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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo evidenciar aspectos relativos à 

instalação do empreendimento Enseada Indústria Naval, na região do 

Recôncavo da Bahia, Brasil. O projeto do Estaleiro é composto por um consórcio 

de empresas de atuação transnacional, faz parte da iniciativa desenvolvimentista 

do Governo Federal em revitalizar a Indústria Naval e dar suporte à exploração 

do Pré-Sal no País, tendo por finalidade a construção de plataformas de 

exploração e produção de hidrocarbonetos e de embarcações de grande porte, 

bem como a construção e integração de módulos e decks de produção para 



navios de petróleo e gás natural. Recentemente o projeto tem sofrido 

transformações derivadas de problemas conjunturais no País, trazendo diversas 

consequências à localidade de estudo. Parte delas originam-se de investigações 

policiais iniciadas em 2014, numa operação chamada "Lava-Jato" 

desencadeando a descoberta de uma série de ilícitos que se estendem ao 

envolvimento de grandes empreiteiras no financiamento de partidos políticos em 

campanhas eleitorais em troca de facilitação em parcerias contratuais com a 

Petrobrás; no caso do objeto da presente pesquisa, três das empresas são 

investigadas. Tais fatos eclodem uma crise generalizada em que toda uma rede 

de intenções e ações para executar um projeto de desenvolvimento resulta em 

consequências imensuráveis, atingindo vários aspectos da realidade estudada. 

Dessa forma, o presente estudo pretende evidenciar os contornos relativos à 

instalação do empreendimento, destacando também a contribuição da 

Antropologia para reflexionar sobre as dinâmicas e interações do contexto de 

crise em questão. 

 

Palavras-chave: indústria naval; empreendimentos; desenvolvimento; 

consequências, crise. 

 

Este trabalho toma como base uma pesquisa sobre os processos 

desencadeados pela instalação do mega empreendimento Estaleiro Unidade 

Paraguaçu, realizada pelo Consórcio Enseada Indústria Naval, localizado na 

região do Recôncavo Baiano, na cidade de Maragogipe, Baía de Todos os 

Santos, com o intuito de auxiliar a produção de petróleo e gás natural produzidos 

a partir do Pré-sal no Brasil. O empreendimento foi posto em prática como fruto 

de uma demanda orientada pela Petrobrás, dirigido por um consórcio formado 

por quatro empresas. Neste cenário se destaca a rede de relações que cercam 

as obras de implantação do Polo da Indústria Naval do Estado da Bahia. 

Rede, neste caso, está sendo apreendida de acordo com Ribeiro (2008) 

que, ao se referir aos projetos de desenvolvimento, depara-se com o caráter de 



interconexão de diversos aspectos que se relacionam à expansão e crescimento 

econômico. Elementos estruturais como capital, territórios, pessoas envolvidas, 

poder político, consequências ambientais e sociais, inovações tecnológicas 

criam a complexidade das redes que recheiam e emolduram os 

empreendimentos. Ainda no mesmo sentido das redes, RIBEIRO (2008, p. 111-

112) destaca os níveis de interação das mesmas inseridas no contexto do 

desenvolvimento capitalista transnacional: "Eles juntam quantidades 

impressionantes de capital financeiro e industrial, assim como de elites e 

técnicos estatais e trabalhadores, fundindo níveis de integração locais, regionais 

nacionais e transnacionais". 

 O empreendimento tem transformado sob vários aspectos a realidade 

social com a qual está interagindo e segue transformando a si mesmo enquanto 

projeto de desenvolvimento. Problemas conjunturais no País paralisaram toda 

uma rede de intenções e ações para executá-lo e, diante da crise, grandes 

repercussões sociais ameaçam a localidade em questão. 

 As transformações sociais que se somam ao contexto também partem de 

uma lógica atual de tempo e espaço que abrange relações que estão além da 

evidência local das dinâmicas que envolvem os atores. Dessa forma, o presente 

estudo ensaia uma reflexão sobre os contornos relativos à instalação do 

empreendimento, que são intrínsecas à natureza do desenvolvimento, e ao 

mesmo tempo se mostram pertinentes para tentar entender a problemática da 

situação que se apresenta. 

Importante reportar-se ao que Harvey (2014, p. 257) entende pelos 

impactos causados às práticas político econômicas, bem como à vida social e 

cultural devido à mudança nos significados de tempo-espaço, na atualidade. 

Ainda nesse sentido, o autor demonstra como capitalismo possui novas formas 

de lidar com as mudanças nas qualidades espacialmente diferenciadas e como 

se apropriam ao mesmo tempo em que há um "[...] desenvolvimento desigual 

efêmero no interior de uma economia de fluxos de capital de espaço global 

altamente unificado." (p.267). 



. 

Fluxos de Capital para o Recôncavo: Enseada Indústria Naval. 

 

A região do Recôncavo Baiano, como em outras partes do Brasil, foi 

marcada historicamente por distintas formas de apropriação do ambiente e de 

sua força de trabalho. Diferentes formas de apropriação das forças de produção 

derivaram principalmente de explorações de atividades econômicas 

relacionadas a contextos globais específicos e difundidas por distintos atores 

sociais locais e regionais cujas consequências, derivadas de momentos de 

apogeus e crises, se perpetuaram no tempo e espaço. Pode-se dizer que a 

natureza de tais movimentos no país seguiu uma sequência não linear e até hoje 

se caracteriza por ser 

 
mediada por contradições, avanços e recuos entre 

historicidades de atores internos, locais e nacionais, e os 

agentes externos, nem sempre convergentes com os 

objetivos nacionais e os projetos mais singulares de 

diferentes atores locais. (IVO, 2012, p.188). 

 

Há quatro séculos, atividades de interesses globais e distintos níveis de 

interação atuaram direta e indiretamente na região. Tais atividades apresentaram 

modalidades distintas, que se tratavam, segundo Sansone (2008), de 

importantes mercadorias globais: o açúcar, a partir do século XIV; o fumo, 

principalmente em Maragogipe, do séc. XIX até início do XX; o petróleo, a partir 

de 1950 e diversos tipos de indústrias e produções econômicas, como por 

exemplo, o Centro Industrial de Aratu. 

Maragogipe, município que compõe a região do Recôncavo Baiano, 

integra sua porção sul, situado na margem direita do estuário do Rio Paraguaçu, 

na Baía do Iguape. Fora instalado próximo a duas Unidades de Conservação, a 

Reserva Extrativista Marinha Baía de Iguape (RESEX Baía de Iguape) e Área de 

Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos (APA Baía de Todos os Santos). 



Segundo disposto no EIA/RIMA, o ponto mais próximo da RESEX Baía de 

Iguape em relação ao empreendimento está a 1,85 km de distância. A área do 

empreendimento Enseada Indústria Naval, encontra-se inserida na APA Baía de 

Todos os Santos, à margem direita do rio Paraguaçu, numa localidade 

denominada Ponta do Corujão. 

As atividades de instalação do megaprojeto de desenvolvimento 

trouxeram modificações consideráveis às dinâmicas sociais e ambientais da 

região, seja nas questões migratórias, nas novas formas de apropriação do 

ambiente, como também na valorização econômica de determinados produtos, 

atividades e territórios, em detrimento de outros, em cada contexto histórico. O 

que destaco aqui é que a Região do Recôncavo da Bahia ainda é prospectada 

como importante espaço de investimentos, acompanhando o recente 

crescimento econômico do Brasil. 

  As evidências de BRONZ (2011, p.17) em relação à instalação de 

empreendimentos no Brasil, de que houve um crescente aumento de 

investimentos em diversos tipos de setores econômicos, sobretudo na 

siderurgia, hidroelétrica, petróleo, gás, mineração, dentre outros, em que 

empresas de capital nacional e internacional receberam incentivos do Estado e 

iniciaram a instalação de seus grandes projetos em realidades localizadas vão 

ao encontro da situação encontrada no Estaleiro Indústria Naval. 

 
Tais empreendimentos, de cunho desenvolvimentista, 

encobrem diferentes níveis de integração (internacional, 

nacional, regional e local) e reúnem poderes governamentais e 

privados num ambiente institucionalizado (BRONZ, 2011, p. 17). 

 

O Brasil tem se destacado, na última década, num movimento de 

retomada no que diz respeito ao crescimento de investimentos da indústria de 

construção naval. Após um longo período de estagnação, pós década de 60, o 

avanço desse tipo de indústria no mundo tem influenciado estrategicamente o 

país e tal movimento foi alavancado pelos investimentos em políticas e projetos 



incentivados por programas de governo recentes, como o Plano de Aceleração 

de Crescimento, com o fim de reestruturar diversos setores da economia 

brasileira. Outro fator que motivou o investimento foi a descoberta de grandes 

volumes de óleo na camada pré-sal que intensificou essa tendência de 

ampliação e renovação da frota de navios do país para dar suporte ao 

escoamento da produção de óleo, gás e derivados. 

O setor de construção naval recebeu investimentos na expansão e na 

modernização da capacidade produtiva de embarcações, proporcionada pelo 

crescimento das atividades petrolíferas offshore. No Brasil e dentro desse projeto 

governamental de alavancar a indústria naval, outros empreendimentos do 

mesmo porte foram estabelecidos em várias regiões do país, em Estados como 

Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco. 

No caso da Bahia, o Estaleiro está sendo instalado por empresas 

brasileiras e estrangeira. Tais empresas, cada uma com atuação em vários 

países, agruparam-se para participar desse grande projeto e elas agregam em 

seu conglomerado uma grande clientela mundial de modernização, tecnologia e 

engenharia naval, como também atuação em outros ramos. 

Segundo informações contidas em documentos de umas das empresas 

participantes no empreendimento, equipes de engenharia já prospectavam a 

região do Recôncavo Baiano, sobretudo o Município de Maragogipe, 

considerando-a com potencial para o desenvolvimento de empreendimentos de 

engenharia e indústria offshore. Um exemplo disso é que em 2007 já havia 

investimentos no Canteiro de São Roque, em região bem próxima ao Estaleiro, 

onde foi realizada a construção de plataformas auto elevatórias de petróleo. 

O consórcio para a construção do Estaleiro Unidade Paraguaçu foi 

organizado  em outubro de 2009. O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório 

de Impacto Ambiental (Eia-Rima)  foram concluídos em dezembro do mesmo 

ano. Logo após a apresentação dos documentos, o projeto foi submetido à sua 

primeira audiência pública, na cidade de Maragogipe (BA), com 900 

representantes de seis municípios do Recôncavo. 



Construções, instalações e operações relacionadas a megaprojetos 

geralmente são feitas através da união de empresas de alcance global, em que 

tanto brasileiras como estrangeiras são participantes. No caso da Enseada 

Indústria Naval. Neste caso em tela, havia expectativa de que o empreendimento 

servisse como “polo” de atração de outros investimentos para a região. Para as 

análises de RIBEIRO (1991) foi necessário lapidar a noção de consórcio, útil 

para a compreensão dos aspectos políticos e econômicos das relações entre 

diferentes níveis de integração tal como ocorrem em grandes projetos. Tais 

relações, alvo de interesse e análise são aquelas que acionam um determinado 

número de empresas que se unem (e se desunem, situacionalmente), em 

diferentes contextos, para instalar um empreendimento num determinado local. 

Para atingir tal capilaridade, o "consórcio" envolve em suas diferentes etapas de 

implantação até a operação instâncias locais e regionais que também se 

alinham, ou são obrigadas a fazê-lo, conforme situações apresentadas ao longo 

do processo em desenvolvimento. 

 

Durante esse processo, e em decorrência do movimento de crescimento 

industrial no país, a empresa Estaleiro Enseada do Paraguaçu S.A. - EEP foi 

iniciada em 2010 e fundada em 2012, atuando na construção e integração de 

unidades offshore, como plataformas, navios especializados e unidades de 

perfuração, bem como a construção e integração de módulos e decks de 

produção para navios de petróleo e gás natural. Recentemente a empresa 

mudou sua marca para Enseada Indústria Naval S.A. e compõe-se de três 

Unidades, duas situadas na Bahia, ambas localizadas na Baía de Todos os 

Santos e uma no Rio de Janeiro. As duas primeiras são a Unidade Paraguaçu, 

local da instalação do Estaleiro e a Unidade São Roque, ambas localizadas no 

Município de Maragogipe. No Rio de Janeiro a Enseada opera no Estaleiro 

Inhaúma, às margens da Baía de Guanabara. 

A Enseada Indústria Naval é formada pela associação de quatro 

empresas de atuação global: a Odebrecht Participações e Investimentos S.A.; 



OAS Investimentos S.A; UTC Participações S.A; e a Kawasaki Heavy Industries. 

Seus principais clientes são as empresas Petrobrás e a Sete Brasil, atuando, 

respectivamente, na extração de petróleo do Pré-sal. As três empresas 

brasileiras, se uniram desde o início da formação do Estaleiro em 2010 e a 

atuação das mesmas se voltava  principalmente para a construção, integração e 

reparos de unidades offshore, plataformas, navios especializados e sondas de 

perfuração. Em 2012, a Kawasaki Heavy Industries juntou-se ao grupo como 

acionista e parceira tecnológica na construção do Estaleiro Enseada do 

Paraguaçu, na Bahia, hoje, então Enseada Indústria Naval. As ações do 

consórcio estão apropriadas da seguinte forma 70% do empreendimento estão 

divididos entre a Odebrecht (50%), OAS (25%) e UTC (25%). A Kawasaki Heavy 

Industries fica com os 30% das ações restantes que somados aos 70% rateado 

entre as empresas nacionais compõe o quadro total das ações do grupo. 

O valor do contrato de concessão para instalação do empreendimento foi 

orçado e a proposta veio recheada de promessas, próprias do desenvolvimento: 

melhorar a economia e infraestrutura da região, empregar milhares pessoas, 

trazer profissionais e tecnologia exógena, capacitar pessoal, “modernizar” e 

trazer “progresso” ao Recôncavo que há décadas teria sido abandonado, 

conforme o discurso do senso comum. Firmaram compromissos em sua maioria 

em parceria com o Estado, como criação de turmas do PRONATEC e do SENAI 

nos municípios mais próximos ao empreendimento, serviços assistenciais, bem 

como encontros de cunho socioambiental, como os realizados para revitalização 

do patrimônio histórico e cultural da região, e para valorização de práticas 

consideradas tradicionais, como atividades de pesca, extração de mariscos, 

casas de farinha, etc. 

A Enseada Indústria Naval, em regra, parece ter cumprido com o previsto 

nos acordos prévios para instalação do empreendimento, firmados pelo Estado, 

incluindo os das etapas de licenciamento e no Plano básico ambiental aprovado 

pelo IBAMA. O empreendimento já teria passado por todas as etapas de 

licenciamento previstas mesmo órgão - Licença Prévia, Licença de Instalação e 



Licença de Operação. Esta última foi concedida em outubro de 2014 e tem 

previsão de duração de quatro anos, permitindo que a Unidade Paraguaçu inicie 

suas operações. 

É importante ressaltar que a instalação de um empreendimento do porte 

do Estaleiro Paraguaçu altera sobremaneira os fluxos locais, gerando impactos 

diversos na dinâmica dos grupos sociais que vivem ali. Referimo-nos à fluxo 

como o encadeamento de processos histórico-sociais e culturais presentes nas 

sociedades. Eles são transitórios, multidirecionais e devem ser vistos "[...] como 

originando uma série infinita de deslocamentos no tempo, às vezes alterando 

também o espaço, entre formas externas acessíveis aos sentidos, interpretações 

e, então, formas externas novamente." (HANNERZ, p. 15). Dessa forma, 

entendemos que no contexto de instalação desse empreendimento, outros fluxos 

se agregam aquele que para efeitos analíticos consideramos o original, 

redesenhando novas direções, carregando uma cadência ininterrupta de 

incertezas, onde as consequências são diversas e imprevisíveis.   

 Algumas destas alterações de fluxos já eram percebidos, como a 

migração de pessoas distribuídas pelos Municípios envolvidos (pessoas de 

várias regiões do Estado, de regiões do país, e vindas do exterior, como por 

exemplo, profissionais coreanos que passaram a trabalhar in loco). O processo 

de migração provocado pelo empreendimento  é reflexo das etapas de instalação 

do empreendimento. Neste processo  a maioria dos trabalhadores presentes na 

etapa de construção pertence aos Municípios diretamente envolvidos; na etapa 

de instalação os profissionais eram, em sua maioria, de fora da região. Boa parte 

de núcleos familiares moradores do Município de Maragogipe, por exemplo, foi 

contratada para trabalhar nas etapas de instalação. E a acomodação dos 

trabalhadores de fora foi distribuída entre as cidades que ofereciam mais 

produtos e serviços na região. Funcionários do setor de recursos humanos com 

quem interagimos, por exemplo, preferiram morar com suas famílias na cidade 

de Santo Antônio de Jesus, justamente por essas características.  Grande parte 

das pessoas que vêm de fora para trabalhar no Polo Naval residem na vila de 



operários no Distrito de São Roque do Paraguaçu, sendo o local mais próximo 

às instalações do empreendimento; localiza-se em uma das margens do Rio 

Baetantã, enquanto que o canteiro de obras se posiciona no outro lado.   

A economia local dos Municípios cresceu principalmente nos setores de 

bens de consumo e serviços direcionados à recepção da migração de pessoas 

e ao fornecimento de infraestrutura ao empreendimento. Por exemplo, houve a 

intensificação do comércio local, abertura de restaurantes e pousadas, que 

geralmente recebiam o público individualmente ou por meio de contrato com uma 

das empresas participantes do consórcio. Os vários cursos de soldagem 

espalhados pelas cidades também fizeram parte desse conjunto de 

transformações ocorridas na região. Em algumas regiões dos Municípios 

também houve aumento do tráfico de drogas, da prostituição, da violência. 

==================================================== 

Redes que se interconectam e suas relações com o Estado. 

 

Recentemente empreendimentos de grandes impactos imersos em redes 

que envolvem atores governamentais como a Petrobrás, por exemplo, vêm 

sofrendo transformações nas quais um emaranhado de novos fatos complexos 

se interconectam.  Tais transformações partem de problemas conjunturais do 

País, principalmente em relação a grupos políticos e empresariais que incidem 

sobre o rumo dos contratos que a Petrobrás firma  para implementar programas 

do governo_ e nos quais a Enseada Indústria Naval se inclui. Em função disto 

consequências práticas estão sendo trazidas às várias localidades do País, bem 

como à localidade de estudo em questão. 

Parte dessas transformações originaram-se das investigações realizadas 

pela Polícia Federal no início de 2014. A operação denominada “Lava Jato” 

desencadeou  o desvelamento de uma série de ilícitos que se estendeu ao 

envolvimento de grandes empreiteiras no financiamento de partidos políticos em 

campanhas eleitorais em troca de facilitação em parcerias contratuais com a 

Petrobrás; no caso do objeto da presente pesquisa, três das empresas 



investigadas pertencem ao consórcio da Enseada Indústria Naval, em 

Maragogipe: UTC, OAS e ODEBRECHT. 

 Os fatos descobertos eclodiram no país num caos fomentado por 

organizações de alto escalão; nelas incluem-se Estado e iniciativa privada, 

ambos investigados. Assim, em se tratando da Enseada Indústria Naval toda 

uma rede de práticas e argumentos, arquitetada para angariar apoiadores e 

executar um projeto, chega a um estágio de crise generalizada, cujas 

consequências atingem vários aspectos da realidade estudada. 

A palavra crise tem como umas de suas definições ser um estado de 

coisas em que se configura uma conjuntura perigosa, uma situação aflitiva, 

momento grave que pode estar ligada a fatores políticos e econômicos.  A crise 

na qual o consórcio Enseada Indústria Naval se vê envolvido tem como estopim 

a Operação policial e seus desdobramentos. A operação “Lava Jato” têm 

influenciado veementemente questionamentos que atualmente acometem o 

país, tanto pela instabilidade  que tem causado a  agentes políticos, como nas 

dificuldades que acrescentaram a  combalida economia nacional.  Neste cenário 

a Petrobras é o principal agente da crise instaurada, na condição de vítima dos 

crimes praticados por seus próprios funcionários em conluio com empresas 

fornecedoras de bens e serviços. 

Como em diversas realidades espalhadas pelo País, os estilhaços da 

crise também atingem a região do Recôncavo e o que fora considerado como 

uma nova promessa de desenvolvimento para a região, hoje aponta sinais de 

problemas trazidos em consequência dos efeitos mais perversos do esquema de 

transações aparentemente espúrias desvendadas pelas investigações da Polícia 

Federal. . 

Consequências advindas dessa crise já são aparentes, sobretudo no 

contexto analisado, em que grande número dos trabalhadores do Estaleiro foram 

demitidos, bem como a insatisfação da população com os rumos do 

empreendimento, que teve  suas atividades de construção paralisadas desde 

fevereiro de 2015. A quantidade de trabalhadores demitidos já alcança a quase 



totalidade do número de contratados, tendo em vista que a maioria das empresas 

envolvidas nas investigações da PF apresentam dificuldades para pagamento 

de ativos, estão respondendo penalmente perante a justiça e a Sete Brasil 

enfrenta dificuldades de se capitalizar, como reflexo da crise enfrentada pela 

Petrobras devido às investigações da Operação Lava Jato. 

 São Roque do Paraguaçu, por exemplo, é um dos distritos de Maragogipe 

onde está localizada a Unidade São Roque do empreendimento e um dos locais 

mais afetados com as transformações. À medida que nos aproximamos da área 

urbana do distrito, aparecem cada vez mais imponentes as Unidades da 

Enseada Indústria Naval, representadas por um guindaste amarelo gigantesco 

que carrega o nome do empreendimento, com seu slogan em vermelho e branco 

numa margem do Rio Baetantã e as plataformas da Unidade São Roque na 

outra. São Roque do Paraguaçu foi onde mais se concentrou trabalhadores, pois 

a forma mais rápida de chegar ao Estaleiro é atravessando o Rio. Pelo lado 

oposto, o acesso por terra passa pelo Município de Salinas da Margarida, que 

também recebeu parte dos trabalhadores, ainda que a via por terra esteja em 

péssimas condições desde o início das instalações até o presente momento. 

Tampouco São Roque como outros distritos e cidades, tiveram melhoria 

em sua infraestrutura. Como fora dito anteriormente, a promessa de 

desenvolvimento chegou apenas no nível argumentativo e nas práticas de 

implantação do capital global no suporte local, discurso este orquestrado entre 

os entes públicos e a empresa responsável. Na prática, a população procura hoje 

por respostas para o marasmo econômico em que vivem. . 

Locais que anteriormente fervilhavam com pessoas chegando de vários 

lugares, famílias inteiras que trocaram seu trabalho tradicional pelo barulho das 

máquinas e que muitas vezes faziam “hora extra” para acelerar o processo de 

funcionamento do Estaleiro, em determinados horários do dia aparenta estar 

deserto . Atualmente apenas alguns trabalhadores responsáveis pela 

manutenção e segurança do local e equipamentos permanece no Estaleiro. A 

evasão foi gritante, por conta da procura de trabalho em outras regiões . O ritmo 



de trabalho intenso agora ficou para os funcionários do Sintepav - Bahia 

(Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do 

Estado da Bahia) que tenta  homologar no prazo legal, todas as rescisões 

contratuais, que se iniciaram desde o inicio de 2014, quando efetivamente veio 

à tona que membros do consórcio estariam envolvidos na investigação da 

operação lava a jato. As atividades tradicionais como a pesca, mariscagem e 

produção de farinha foram definitivamente afetados, pois com a crise muitas 

pessoas saíram da região em busca de outros empregos, também diminuiu o 

mercado consumidor de pescado e mariscos na região por conta da redução do 

mercado consumidor. 

   A maioria das pousadas, restaurantes, estabelecimentos comerciais que 

foram abertos ou foram reformados para receber  pessoas de fora atualmente 

estão fechados. Todas as turmas dos cursos técnicos do PRONATEC também 

foram canceladas, só restaram dívidas, prejuízos. 

A obra do Estaleiro está 82% terminada e algumas tentativas foram 

tomadas para tentar reverter a paralisação do Estaleiro. O Estado e o consórcio 

empresarial tentaram se unir para conseguir empréstimos novos para o 

pagamento das dividas, comprar de material, contratar pessoal. Outra decisão 

tomada foi a de se reunir em Salinas da Margarida após visitação de lideranças 

políticas do legislativo e executivo [ao empreendimento, para informar à 

população da situação de crise e sobre os esforços para o retorno das atividades 

do Estaleiro. 

Tais processos seguem se desenhando no contexto descrito, repercutindo 

nos níveis de interação e se posicionam para além das estratégias próprias "em 

prol do desenvolvimento". Este segue uma cartilha, cujas bases se mantêm 

desde que a ideia surgiu no cenário mundial. Segundo ESCOBAR (2007) a ideia 

de desenvolvimento tem suas bases em elementos substanciais que se 

perpetuam no tempo, ou seja, as relações que regem a prática do 

desenvolvimento não são estáticas e seguem reproduzindo outras relações entre 

os elementos que o envolvem, através de um discurso formado por um vasto 



número de objetos e estratégias e pela sistemática inclusão de novos objetos 

sob seu domínio. 

Ainda salienta Escobar (2007, p.88) que o desenvolvimento para se 

produzir necessita de um campo institucionalizado em que os discursos são 

produzidos, registrados, organizados e postos em circulação. Ele se constitui de 

um aparato que organiza formas de poder, inter-relacionadas e que ocorre em 

todos os níveis, na direção macro para micro. A consolidação de uma rede de 

poder vincula gente, comunidades a ciclos específicos de produção econômica 

e cultural e é através dela que se promovem certos comportamentos e 

racionalidades. 

Dessa forma, traços comuns nessas situações em que se instalam 

projetos de desenvolvimento trazem a marca da complexidade dessas 

organizações institucionais, juntamente com as intricadas e variadas 

articulações em que grupos de poder estão inseridos. RIBEIRO (1991, p. 17) 

chama de ‘redes sociais num projeto de grande escala' aquelas que operam num 

ambiente institucionalizado, em que uma estrutura burocrática garante a 

continuação ininterrupta do projeto, de maneira relativamente independente da 

interação de grupos de poder situados em distintas posições hierárquicas. 

Ainda seguindo o autor, o campo do desenvolvimento abarca distintos 

atores dentro da mesma trama. Tais atores, por sua vez, representam distintos 

segmentos, constituindo-se pelas populações locais, empresários, funcionários 

e políticos em todos os níveis de governo; pessoal de corporações nacionais, 

internacionais e transnacionais; pessoal de organizações internacionais de 

desenvolvimento, bem como as instituições, incluindo vários tipos de 

organizações governamentais, organizações não governamentais, igrejas, 

sindicatos, agências multilaterais, entidades industriais e corporações 

financeiras. Cada um exerce seu papel de acordo com a distribuição de poderes 

que lhe foi absorvido, sejam por processos históricos, econômicos, políticos e 

sociais em que foi estruturado. 



Importante também evidenciar a diversidade e oposição de discursos nas 

situações que envolvem megaprojetos. Os atores envolvidos seguem planos que 

em sua maioria não se coadunam, principalmente porque são interesses, 

relações de poder sobrepostas e muitas vezes impostas. Nesse sentido, 

CARMAN (2011, p.22) ressalta que "cada discurso plantea uma trampa cuando 

es unilateral", ou seja, os níveis de articulação são distintos e acabam se 

distanciando, prevalecendo aquele que tem mais poder. Encontramos tais 

contradições principalmente no discurso estatal que é proferido tanto no sentido 

de proteger, quanto no de desenvolver e progredir, demandas que se 

fragmentam ao dividirem um mesmo espaço. 

 Podemos apontar, no caso em questão, que no tempo para que o projeto 

se tornasse viável, o Estado, através dos seus órgãos e instituições, atuou 

administrativamente para acelerar processos e atender as demandas das 

empresas. A titulo de exemplo destacamos a modificação territorial da Unidade 

de Conservação para instalar o Estaleiro; a região que está situado era parte da 

RESEX Baía do Iguape, e ela foi legalmente modificada para viabilizar o espaço 

para instauração do empreendimento, bem como a rapidez no processo de 

cumprimento das  etapas de licenciamento ambiental. 

Do mesmo modo, coexistia na figura dos diversos órgãos do Estado o 

dever de fiscalizar e representar interesses da população e entorno, o que em 

muitos dos casos não foi atendido, conforme relatos de parte da população e 

constituía algo de certa forma ambíguo. Nas audiências e consultas públicas 

realizadas pelo empreendimento, percebia-se certa insatisfação de algumas 

pessoas que insistiam em defender o caráter distributivo do projeto; a 

necessidade de ações que valorizassem e melhorassem suas condições de vida, 

por parte do consórcio e/ou Estado. Notava-se também o caráter evasivo das 

respostas por parte desses dois atores, ou até mesmo representantes do 

consórcio pontuarem que a responsabilidade era exclusivamente do Poder 

Público em resolver as demandas da população. 



Isso demonstra o duplo papel que ocupa o Estado nessas questões 

envolvendo a instalação de empreendimentos; o de fiscalizador, pois detém o 

dever legal de mediar e solucionar conflitos, e ao mesmo tempo o de viabilizador 

do desenvolvimento, com relação aos procedimentos e aos processos 

necessários para que o empreendimento logre êxito, ainda que impacte 

localmente, principalmente em seus aspectos socioambientais. 

 
Las instituiciones públicas están hechas de aquellas _ y 

otras _ contradiciones [...]. Estas hacen impossible reducir los 

discursos en el Estado a un único discurso Estatal. En el Estado 

no hablamos otros discursos que aquellos que circulan 

publicamente, que producimos los técnicos y los académicos, 

que levantan los militantes, que amplifican o silencian los médios 

de comunicación, que reproducen o reiterpretan los grupos y 

infinitas agencias. Em la disputa, que siempre es política, 

algunos pueden hacerse voz oficial y politica publica, sancionar 

sus postulados por el poder del Estado. (CARMAN, 2011, p. 25). 

A participação ambígua do Estado neste conjunto de relações remete ao 

que LIMA (2002, p. 14) chama de poder tutelar, noção lapidada  em seus estudos 

sobre política indigenista  mencionada para referir-se ao  exercício de poder 

relacionado  às populações indígenas através de aparelhamento estatal 

instituído para pacificar zonas de conflito entre nativos e não nativos. 

É importante frisar que, no contexto específico do autor, as formas de 

tutela são mais incisivas, principalmente por conta da competência jurídica e 

administrativa relacionadas às formas peculiares de estatização de 

determinados poderes sobre o espaço, bem como o controle e alocação 

diferencial e hierarquizada de populações indígenas (LIMA, 2002, p. 14). 

Entretanto, entendemos ser plausível, com algumas ressalvas, deslocar a 

ideia de poder tutelar do Estado ao contexto em que problematizamos, 

especificamente quando o Estado, ao intervir administrativamente e 

politicamente nos casos de instalação de grandes empreendimentos em 

determinados espaços, acaba também por tutelar administrativamente relações 



hierarquizadas e definidas por centros de poder que se sobrepõem na interação 

das partes envolvidas e que muitas vezes proporcionam o favorecimento de 

algumas, em detrimento de outras. 

Neste sentido, o autor levanta uma questão fundamental quando explica 

o "gerir" em âmbito estatal, evidenciando o controle debilitado da administração, 

pois este perpassa: 
[...] por interesses pessoais e redes de clientelas, 

onde grupos são muitos mais fortes que chamados 

corporativos, por vezes também mais figuração do que 

prática efetiva, e ainda assim representa este ‘tutor' de 

coletivos, controladores de espaços, mantenedor dos 

desiguais em seus nichos. (LIMA, 2002, p. 17). 

São situações, interações e discursos que revelam especificidades e 

dilemas relacionados à participação de diferentes grupos sociais nesses 

processos que versam sobre questões sociais e processos instalação de 

grandes empreendimentos, situações em que alguns interesses são respeitados, 

em prejuízo de outros. 

Voltando-se aos grandes empreendimentos, BRONZ (p.17) evidencia 

caraterísticas dos grandes projetos de escala industrial: 

 
Os grandes empreendimentos industriais - que também 

se podem alcunhar de grandes projetos industriais ou projetos 

de larga-escala - são investimentos empresariais que mobilizam 

um grande contingente de recursos, capital e mão-de-obra e 

produzem transformações expressivas nos territórios físicos e 

sociais onde são instalados. (BRONZ, p. 17, 2011). 

 

De acordo com a autora, são três os elementos que mobilizados definem 

o que pode ser um "grande" empreendimento: "recursos, capital e mão-de-obra". 

Tais elementos são decisivos para a consecução dos trabalhos de instalação de 

um projeto de grande escala. A mão-de-obra, tanto a presente na região como a 

de fora, é recrutada, sendo peculiar a cada tipo de serviço a ser executado, etapa 



da obra e ao que o empreendimento exige como qualificação; o capital é 

financiado pelos vários níveis de integração que se unem para a mesma 

finalidade, sendo que especulações internacionais exercem uma grande 

influência nesses processos; os recursos utilizados englobam os elementos 

anteriormente citados, e apresentam espécies variadas, a depender das etapas 

distintas do empreendimento, podendo ser tecnológico, natural, humano, 

financeiro. Segundo Ribeiro (2008, p.113) ao qualificar projetos de grande 

escala, remete a "quantidades de capital financeiro e industrial, assim como de 

elites, técnicos estatais e trabalhadores, fundindo níveis de integração local, 

regional, nacional, internacional e transnacional". 

Entretanto, esses mesmos elementos podem trazer apropriações e 

leituras distintas do mesmo processo, no sentido de que servem também de 

instrumento para fomentar uma grande especulação em torno do projeto, 

principalmente em locais onde carregam experiências negativas de 

desenvolvimento; nelas, o Estado, empresários e a mídia imprimem o surgimento 

de propostas de caráter salvacionistas no intuito de oportunizar uma "[...] 

reestruturação produtiva e inseri-la nos circuitos produtivos capitalistas e 

mercados globais." (GERHARDT, LOPO, SANTOS, 2014, p. 345). 

 Como ocorreu na realidade estudada, inúmeras propagandas e formas 

de arregimentar a confiança e aceitação do empreendimento foram 

insistentemente veiculadas na mídia, empregando um caráter salvacionista ao 

entorno, que proporcionasse o fim dos problemas econômicos da Região, a ideia 

de o Recôncavo baiano há anos estar à deriva do progresso e enfim surgir uma 

força que pusesse a Região dentro de um mercado competitivo, produtivo e 

moderno da indústria naval contribuindo para o desenvolvimento do Pré-sal na 

produção de petróleo e gás nacional. 

 Conforme Gerhardt, Lopo e Santos (2014), no tocante às politicas de 

ampliação e modernização do complexo portuário do Rio Grande, na cidade do 

litoral sul gaúcho, demonstram como os discursos que regeram o plano de 

intenções de implantação das obras estão imbuídos de um entusiasmo que não 



está desvinculado do contexto nacional, marcado pela retomada de grandes 

projetos de desenvolvimento: "[...] a urgência em se garantir a dinamização do 

porto de Rio Grande tornou-se unanimidade para autoridades e parte da 

população local, invisibilizando com isso impactos, danos e conflitos próximos 

aos empreendimentos." (2014, p.346). 

Além disto, BRONZ (2011) aponta também o caráter transformativo ou 

interventivo de tais empreendimentos sobre "territórios físicos e sociais", ou seja, 

um megaprojeto desenvolvimentista implica em alterações de cunho geográfico 

e social, ele pode inclusive alterar a geopolítica regional após sua implantação. 

No caso em tela, questões relacionadas ao desenvolvimento e contextos 

de instalação de grandes empreendimentos demandam atenção, principalmente 

ao que concerne ao alcance dos seus efeitos, pois acabam transformando 

contextos locais, próximos e distantes, trazendo mais consequências danosas a 

realidades já marcadas por um exacerbado caráter de desigualdade social e 

empobrecida economicamente. 

  Como efeitos em contextos locais próximos e distantes acrescento, além 

de alguns efeitos já apontados no cenário estudado,  trechos do artigo de 

(GERHARDT, LOPO, SANTOS, 2014, p.355) onde enumeram algumas 

consequências relativas à instalação de um empreendimento, que no caso 

específico trata-se do Estaleiro Rio Grande, mas que podem ser trazidos para 

outras situações semelhantes, como a da instalação do Estaleiro: 

 
"Embora o Super Porto e entorno sejam centrais para a 

análise, o alcance dos seus efeitos incluem diversos outros 

‘espaços' e ‘atingidos', não se resumindo, por exemplo: aos 

bairros vizinhos à obra que passam por processos de 

gentrificação ou cujo destino seria seu desaparecimento devido 

à construção de uma via expressa ou outro tipo de infraestrutura; 

ou ainda, locais próximos considerados ecologicamente frágeis 

(mangues, dunas, lagoas, marismas etc.) ocupados por famílias 

que, sob o argumento de viverem de modo ‘irregular' em ‘áreas 

de preservação permanente', deveriam ser deslocadas para que 



estas últimas fossem ‘protegidas' da obra e das próprias 

pessoas." 

 

  

É, portanto, assaz oportuno que as análises críticas porventura feitas em 

torno dos problemas existentes no contexto de instalação de um projeto de 

desenvolvimento tenham em conta o atual contexto macrossocial de crise. Crise 

que é negada pela cúpula de alguns dos poderes institucionalmente constituídos, 

mas que é a cada dia de difícil acobertamento. Em seu cerne, há o esgotamento 

de um modelo de desenvolvimento cujo espírito é profundamente 

desumanizador. (VALENCIO; ZHOURI, 2014, p. 11) 

Como poderes institucionalmente constituídos, VALENCIO, ZHOURI 

(2014, p. 12) tratam justamente da figura modernizante do Estado brasileiro, e 

que insiste no modelo desenvolvimentista, seja na formulação ou na omissão de 

políticas públicas fundamentais para os direitos sociais, não passando de uma 

"[...] uma ilusão de eficácia da manobra política de negação da existência da 

referida crise". Esta crise se aplica a vários aspectos, suplanta a questão 

socioambiental e acessa outros problemas em contextos macrossociais, como 

segurança, saúde, saneamento básico, questões fundiárias, dentre outros. 

Porque na verdade o interesse maior deste modelo é manter a aliança do Estado 

justamente com grupos empresariais dominantes, e outros grupos restritos. 

Isto posto, ao mesmo tempo que a estruturação dessa trama complexa 

pode legitimar o discurso desenvolvimentista como referência de dominação e 

interesse no acúmulo de capital, também podem fortalecer movimentos 

contrários; a partir daí, das situações de divergência podem surgir situações de 

embates em que os atores conflitam poderes distintos. 

É nesse momento que Antropologia exerce sua principal função nesses 

contextos, a de tentar compreender essas relações de poder que estão 

engendradas no campo do desenvolvimento. Fazendo uma analogia com as 

palavras de FOUCAULT (2001, p. 5), entendo que o autor consegue claramente 

esmiuçar esse desafio: "O problema é ao mesmo tempo distinguir os 



acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir 

os fios que os ligam e que fazem com que se engendrem, uns a partir dos outros". 

 Importante voltar o foco de atenção para diferentes dimensões do campo 

político para não correr o risco de naturalizar relações de poder que implicam em 

novas dinâmicas de relações no sistema mundial. Outro fator de grande 

importância para o desenvolvimento de reflexões voltadas para contextos 

múltiplos em que o poder e influências de corporações globais incidem em 

realidades locais está no aperfeiçoamento e manutenção da condição da 

antropologia como instrumento de crítica e de questionamento do que está 

supostamente estabelecido (ESCOBAR, 2006). 
A estrutura e a dinâmica de cada campo de 

desenvolvimento estão marcadas por diferentes capacidades de 

poder e interesses que são articulados por meio de processos 

históricos de estruturação de redes. “Desenvolvimento” abarca 

diferentes visões e posições políticas, variando do interesse em 

acumulação de poder econômico e político a uma ênfase em 

redistribuição e igualdade. Em consequência, lutas de poder são 

comuns entre atores, internamente às instituições e entre elas. 

[...] Natureza da distribuição de poder dentro do campo do 

desenvolvimento dependerá dos processos por meio dos quais 

as redes são formadas e das características das intervenções 

institucionais decorrentes do drama do desenvolvimento. 

(RIBEIRO, 2008, p.111) 

 

Dessa forma, analisar dinâmicas e práticas que acompanham o contexto 

industrial, as agências reguladoras, o Estado e as instituições que embasam a 

lógica do desenvolvimento, torna-se uma ferramenta apropriada para tentar 

entender como essa dinâmica afeta a vida das pessoas e instituições envolvidas 

ao longo de diferentes momentos do processo. 

A outra parte dessa relação, a que se encontra em ampla desvantagem, 

indigna-se diante do estado real das coisas. É daí que as críticas em decorrência 



da crise se tornam tão necessárias, na tentativa de entender como se processa, 

quais suas consequências. 
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Historicamente o Município se destacou economicamente no mercado 

internacional fumageiro, principalmente com a marca de origem alemã, a 

Suerdieck. Inicialmente instalada em Cruz das Almas, por August Suerdieck em 

1892, três anos depois seu irmão, Ferdinand Suerdieck instala uma fábrica de 

charutos, e em 1905, a fabrica se expande na cidade trazendo grande 



prosperidade à indústria do fumo na região, junto com outras como a Danneman, 

por exemplo (SANTANA, 2013). Entretanto, crises econômicas no setor, 

iniciadas em meados do século XX, levaram ao fechamento e extinção dessas 

empresas Tal crise se deu principalmente devido a mudanças quanto ao tipo de 

consumo, como a substituição do charuto pelo cigarro, e à tecnologia, o tipo de 

matéria prima, bem como a forma de produção que ainda era artesanal. Além de 

tais problemas, uma campanha mundial de saúde na tentativa de eliminar o 

consumo e produção de tabaco, foi condição fundamental para o fechamento 

das fábricas. Em 1965, a Suerdieck, começou um processo de transferência de 

atividades para Cruz das Almas, e em na década de 1990, fecha suas últimas 

instalações em Maragogipe. 

 O Centro Industrial de Aratu (CIA) é um complexo industrial multissetorial, 

fundado em 1967 e localizado na Região Metropolitana de Salvador nos 

municípios de Simões Filho e Candeias. Em sua área encontra-se em operação 

o Porto de Aratu, além de empreendimentos dos segmentos químico, metal-

mecânico, componentes para calçados, alimentício, metalúrgico, moveleiro, de 

minerais não metálicos, plásticos, fertilizantes, eletroeletrônicos, bebidas, 

logística, têxtil, serviços e comércio e mais recentemente o segmento 

Termelétrico. Fonte: http://www.sicm.ba.gov.br/pagina. 

aspx?pagina=centroindustrialdearatu. 

 A Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), em seu artigo 1 define a unidade de 

conservação como um "espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção". Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm. 

Artigo 18 da mesma lei que define a RESEX - Reserva Extrativista como "uma 

área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-

se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na 

criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 

meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 



recursos naturais da unidade." Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm. 

 Um dado importante a ser abordado é com relação a uma sobreposição na 

delimitação territorial da RESEX Baía do Iguape por conta da instalação do 

empreendimento na extremidade sul da Unidade de Conservação referida. Em 

2009, no mesmo ano em que a licença prévia para instalação do 

empreendimento foi concedida, o Governo Federal alterou os limites da Reserva 

Extrativista Marinha Baía do Iguape através de Medida Provisória - MP 462, 

Emenda n° 7. A MP é transformada na lei federal 12.058 do mesmo ano.    

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um programa que reúne 

diversos projetos de desenvolvimento cuja finalidade é criar estratégias de 

planejamento, retomada de investimentos e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. Foi criado em 2007 

e desde 2011 segue na sua segunda fase estimulando o desenvolvimento 

brasileiro. Fonte: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac. 

Offshore é uma expressão inglesa termo cujo significado literal é "afastado da 

costa". Refere-se à parte da indústria do petróleo, em específico a prospecção, 

perfuração e a exploração dos jazigos situados ao longo da costa. Fonte: 

http://www.priberam.pt/dlpo/offshore. 

O Canteiro São Roque que foi construído na década de 1970 pela Petrobrás, 

atualmente se tornou uma das Unidades da Enseada Indústria Naval. 

Conama, Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, art. 1º, define tais 

estudos ambientais como sendo "todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da 

licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano de recuperação de área 

degrada e análise preliminar de risco". 

 A Sete Brasil é uma empresa parceira da Petrobrás e sua cliente, criada para 

gerenciar as compras de sondas para o pré-sal, proprietária de sondas de 

exploração para águas ultra profundas, que serão alugadas à Petrobrás para 



exploração do Pré-Sal. A empresa viabilizou a construção dessas sondas e 

produção de óleo e gás no País, e especialização na gestão de navios e parceria 

nas operações de perfuração de óleo e gás em águas profundas. Segundo dados 

da própria empresa, os principais serviços oferecidos são: 

[...] construção de sondas de perfuração offshore, principalmente para 

exploração em águas profundas, como a do petróleo na camada pré-sal; 

construção e conversão de plataformas fixas e flutuantes, além da construção e 

integração de seus módulos; construção de navios para apoio offshore, como 

PLSV14, MPSV15 e Construction Support Vessels16; focado no atendimento 

dos mesmos tipos de embarcações do programa de construção: unidades de 

perfuração, unidades de produção e navios especializados. (fonte: 

http://www.enseada.com/#Embarcacoes). 

 Os cursos foram implantados em 2013 em parceria entre o SENAI e as 

Prefeituras dos Municípios de Maragogipe e Salinas da Margarida. Cursos como 

caldeireiro, eletricista industrial, lixador, almoxarifado e Marcenaria eram 

direcionados principalmente às atividades relativas ao Estaleiro e com promessa 

de emprego ao final do mesmo aos alunos que se destacassem. O Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec foi criado pelo 

Governo Federal com o objetivo de fazer com que jovens de famílias de baixa 

renda tenham acesso ao ensino técnico e profissionalizante, para facilitar a 

busca pelo primeiro emprego.   

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Delineando as competências relativas ao procedimento de licenciamento 

ambiental, ele é conduzido no âmbito do Poder Executivo, variando de acordo 

com a unidade político-administrativa na qual se insere o empreendimento, 

sendo que, quando localizados nos limites de um ou mais municípios de um 

mesmo estado, o licenciamento é de responsabilidade do órgão ambiental 

estadual; quando o empreendimento se localiza em dois ou mais estados, ou em 

áreas marítimas de jurisdição nacional, o órgão responsável passa a ser o 

IBAMA. 



"Licença Prévia (LP) - Concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 

serem atendidos nas próximas fases de sua implementação." (TRENNEPOHL, 

2013, p. 36). 

"Licença de Instalação - Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 

de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, 

da qual constituem motivo determinante." (TRENNEPOHL, 2013, p. 37). 

"Licença de Operação - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, 

com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a 

operação." (TRENNEPOHL, 2013, p. 37). 

Fonte: http://www.ibama.gov.br/publicadas/estaleiro-paraguacu-recebe-licenca-

de-operacao-do-ibama 

Outras empreiteiras também estão sendo investigadas, incluindo algumas que 

participam da construção e funcionamento dos outros Estaleiros contratados 

pela Petrobrás e a Sete Brasil, como a Camargo Correia, a Engevix, por 

exemplo. 

 Escobar destaca como elementos fundamentais para a teoria do 

desenvolvimento o processo de formação de capital e seus fatores (tecnologia, 

população e recursos, política fiscal e monetária, industrialização e 

desenvolvimento agrícola, intercâmbio e comércio). Também fatores culturais, 

como educação e necessidade de formular valores culturais modernos e, 

juntamente com a atuação de Instituições adequadas para levar adiante o 

desenvolvimento, como organizações internacionais (FMI, Banco Mundial), 

agências técnicas das Nações Unidas, oficinas de planificação nacional; 

agências técnicas de outros tipos, o desenvolvimento foi o resultado do 

estabelecimento de um conjunto de relações entre esses elementos, instituições 

e práticas, assim como da sistematização das suas relações. 



 Exemplifico aqui justamente com o estudo do tema objeto deste trabalho. Por 

interesses pessoais e redes de clientela posso evidenciar os fatos relacionados 

às investigações de facilitações de algumas das empresas envolvidas na 

celebração de contratos. Conforme fora evidenciado na primeira parte do texto, 

três das empresas envolvidas no consórcio estão sendo investigadas num 

grande esquema de vício de licitações dos contratos com a empresa  e 

financiamento de campanhas eleitorais. Além do caso em questão, outros 

empreendimentos localizados em várias regiões do Brasil estão passando por 

essa mesma realidade. 

Conforme evidenciado, a região do Recôncavo baiano passou por vários ciclos 

econômicos do país, historicamente recheados de promessas de progresso, e 

junto a elas apogeus e crises. 

 


