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O que a Agropecuária tem a ver com Salvador, uma das maiores capitais do Brasil? 
É a pergunta mais comum quando se fala da interação do campo com a cidade. 
Essa relação é muito maior do que muita gente imagina. Se o campo vai bem, é 
bom para a cidade também, por que tudo que vai para a mesa das famílias baianas, 
no interior ou na zona urbana, vem do Agro. E a lógica é simples: se o produtor 
produz mais, o preço cai, seja da cesta básica que fica mais barata para toda a 
sociedade, ajudando, principalmente, aos mais pobres; até o algodão, usado na 
confecção de roupas e tecidos que são vendidas no comércio formal e informal de 
Salvador, gerando emprego para centenas de milhares de soteropolitanos.

Além disso, muitos produtores rurais que atuam nas mais diversas cadeias no 
campo, seja na fruticultura, grãos, pecuária, moram em Salvador e exercem outras 
atividades comerciais, injetando dinheiro na economia e criando mão de obra 
formal na cidade, graças, também, aos bons rendimentos que vêm do campo. Isso 
sem falar de como os resultados do segmento ajudam também a evitar problemas 
sociais na Capital. O êxodo rural, realidade muito recente no país, onde milhares 
de pessoas iam para as cidades em busca de emprego, praticamente acabou 
depois da evolução do campo. Hoje, é o contrário, quem está na cidade vai para o 
interior buscar uma vaga no moderno e competitivo mercado do agronegócio. 

Técnico de campo do Senar Bahia orientando produtores rurais.
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E tudo isso tem motivo. Nos últimos anos, o agronegócio vem sustentando o PIB 
baiano. Em 2019, foram R$ 62,5 bilhões (20,8%), e no 1º semestre de 2020 foram R$ 
36 bilhões, representando 27% do PIB estadual, o único setor produtivo que apre-
sentou crescimento no período. É importante ressaltar ainda o peso que o agroneg-
ócio baiano tem nas exportações. Em 2019, de tudo que a Bahia exportou, mais da 
metade (51,5%) foi oriundo do setor. 

E mesmo na pandemia, o setor foi o único que continuou crescendo, aumentando a 
produção e elevando suas exportações. No acumulado do ano – janeiro a agosto – 
foram exportadas em mercadorias do agronegócio US$ 2,36 bilhões, apresentando 
um crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2019 e representando 
quase metade (49%) das exportações totais do Estado. Isso gera emprego nos 
portos e aeroportos.
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O Sistema FAEB/SENAR sabe da importância da cidade para o Agro e por isso, nos 
últimos anos, tem investido cada vez mais em ações na capital baiana, com 
palestras, cursos e capacitações. Em Salvador oferece, gratuitamente, o Curso de 
Técnico em Agronegócio, em uma formação de dois anos. Os processos seletivos na 
Capital são concorridos, com cada vaga sendo disputada, em média, por vinte 
candidatos. Isso mostra, claramente, o interesse de quem está em Salvador no 
mercado de trabalho no interior do Estado. 

Além disso, é importante ressaltar a participação do Sistema FAEB/SENAR em todo 
esse momento histórico no agro. Com a missão de realizar a Educação Profissional 
Rural, a Promoção Social e a Assistência Técnica e Gerencial dos produtores 
baianos, bem como fortalecer e proteger os seus interesses, são atendidos, 
gratuitamente, mais de cem mil pessoas por ano em toda a Bahia. E a meta é 
crescer cada vez mais. 

Formatura da primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio em Salvador.
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Em Salvador, muitas atividades de grande relevância são realizadas e podem ser 
incrementadas pelo Sistema FAEB/SENAR, em parceria com a Prefeitura. Entre 
essas ações, destacam-se:

Ao futuro prefeito de Salvador, o Sistema FAEB/SENAR se coloca à disposição para 
essas e outras ações que possam fortalecer a capital do nosso Estado, prontos para 
ajudar, ainda mais, na economia do Município, com a certeza que o campo e a cidade 
precisam estar unidos em prol dos baianos. 

Espera-se com a apresentação deste documento, que as contribuições sejam 
avaliadas e incorporadas ao programa de governo, suscitando um processo contínuo 
de diálogos e entendimentos com o setor produtivo, de modo a enriquecer as 
futuras políticas públicas e ações de governo.

Humberto Miranda Oliveira
Presidente do Sistema FAEB/SENAR

1. Ensino médio e superior para habitantes urbanos que tenham 
interesse e vinculação com o setor agropecuário, através da rede e-Tec com 
Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio e da Faculdade CNA que 
disponibiliza cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas 
áreas.
 
2. Capacitação de agentes públicos, como bombeiros e servidores 
municipais, para apreensão de animais e captura de abelhas no espaço 
urbano;

3. Realização da “Feira Segura”, que visa garantir o funcionamento das 
feiras livres no Município, com qualidade, acesso fácil, segurança e, sobretu-
do, conhecendo os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo 
Covid-19;

4. Formação Pro�ssional Rural para as hortas urbanas e escolares, que 
têm sido apoiadas pela Prefeitura, através da Secretaria da Cidade 
Sustentável e Inovação, desde 2016;

5. Parceria com as Secretarias Municipais para aumento das áreas 
verdes da capital, através de mudas frutíferas;

6. Revitalização, modernização e transformação do Parque de 
Exposições Agropecuárias de Salvador, em uma parceria com a Prefeitura e 
Governo do Estado, transformando o local num espaço multifuncional, com 
área de esporte, lazer, cultura, turismo e integração do campo com a 
cidade; 
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