freitas, com
estratos de renda mais elevados, enquanto,
nos municípios industriais, observa-se um
tecido urbano socialmente menos diferenciado, uma concentração de renda menor,
ainda que perversa4.
Enfim, a concentração de investimentos industriais e o intenso processo de urbanização experimentado pelos municípios
periféricos não lhes conferiram o estatuto
de tecido urbano-industrial proporcional à
magnitude dos capitais ali investidos. Camaçari é emblemática nesse aspecto: aparecia
como o segundo PIB da Bahia, em 2000,
enquanto ocupava a 20ª posição, dentre os
municípios baianos, em renda familiar per
capita. Discrepância similar pode ser nota³ Níveis de pobreza [frequência de moradores com renda mensal familiar, per capita, de até meio salário mínimo] e de indigência [frequência de moradores com
renda mensal familiar, per capita, de até um quarto do
salário mínimo] (CARVALHO; CODES, 2006)
4
Em Salvador, em 2000, enquanto os 20% mais pobres ficavam com apenas 1,5% da renda, os 20% mais
ricos se apropriavam de 70% . Em Camaçari, os 10%
mais ricos se apropriam de 48,2% e os 20% mais pobres de 2,0% da renda (CARVALHO; CODES, 2006)
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da através dos Índices de Desenvolvimento
Econômico (IDE)5 e de Desenvolvimento
Social (IDS): os principais municípios industriais – Camaçari, Candeias e Simões
Filho –, bem posicionados no ranking dos
415 municípios baianos, em IDE (2º, 3º e
5º respectivamente), ficavam muito aquém
em termos de IDS (10º, 28º e 31º respectivamente) (FRANCO, 2008).
É com esse quadro social, e vivendo ainda um intenso processo de reestruturação
produtiva e seus impactos desestruturadores
sobre o mercado de trabalho, que a RMS
experimenta a avalanche de investimentos
industriais que incidiram, concentradamente, no município de Camaçari. Puxando
todos eles, os da indústria automobilística
sobressaem, seja pela magnitude do capital
investido, seja pelo caráter inusitado, inaugurando um novo ciclo da industrialização
baiana. Com efeito, o significado da vinda
da Ford não radica apenas na presença de
um agente global – uma das maiores montadoras de automóveis do mundo – em
Camaçari, “periferia da periferia”. Aquele
significado tem, sobretudo, fortes apelos locais. Encarada com entusiasmo por um largo espectro – inclusive político e ideológico
– de agentes locais (de governantes estaduais
a sindicatos), a vinda da indústria automobilística seria o marco de um novo momento
para o estado e para a região. Isso porque,
inaugura a produção de bens finais com um
setor estratégico para a quebra da rigidez do
padrão de industrialização local, conforme
as expectativas do planejamento estadual.
Rompida tal rigidez, dada pela concentração na produção de bens intermediários/
petroquímicos, cujos efeitos dinamizadores
O IDE busca refletir o grau de riqueza alcançado
pelo município (compõe-se do PIB municipal, indicadores de infra-estrutura econômica e de qualificação da mão-de-obra formal). O IDS qualifica o
município quanto ao grau de desenvolvimento social
(através de indicadores do nível de saúde, de educação, de saneamento e da renda dos chefes de família
(SEI. Classificação do Municípios Baianos, 2007)
5

se dão principalmente fora da região, haveria, por conseguinte, a possibilidade de
alteração do padrão de urbanização metropolitano, caracterizado por forte segregação
socioespacial e, de modo mais amplo, de
um crescimento econômico menos desequilibrado socialmente.
Contudo, mesmo superando o número
de empregos diretos anunciados, o desempenho da montadora fica muito aquém do
impacto inicial do Pólo Petroquímico no
item geração de postos de trabalho. E, se
é verdade que realimenta o chamado “núcleo duro” do mercado de trabalho – pela
oferta de empregos formais – remunera-os
abaixo da petroquímica e, como ela, em níveis inferiores aos praticados no Centro-sul
do país. Ademais, tendo alcançado a plena
capacidade – em produção e em empregos–, o seu potencial de continuar gerando
vagas está condicionado ao sucesso do seu
“enraizamento” local, por sua vez bastante
comprometido diante dos novos padrões de
relacionamento entre montadoras e fornecedores de autopeças - cuja flexibilidade de
arranjos garante imensa mobilidade às novas plantas automotivas – e diante da própria racionalidade dos setores industriais
pré-existentes, como a petroquímica, nada
facilitadora de efeitos à jusante e à montante na cadeia produtiva local. Isto tudo a despeito dos esforços dos governos estadual e
municipais comprometidos com toda sorte
de incentivos, subsídios e acordos visando
a otimização dos investimentos realizados.
Embora cercado desses constrangimentos, o
investimento automobilístico tem impactos
inegáveis: a Ford representou peso significativo na geração de empregos industriais
na região, sobretudo em Camaçari e, com
a plena capacidade do complexo atingida, a
curva do PIB acusou o efeito Ford, contribuindo para o desempenho baiano acima
da média nacional. Em 2003, Camaçari já
era o maior PIB do estado, ultrapassando
Salvador.
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Quanto à matriz básica da segregação
socioespacial metropolitana, persistem os
velhos traços: a periferia metropolitana, referenciada pelos municípios industriais, principalmente por Camaçari e pelas respectivas
sedes municipais, mantém-se como o espaço
de moradia dos trabalhadores formais (sobretudo os “chão-de-fábrica”, menos qualificados, hierarquicamente subalternos e com salários inferiores) e daqueles cujas ocupações
informais pré-existem e/ou se expandem no
bojo dos novos investimentos. Uma periferia
com tais características está também presente em Salvador, porém é no município de
Camaçari, e circunvizinhos, que ela assim se
conserva, mesmo sob o impacto dos novos
empregos nela concentrados.
Paralelamente, a capital e os municípios
de Lauro de Freitas e Camaçari, sobretudo
na faixa litorânea, prosseguem como locus
de residência dos contingentes mais qualificados, melhor situados na hierarquia do trabalho e dos salários, ocupados nos setores
industrial, do comércio e dos serviços, que
também são impulsionados com o novo ciclo industrial, além dos investimentos imobiliários e turísticos de alto padrão que já
vinham ocorrendo. Na verdade, a contribuição da indústria automotiva recentemente
implantada para tornar as sedes dos municípios industriais menos homogeneamente
pobres acaba por se desvanecer diante dos
poderosos efeitos segregadores da onda de
investimentos da indústria do turismo e da
construção civil, desencadeada com as boas
vindas aos investimentos, características do
novo estilo empreendedor das administrações públicas. A vocação elitista de tais negócios não exclui os trabalhadores do novo
complexo, mas seleciona entre eles os que
podem arcar com os custos da moradia em
condomínios sofisticados, sobretudo nos
itens relativos à segurança.
A Figura 1, a seguir, facilita a visualização desta matriz de desigualdades socioespaciais, possibilitada pela utilização dos níveis

de consumo de energia elétrica por classes
de consumidor residencial, como uma proxy da renda familiar6. O mapa mostra que,
em 2005, os níveis superiores de consumo
de energia elétrica e, portanto, de renda domiciliar incidem nos abastados espaços litorâneos de Salvador, Lauro de Freitas e, em
menor intensidade, de Camaçari. Nas sedes
dos municípios industriais – Camaçari incluído –, e no grande interior da capital,
predominam os baixos consumos de energia
e, por conseguinte, as populações de baixa e
média renda. Como se vê, o fenômeno da
segregação socioespacial se coloca para além
da clivagem entre o núcleo metropolitano
e a sua periferia: a periferia transpassa Salvador e, nos municípios industriais, ela é
sinônimo de sede municipal.
Ao lado da persistência daquele padrão
urbano de segregação, contudo, observa-se
o surgimento de elementos reconfiguradores da periferia metropolitana. De fato, com
a estréia do novo setor industrial, o núcleo
formal do mercado de trabalho é ampliado,
majoritariamente, com ocupados residentes
nas sedes dos municípios industriais (sobretudo em Camaçari), cujos salários, embora
inferiores aos dos companheiros sulistas, integram uma massa salarial mais significativa
do que aquela que circulava no município
antes da chegada da Ford. A dinamização
deste urbano, do qual Camaçari é tomado
Com base em parâmetros técnicos da Coelba e nos
estudos da Urplan para o Mapeamento dos assentamentos subnormais de Salvador, realizados para a
Prefeitura Municipal de Salvador como subsídio para
a elaboração do Plano Diretor Municipal de 2002,
foram estabelecidas cinco faixas de consumo residencial médio mensal de energia elétrica: Baixa renda [0
a 80 KWh] compreende os consumidores considerados de baixa renda pela própria Coelba e seu limite
de subsídio; Média baixa [81 a 140 KWh] corresponde ao limite regional de subsídio da Coelba, autorizado pela Aneel, que considera estes clientes também
como baixa renda, desde que estejam incluídos em
programas sociais como o Bolsa Família, por exemplo; Média [141 a 300 KWh]; Média alta [301 a 500
KWh] e Alta [acima de 500 KWh] (FRANCO, 2008)
6
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Figura 1: Consumo Residencial Médio de Energia Elétrica, Região Metropolitana de Salvador, 2005

Fonte: Coelba. Elaboração: SEI, 2006

como referência, é inequívoca: complexificação e maior heterogeneidade do terciário
(pela crescente especialização dos serviços
concomitante à proliferação dos negócios
informais); valorização dos imóveis urbanos; aumento das pressões sobre os serviços
urbanos, às quais o poder público responde
com inovações locais misturadas a firme per-

filamento com as diretrizes que norteiam a
“descentralização centralizada” das políticas
sociais e urbanas no Brasil; a violência urbana coloca, cotidianamente, Camaçari e a
periferia metropolitana nas páginas policiais
e no rol dos territórios baianos de maiores
índices de criminalidade (FRANCO, 2008).
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Comparativamente às principais regiões
metropolitanas brasileiras, entretanto, a
RMS mantém as piores condições de ocupação e renda, juntamente com a Região Metropolitana de Recife, como atestam os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego
(PED) para 2007, sistematizados por Carvalho (2011): maior taxa de desemprego aberto (13,8%) e, apenas superada por Recife,
maior proporção de ocupados na informalidade (34,6%), menor percentual de assalariados com carteira (40%) e menor rendimento
médio real dos ocupados (R$ 828,00). Do
mesmo modo, a já referida diferença entre
núcleo e periferia metropolitana também
persiste, conforme demonstra Franco (2008)
com informações da PED sobre a renda média das famílias em 2005: os municípios industriais da RMS sequer conseguiam alcançar 2/3 da renda média da capital.
É evidente que dados como estes foram
afetados pela recuperação da economia e
das oportunidades de trabalho, bem como
pela valorização do salário mínimo e de
programas como o Bolsa Familia, ao longo
da segunda metade da década. Mas, indicadores recentes (2009/2010), cuja melhoria se subordina a períodos mais longos e
a cuidados públicos estruturais e perenes,
apontam para a precariedade de condições
de vida mais acentuada em Salvador que em
outras capitais brasileiras: aqui, as taxas de
mortalidade infantil (16,6); de abandono
no ensino fundamental (6,1) e de distorção
idade/série nos anos finais do ensino fundamental (41,1) superam, em muito, as de
cidades como Recife, Rio de Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre (CARVALHO, 2011).
Contudo, trata-se da mesma cidade que,
nos anos 2000, reexperimenta um boom
imobiliário no bojo das políticas de retomada do crescimento econômico (incentivos à
construção civil e facilitação de crédito para
consumidores e empreendedores imobiliários), como mostra Figueiredo (2011): entre 2001 e 2009, o Município de Salvador

licenciou 25 milhões de metros quadrados,
constituindo um “estoque imobiliário” que,
se convertido em unidades de habitação de
interesse social, por exemplo, daria conta de
mais do que o dobro do déficit habitacional
estimado para a RMS. Daquele montante,
as empresas imobiliárias – hegemonizadas
por poucos destes agentes - detêm 55%, destinados, sobretudo, ao uso residencial, mas
também ao comércio e serviços. Operando
através de fusões, holdings e grupos empresariais, são empresas nacionais e estrangeiras que concentram a capacidade de controle sobre a propriedade urbana e o crédito. E
tal controle não estaria se dando, conforme
a autora, apenas no sentido do vetor norte
de extensão da cidade, mas através de um
vigoroso movimento de ocupação do espaço
intraurbano de Salvador. Para tanto, além
das políticas de incentivo ao setor, foram
fundamentais as redefinições dos zoneamentos instituídas pela legislação urbanística municipal, através dos Planos Diretores
de Desenvolvimento Urbano de 2004 (Lei
No 6.586) e de 2008 (Lei No 7.400) , favorecendo a verticalização e o uso intensivo das
áreas urbanas.
Enquanto isso, Figueiredo (2011) constata indícios de uma atuação extremamente
frágil das instâncias governamentais na produção dos meios de consumo coletivo, associadas ao licenciamento imobiliário analisado, mesmo considerando a implementação
de políticas de habitação e saneamento em
curso. É que, dentro das intenções estatais
de produção imobiliária, pesam mais aquelas de cunho eminentemente administrativo, em lugar das atividades de promoção
direta de direitos sociais como saúde, educação, cultura, transporte, desporto e lazer.
As intervenções ligadas a grandes eventos
esportivos (como a Copa Mundial de Futebol de 2014) não chegam a contrariar esta
tendência: a recente demolição do Estádio
Otávio Mangabeira (complexo olímpico de
utilidade pública) e a construção, no mes-
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mo lugar, de uma “arena privatista de luxo”
(centros de negócios, shoppingcenter, centro empresarial, camarotes, salas e acessos
vips, estacionamentos e arena monofuncional) iriam na contramão de uma política pública de esporte e de desenvolvimento local
(FERNANDES, 2010 apud FIGUEIREDO,
2011). Ademais, intervenções com esta natureza induzem a processos de valorização
imobiliária especulativa, associados a resultados socialmente segregadores, agravando
as já intensas desigualdades que tipificam a
metrópole.
Por certo, esta combinação entre atualização e precarização urbanas não é fruto
dos ditames da nova ordem competitiva e
do seu correlato em termos de gestão empresarial da cidade, embora seja potencializada por eles. Em Salvador, e sua região
metropolitana, esta perversa combinação
tem razões históricas – apontadas anteriormente e relacionadas com as transformações econômicas e urbanas ocorridas no
bojo da constituição da Salvador moderna.
No plano político, tais razões estariam ligadas àquilo que Dantas Neto (2011) chama
de desencontro entre “cidade” e “política”,
num duplo aspecto: primeiramente, aquelas intensas transformações não se fizeram
acompanhar de alterações equivalentes no
poder político local, não se tornando visível
a representação política da nova e conflituosa metrópole; paralelamente, as ações do
poder político local não foram pautadas por
sua adequação às demandas dos cidadãos.
Superar estes traços, pensa o autor, transcende soluções autonomistas (municipalistas): as soluções para os macro-problemas
da cidade, hoje, são concebíveis em escala
metropolitana, desde o campo político, do
planejamento e da gestão urbana, até o da
política propriamente dita, envolvendo entendimentos entre esferas de poder (governos e câmaras municipais) e deles com as
instâncias federal e estadual.

Tamanha concertação política também
extrapola aquela busca do consenso em torno do crescimento da cidade, baseado na
crise urbana e na competição pelos investimentos que, supostamente, a minimizariam.
Trata-se de equacionar, em tempos bastante
adversos, desenvolvimento e coesão social,
arquitetura que o século XX engendrou nos
moldes do Estado do Bem Estar Social nos
chamados anos de ouro do capitalismo. Este
é o desafio da metrópole Salvador, mesmo
com as dificuldades da era da competitividade e com a enorme dívida social acumulada
junto aos seus cidadãos.
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