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1. Introdução
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O presente relatório tem como objetivo evidenciar a execução da fase de Realização e Sistematização das Oficinas do projeto de apoio na
elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Feira de Santana.

O Relatório Consolidado constitui-se dos seguintes tópicos:

▪ Objetivo das oficinas;

▪ Metodologia aplicada nas oficinas;

▪ Agenda das oficinas;

▪ Resultado das oficinas: Total de participantes e listas de presença assinadas, fotos, apresentação (Power Point) utilizada nas
oficinas, resultado da dinâmica SWOT/FOFA e ações sugeridas de cada grupo.

As oficinas foram realizadas entre os dias 27 de novembro a 05 de dezembro, nos auditórios da Associação Comercial e Empresarial de
Feira de Santana e do SESI, ambos localizados no município de Feira de Santana. Ao todo, 152 pessoas participaram das 5 oficinas
realizadas.

Relatório Consolidado das Oficinas
1. Introdução

GERENCIAMENTO DO PROJETO

1. Preparação das 
Atividades

2. Diagnóstico
3. Realização e 

sistematização de 
oficinas

4. Construção das 
agendas estratégicas

5. Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico Sustentável

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V
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2. Objetivo
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As oficinas tem como objetivo de obter insumos para a construção de um panorama geral do desenvolvimento econômico local com a

participação dos principais agentes no município.

Nesta etapa do trabalho busca-se focar em:

▪ Estabelecer um diálogo direto e fluido com os atores territoriais comprometidos com a competitividade territorial e o
desenvolvimento econômico local.

▪ Aprofundar temas específicos e sanar eventuais dúvidas e preocupações que persistirem após a execução das etapas anteriores.

Durante as oficinas, a EY além de explicar detalhadamente o que é o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, também fez uma
explicação das mega tendências globais, possibilitando aos participantes entenderem os movimentos de transformações futuros que já
causam impactos na vida das pessoas.

O resultado final das oficinas gerou os seguintes insumos a serem utilizadas na elaboração da agenda estratégica.

Relatório Consolidado das Oficinas
2. Objetivo

S
Forças

170

W
Fraquezas

212
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Oportunida-
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T
Ameaças

91
261

Iniciativas
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3. Agenda
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Agenda de execução das oficinas setoriais e regionais:

Relatório Consolidado das Oficinas
3. Agenda

# Oficinas Datas Horário Carga horária Local

1 Setor Institucional 27.11.18 13h às 18h 5h
Auditório ACEFS, 
Feira de Santana

2 Setor Industrial e Agroindústria 28.11.18 13h às 18h 5h
Auditório SESI, 

Feira de Santana

3 Nova Economia (Startups) 29.11.18 08h às 13h 5h
Auditório ACEFS, 
Feira de Santana

4 Setor de Comércio e Serviços 04.12.18 13h às 18h 5h
Auditório ACEFS, 
Feira de Santana

5 Regiões administrativas do Município 05.12.18 08h às 13h 5h
Auditório ACEFS, 
Feira de Santana
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4. Metodologia
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Este tópico tem como objetivo apresentar a metodologia aplicada na fase de Realização e Sistematização de Oficinas.

1. Mapeamento de atores locais

A primeira etapa realizada para sistematização das oficinas foi o mapeamento de atores locais comprometidos com a competitividade

territorial e o desenvolvimento econômico local que pudessem contribuir no levantamento de problemas, desafios e suas soluções que

afetam o Município.

O mapeamento dos atores locais foi realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com apoio

da equipe EY, levando em consideração:

a. A quantidade de atores locais necessários para garantir o bom desenvolvimento das dinâmicas nas oficinas:

Para que o desenvolvimento das dinâmicas fosse mais efetivo e incentivar a participação e o diálogo de todos os participantes, a EY

sugeriu a quantidade máxima de 60 pessoas por oficina.

b. Grupamento de atores locais com a máxima heterogeneidade possível:

Para garantir que a construção de um panorama geral amplo, a definição dos participantes de cada oficina foi realizada de forma a

assegurar que os agentes fossem de diferentes áreas, mas que ainda tivessem proximidade com o setor relacionado à oficina que

foram convidados a participar.

2. Matriz SWOT/FOFA

Para realização das oficinas, foi aplicada uma metodologia participativa através da construção da matriz SWOT/FOFA do município. Os

temas envolvidos no Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável foram trabalhados entre os grupos de forma dinâmica,

garantindo o diálogo e participação de todos para o levantamento dos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (FOFA) que afetam o

município.

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 
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A matriz SWOT/FOFA é uma eficiente ferramenta de planejamento estratégico no que se refere ao resumo dos pontos principais sobre

cada tema e deve ser aplicada aos fatores determinantes da competitividade e do desenvolvimento econômico local no território. Ainda

dentro desse conceito, objetiva-se elaborar uma análise de caráter qualitativo e estratégico da cidade.

Tal análise corroborará as recomendações da Oficina SWOT/FOFA através do estudo dos obstáculos à competitividade e desenvolvimento

local em conjunto com o estudo das oportunidades oferecidas para potencializar os setores produtivos ou economias de localização

definidos como prioritários.

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 

Estrutura de Resultados de uma Matriz de SWOT/FOFA
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Estrutura da matriz SWOT/FOFA:

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 

Oportunidades

Uma oportunidade é qualquer situação 
que possa ser favorável para o município. 
Geralmente é uma tendência, mudança 
ou uma necessidade que aumenta a 
demanda por um produto/serviço e 
permite que o munícipio aumente sua 
competitividade e desenvolvimento 
econômico.

Forças

Uma força é um recurso ou capacidade 
que o município pode usar 
efetivamente para alcançar a 
competitividade e o desenvolvimento 
econômico.

Fraquezas

Uma fraqueza é uma limitação, falha 
ou defeito no município que impedirá 
que ele obtenha a competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

Ameaças

Uma ameaça é qualquer situação 
desfavorável no município que possa ser 
potencialmente prejudicial à sua 
estratégia. Pode ser uma barreira, uma 
restrição ou qualquer fator externo que 
possa impedir a competividade e 
desenvolvimento econômico.

S W

O T
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3. Proposta de Valor Sustentável (PVS)

A aplicação da metodologia participativa levou em consideração a Proposta de Valor Sustentável. O framework PVS permite orientar a

definição estratégica no âmbito territorial para o objetivo de maximização de valor econômico e social através do foco nos cidadãos.

Um Plano de Desenvolvimento Socioeconômico deve estar orientado a garantir uma Proposta de Valor Sustentável para todos os

stakeholders. Essa orientação maximiza a criação de valor econômico e social pela atração e multiplicação de recursos humanos,

conhecimento e capital.

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 

Digital & Smart

Digital & Smart

1. Ativos e competências presentes no território que podem ser usados, alavancados
ou integrados para criar valor econômico e social em cada tema a se trabalhar.

5. Necessidades e ambições dos cidadãos – habitantes, trabalhadores, estudantes,
investidores, visitantes - atuais e da próxima geração que deverão ser foco de
atenção em cada tema chave e proporcionar a proposta de valor diferenciada e
sustentável.

6. “Coopetição” com o entorno para maximizar valor gerado por parcerias
intermunicipais/interregionais e fomentar a competição geradora de valor econômico
e social para o território em cada um dos temas

4. Integração entre setor público e privado considerando as alavancas públicas que
poderão ativar e maximizar o valor econômico e social de parcerias entre os dois
mundos, para cada tema chave.

3. Identidade e posicionamento para cada tema chave que a cidade deverá trabalhar
(ex. mobilidade, empreendedorismo) com o objetivo de clarificar o valor agregado
para os stakeholders.

2. Modelo de governança focado no cidadão: colocar o cidadão no centro de toda a 
lógica de trabalho e promover a participação/colaboração de todos os stakeholders

As sete dimensões de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS):

7. Digital & Smart para integrar eficiência e inteligência na forma de trabalhar todos
os temas. Incorporar novos instrumentos digitais e novos conceitos de atuação
desenhados pelo contexto digital
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A PVS foi o resultado da análise em cada tema chave selecionado para a discussão do SWOT/FOFA do município.

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 

Modelo para desenvolvimento de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Internacionalização

Pesquisa, desenvolvimento e Inovação

Setor Financeiro

Infraestrutura para a Competitividade

Capital Humano

Mercado produtivo e empresarial

Mercado de Trabalho

Sustentabilidade e Governabilidade

T
e

m
a

s 
p

ro
p

o
st

o
s

Sustentabilidade ambiental e mudança climática

Sustentabilidade urbana

Digital & Smart

Digital & Smart



15

4. Temas trabalhados nas oficinas:

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 

Pesquisa, desenvolvimento e 
Inovação4

Mercado de Trabalho5

Capital Humano1

Internacionalização2

Setor Financeiro6

Ambiente de negócios11

Sustentabilidade ambiental e 
mudança climática9

Sustentabilidade urbana10

3 Mercado produtivo e empresarial

7 Sustentabilidade e Governabilidade

8 Infraestrutura para a Competitividade
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Capital Humano: Permeia conceitos relacionados ao nível de educação, qualidade do ensino e de capacitação profissional de

indivíduos.

Internacionalização: Relacionado à inserção de empresas no mercado externo através de decisões estratégicas alinhadas a fatores

como a situação política e econômica do ambiente de negócios, condições competitivas e segmento de atuação da empresa.

Mercado Produtivo e Empresarial: Compreende todas as atividades econômicas realizadas em determinada região.

Mercado de Trabalho: O mercado de trabalho pode, não apenas apoiar o crescimento econômico de uma região, como também

transformar os investimentos em educação e novas tecnologias em ganhos de produtividade e melhores salários.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Relacionado ao desenvolvimento e/ou aplicação de novas ideias no campo acadêmico e no

campo empresarial.

Setor Financeiro: A função essencial do setor financeiro é de mediar as transferências de recursos entre os agentes que possuem e

aqueles que necessitam de recursos. O setor é formado por instituições que facilitem acesso ao crédito.

Sustentabilidade Fiscal e de Governabilidade: Relacionado a carga tributária, impostos, autonomia financeira, gestão do gasto

público e a transparência do governo.

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 
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Infraestrutura para Competitividade: Competitividade abrange aspectos relacionados ao nível de conectividade (conexão com a

internet, TV por assinatura e o acesso às telefonias fixa e móvel), além de infraestrutura de transporte e logística.

Sustentabilidade Ambiental e Mudança Climática: Compreende a infraestrutura do município de abastecimento de água,

saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, qualidade do ar e energia, fatores essenciais para a qualidade da saúde pública e

qualidade de vida da população.

Sustentabilidade Urbana: Engloba questões como acesso a serviços de saúde, educação, aos meios de transporte e áreas verdes.

Ambiente de Negócios: Compreende o grau de complexidade na execução das atividades burocráticas que permeiam o ciclo de vida

das empresas.

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 
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5. Estruturação das dinâmicas:

A metodologia participativa considerou realização das dinâmica abaixo:

Relatório Consolidado das Oficinas
4. Metodologia 

Elaboração da matriz SWOT/FOFA

▪ Grupamento dos agentes com a máxima heterogeneidade 
possível;

▪ Trabalho segmentado por grupos, buscando identificar as 
considerações mais relevantes em termos da matriz FOFA para 
o desenvolvimento econômico local e a competitividade 
territorial;

▪ Construção do Mural de Consolidação;

▪ Apresentação das conclusões obtidas por cada grupo;

▪ Tempo de realização: 60 minutos.

1
Levantamento de ações

▪ Com base na matriz SWOT/FOFA criada, levantamento de 
possíveis planos de ações para mitigar/diminuir  as 
dificuldades identificadas;

▪ Apresentação das conclusões obtidas por cada grupo;

▪ Tempo de realização: 30 minutos.

2
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5. Resultado
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5.1 Oficina do setor 
Institucional
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Apresentação
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PDES Feira 2030
Oficina: Setor Institucional

Novembro 2018
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01 Introdução 13:00 – 14:10

02 Metodologia 14:10 – 14:30

03 Tendências 
globais

14:30 – 14:40

04 Tendências do 
setor

14:40 – 15:00

05 Dinâmica 15:00 – 16:30

06
Próximos

passos
16:30 – 17:00

Agenda
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1.
Introdução

1.1 Sobre a EY

1.2 Equipe do projeto

1.3 Objetivos da oficina

1.4 Fases do projeto
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Objetivos da oficina

▪ Transferência de conhecimento da metodologia
para levantamento dos problemas, desafios e
suas soluções que afetam o Município;

▪ Integrar a percepção dos diferentes agentes em
relação ao nível de desenvolvimento econômico
local e da competitividade do território.
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FASES DO PROJETO

Preparação das 
atividades

Produto 1: Plano de 
trabalho

Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Produto 5:  Plano de 
Desenvolvimento Econômico 

Sustentável

Diagnóstico

Produto 2: 
Diagnóstico do 
cenário atual de 
competitividade e 
desenvolvimento 
econômico da 
região

Realização e 
sistematização 
de oficinas

Produto 3: Resultado 
consolidado das oficinas 
realizadas

Construção das 
agendas 
estratégicas

Produto 4: Agendas 
estratégicas
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2.
Tendências
globais

2.1 Conceito de tendências

2.2 Megatendências globais
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O ritmo da mudança mudou
e continuará mudando

Ontem Hoje Amanhã
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50 milhões

O ritmo da mudança 
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O ritmo da mudança 

38 anos
Rádio 

13 anos
TV 

4 anos
Internet  

3 anos
iPod 

2 anos
Facebook  
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...em 35 dias
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...em 7 dias
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TENDÊNCIAS

As tendências constituem-se como

movimentos que induzem alterações

dentro e fora do ambiente ao qual a

organização, seja ela pública ou privada,

está inserida. São uma declaração de

mudança de direção e representam

normalmente uma mudança gradual nas

forças que moldam o futuro.
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Algumas megatendências terão impacto em todas as cidades do 
planeta e afetarão a sua dinâmica competitiva…

► Governança Colaborativa: a aproximação 
aos cidadãos depende da reformulação 
dos mecanismos de participação na 
tomada de decisão

► Smart Cities: a revolução digital está a 
colocar o IOT e plataformas desenhadas 
para o cidadão a melhorar a experiência e 
eficiência dos serviços à comunidade  

► Cidadania no centro: os serviços 
prestados pelos organismos públicos estão 
cada vez mais a ser avaliados e orientados 
para o cidadão

► Indústria 4.0: o modelo produtivo e o 
conceito de emprego está a ser impactado 
pela revolução tecnológica. Robotização e 
automação continuarão a trazer disrupção 
para indústria instalada

► Economia Partilhada: um novo paradigma 
na utilização de ativos está sendo 
consolidado. Menos “propriedade” e mais 
“uso” impactará indústrias e modelos de 
organização das cidades.

► Bem Estar 2.0: a emergência de um novo 
modelo de auto monitoramento  e 
manutenção do bem estar físico e 
emocional transforma a forma como as 
pessoas vivem e se deslocam nas cidades 

► Envelhecimento Ativo: uma nova massa de 
consumidores de serviços e trabalhadores 
voluntários em novos formatos emerge como 
resultado do envelhecimento e aposentadoria

► Empreendedorismo: a criação de novos 
empregos ligados ao empreendedorismo 
tende a subir com o número de 
“empreendedores” criadores de conceitos 
de negócio próprios.



35

3.
Tendências do 
setor

3.1 Tendências institucionais

3.2 Tendências sociais

3.3 Tendências ambientais

3.4 Tendências de infraestrutura
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3.
Tendências do 
setor

3.1 Tendências institucionais

3.2 Tendências sociais

3.3 Tendências ambientais

3.4 Tendências de infraestrutura
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▪ Reestruturação das capacidades estatais de modo a atender a demandas não apenas de cunho social, como também nas áreas

de infraestrutura e economia;

▪ Modelos novos de prestação de serviços públicos essenciais de qualidade superior e de colaboração com novos o setor privado,

combinados com forte controle dos gastos, só serão possíveis com um estado mais eficiente e eficaz. Gestão, governança,

desburocratização, transparência e combate à corrupção são fundamentais para isso.

Fonte: EY Megatrends, 2016 e Mapa estratégico da indústria 2018-
2022

Foram classificados como inicial os órgãos em que menos de 40% das 
boas práticas e governança estão implementadas. 

Foram classificados como intermediários os órgãos em que as boas 
práticas estão parcialmente implementadas (entre 40% e 70%). 

Foram classificados como aprimorados, os órgãos em que mais de 70% 
das boas práticas estão implementadas.

AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL EM 

CULTURA ORIENTADA A 
RESULTADOS:

REINVENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
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GOVERNO DIGITAL

A penetração de internet e smartphones está crescendo a uma taxa sem precedentes

4.2 Bi 5.7 Bi 60 % 277

Usuários de Internet 
em todo o mundo até 
2020 (3,7 bilhões em 
2016), constituindo 

55% da população total

Usuários de celulares 
em todo o mundo em 
2020 (4,8 bilhões em 

2016)

Penetração de internet móvel 
em 2020 (48% em 2016). 
O tráfego de dados móveis 

cresceu 47% durante o mesmo 
período

Em dezembro de 2016 
existiam 277 serviços 

financeiros mobiles

Além disso, com o crescente uso de tecnologias digitais, os governos em todo o mundo não estão apenas melhorando os serviços dos cidadãos, mas também 
economizando custos significativos.

Fonte: EY Megatrends, 2016.

▪ Aumento da penetração de tecnologia e as pressões fiscais dão luz à necessidade das instituições se tornarem mais digitais;

▪ As tecnologias inovadoras podem permitir a transformação dos governos e instituições, melhorando a eficiência operacional 

e garantindo melhores serviços.
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ADAPTAÇÃO DO PAPEL DO ESTADO FRENTE AOS NOVOS 
DESAFIOS SOCIAIS E POPULACIONAIS

► Prorrogação da idade 
mínima de aposentadoria 
em função do aumento da 
expectativa de vida.

► O envelhecimento da 
população elevará os 
gastos com saúde e 
seguridade social em 4,4% 
do PIB nos países 
desenvolvidos e 3,2% nos 
países em 
desenvolvimento.

► Para compensar a 
população envelhecida, a 
tecnologia aumentará 
suficientemente a 
produtividade econômica, 
evitando seu declínio no 
longo prazo.

► O aumento da escolaridade da 
população, o maior acesso à 
informação e instituições mais 
profissionalizadas tendem a 
pressionar o Estado na adoção 
de uma gestão com maior 
transparência;

► Como consequência, têm-se 
políticas públicas eficazes, 
mais criteriosas, concebidas 
com base em evidências e com 
maior foco em resultados. 
(Novos modelos de educação, 
saúde e segurança).
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RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE REGULATÓRIA

Adequação do 
governo

► A tendência 
pressiona para que 
os governos 
busquem se 
adequar para 
atingirem o 
equilíbrio em 
termos de 
regulamentação e 
velocidade de 
resposta para 
necessidades da 
sociedade do futuro 
ágil, responsiva em 
tempo real, que 
esteja embasada 
em análise dos 
dados e equipada 
com ferramentas 
inteligentes

► Pressão por 
mudanças na 
regulamentação 
governamental em 
setores como 
hotelaria, 
restaurantes e 
táxis.

Economia GIG

Impacto do 
crescimento da 
Economia GIG

► Desafia a lógica de 
trabalho instaurada 
de dias úteis de 
trabalho, descanso 
remunerado, 
acordos coletivos e 
seguro contra 
acidentes de 
trabalho e 
desemprego, uma 
vez que os 
contratados não 
têm acesso a esses 
direitos.
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3.
Tendências do 
setor 

3.1 Tendências institucionais

3.2 Tendências territoriais

3.3 Tendências ambientais

3.4 Tendências sociais
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MUNDO CADA VEZ MAIS URBANO

O mundo está se urbanizando: segundo as Nações Unidas, até 2050, 69% da população

mundial será classificada como urbana. Além disso, com avanço da globalização e

tecnologias, as cidades estão mais interconectadas, o que aumenta a circulação livre de

informação, pessoas e capital.

Essas duas macro tendências aumentam a concorrência por talento e capital entre as

cidades em escala mundial, e regional. Diferenciação e posicionamento são conceitos

fundamentais num mundo cada vez mais plano de “Cidades” Vs “Cidades”.

Mais de 50% da 
população reside 
em cidades

Em 10 anos, haverá pouco mais 

de 500 cidades com mais de 1 
milhão de habitantes população 
reside em cidades

Aumento de megacidades 
com população excedendo 20 
milhões – de 2 megacidades 

em 1950 para 41 em 2030

Em 2050, 69% da população mundial 
estarão vivendo em áreas urbanas

Em 2050, 80% da população da 
Terceira idade estarão vivendo em 
áreas urbanas

Cidades em fatos

A população está migrando para as cidades
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MUNDO CADA VEZ MAIS URBANO

A Urbanização massiva gera diversos desafios:

...Necessidade de Investimentos em Infraestrutura...

Número de cidades globais 1970 – 2020...

Fonte: Estudos EY, Megatrends 2016; EY Tornando a resiliência real, EY O poder de três para cidades mais inteligentes e mais resilientes; EY Índice de cidade inteligente; EY Governando cidades inteligentes
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MUNDO CADA VEZ MAIS URBANO

Se não houver 
segurança, 

saúde, 
professores 

não há 
desenvolvimento.

Para se diminuir a 
desigualdade 

social a educação 
necessita ser 

parte integrante.

“Acredito que o 
melhor programa 

social é o 
emprego”

Ronald Regan

Infra 

Estrutura
Educação

Mercado de

Trabalho

Suporte Oportunidade

Em 1970 , havia duas 
megacidades
(populações > 10 
milhões) - Tóquio e Nova 
York . Hoje, existem 23 
megacidades, 
aumentando para 41 até 
2030. As áreas urbanas 
de crescimento mais 
rápido serão as cidades 
de médio porte 
(populações de 1 a 5 
milhões) na Ásia e 
África.

1
9

7
0

Hoje

2030

Lados da Urbanização

▪ A vida nas zonas urbanas promove eficiência,

conveniência e troca de ideias. Cidades geralmente

oferecem grande variedade de oportunidades

culturais, trabalhos e serviços.

▪ O desenvolvimento de talentos, capital e

infraestrutura faz das cidades incubadoras para o

desenvolvimento.

▪ A urbanização bem sucedida se faz com o setor

privado e público alavancando suas respectivas

competências.

▪ Cidades se tornam protagonistas do futuro

sustentável agindo como pioneiras na inovação.
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3.

3.1 Tendências institucionais

3.2 Tendências de infraestrutura

3.3 Tendências ambientais

3.4 Tendências sociais

Tendências do 
setor 
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FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

Até 2050, a demanda por energia 
elétrica no Brasil deve triplicar, 
segundo estimativas da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e do 
Ministério de Minas e Energia. 

▪ A demanda por energia subirá 50% durante os próximos 15-20 anos. A participação relativa de
novas fontes de energia no consumo mundial vai crescer, mas fontes tradicionais (petróleo, gás,
carvão) e de energia nuclear continuarão a manter as suas posições de liderança.

▪ Até 2030, haverá crescimento do incentivo tarifário nos investimentos em energia verde e apoio
a construção de instalações para geração de energia renovável.

IPEA, 2018.
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AUMENTO DA PRESSÃO POR RECURSOS HÍDRICOS

▪ A demanda mundial por água tem aumentado a uma taxa de 1% por ano, em razão do crescimento da população e de
mudanças nos padrões de consumo.

▪ Por outro lado, cenários de secas e cheias têm ficado cada vez mais extremos e estima-se que o número de pessoas que
vivem em áreas com potencial de apresentar escassez hídrica ao menos uma vez por ano pode saltar dos atuais 3,6 bilhões
para algo entre 4,8 bilhões e 5,7 bilhões até 2050.

Ano 2000 Ano 2050

Fonte: Megatendências 2030 IPEA
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3.

3.1 Tendências governamentais

3.2 Tendências de infraestrutura

3.3 Tendências ambientais

3.4 Tendências sociais

Tendências do 
setor 
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CRESCIMENTO DA DEMANDA MUNDIAL POR ALIMENTOS

+50% +40% +35%

Fonte: Unesco (2014), disponível em: <http://goo.gl/QO5ifP>. Acesso em: 19 set. 2014

A população mundial 
necessitará de…

Em 2030 

DE ENERGIA DE ÁGUA DE ALIMENTO

▪ Demanda crescente por volume cada vez maior de alimentos, em função do aumento da população mundial, cuja maioria vive

em cidades, o que pressionará cada vez mais os recursos de terra e água que são essenciais à produção de alimentos, além de

demandar mais alimentos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

Fonte: EY Megatrends, 2016.

Previsibilidade

Velocidade

Produtividade

Conectividade

Tecnologia

Apoio à decisão

Ansiedade

Melhora na
colaboração

Eficiência

Distrações

Tecnologia permite E também cria

▪ Estamos numa era onde a economia está baseada

em dados;

▪ Aproximadamente 3.5 zettabytes de novas

informações serão criadas em todo o mundo este

ano. Isso representa mais informação do que foi

criado nos últimos 5.000 anos;

▪ Estima-se que uma semana de notícias do The New

York Times contém mais informações do que uma

pessoa do século 18 teria acesso durante toda a

vida;

▪ A quantidade de informações técnicas está

dobrando a cada dois anos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

A quantidade de novas informações técnicas está dobrando a cada dois anos. O que significa que:

50
%

do que estudantes universitários 
aprenderem em seu primeiro ano de 
estudos estará ultrapassado em seu 

terceiro ano da faculdade.

Estima-se que, em 2049, as 
capacidades computacionais de 
toda a espécie humana poderão 

ser ultrapassadas por um 
computador de US$1.000

“Me escreva!” “Me liga!” “Me manda um e-mail!” “Me manda um SMS!”

Geração YBaby Boomer Geração XTradicionalista

Pela primeira vez na história, temos 
quatro gerações utilizando múltiplas 

tecnologias simultaneamente:
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O FUTURO DO TRABALHO

Em 2025, as máquinas 
inteligentes irão
substituir 1 em 

cada 3 empregos.

7.1 milhões

Um estudo do Fórum Econômico 
Mundial prevê que em 2020…

de empregos serão eliminados das 
funções rotineiras de escritórios.

Empregos que pagam 
menos de US$20/hora têm 

maior risco de serem 
substituídos por processos 

automatizados …

83%31%
Menos de US$20/horaMais de US$40/hora

4%
US$20 a US$40/hora
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O FUTURO DO TRABALHO

Trabalho HojeTrabalho no Passado

Prédios Corporativos 

Trabalhe em 
qualquer canto a 
qualquer hora

Foco em 
Entradas

Foco em 
Resultados

Rotina Dinamismo

Planejamento Experimente

Controle Desenvolver 
Confiança

Depende de e-mail
Depende de informações 
colaborativas

Foco no 
Conhecimento

Foco no 
Aprendizado 
Adaptativo

Based on The Future of Work by Jacob Morgan

Baseado: The Future of Work by Jacob Morgan

Fonte: World Economic Forum, The Future of Jobs Report

Uma carreira 
repleta de projetos 
e participações em 
diversas empresas.

Os novos alunos na 
escola hoje irão 

realizar  trabalhos 
que ainda não 

existem.

Resolver problemas de 
forma criativa, gestão 

de pessoas e 
inteligência social terá
um aumento de valor 
com a evolução da AI.

Portfolio de 
carreiras65% ‘Soft Skills’

Muitos vão ter Que buscam

Consumidores e empregados terão 

expectativas maiores que nunca.

Antes os empregadores 
selecionavam os empregados e 
hoje os empregados selecionam 
os empregadores.

Mudanças na natureza do trabalho
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4.
Metodologia

4.1
Proposta de Valor Sustentável 
(PVS)

4.2 SWOT/FOFA
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)

O framework PVS permite orientar a definição estratégica no âmbito territorial para o objetivo de maximização de
valor econômico e social através do foco nos cidadãos.

Um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico territorial deve 
estar orientado a garantir uma 
Proposta de Valor Sustentável 
para todos os stakeholders. Essa 
orientação maximiza a criação de 
valor econômico e social pela 
atração e multiplicação de 
recursos humanos, 
conhecimento e capital. 

Digital & Smart

Digital & Smart
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Ativos e competências presentes no território que podem ser usados,
alavancados ou integrados para criar valor econômico e social em cada
tema a se trabalhar

Necessidades e ambições dos cidadãos – habitantes, trabalhadores,
estudantes, investidores, visitantes - atuais e da próxima geração que
deverão ser foco de atenção em cada tema chave e proporcionar a
proposta de valor diferenciada e sustentável

“Coopetição” com o entorno para maximizar valor gerado por parcerias
intermunicipais/interregionais e fomentar a competição geradora de valor
econômico e social para o território em cada um dos temas

Integração entre setor público e privado considerando as alavancas
públicas que poderão ativar e maximizar o valor econômico e social de
parcerias entre os dois mundos, para cada tema chave

Identidade e posicionamento para cada tema chave que a cidade deverá
trabalhar (ex. mobilidade, empreendedorismo) com o objetivo de clarificar
o valor agregado para os stakeholders

Modelo de governança focado no cidadão: colocar o cidadão no centro de 
toda a lógica de trabalho e promover a participação/colaboração de todos 
os stakeholders

Sete dimensões de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Digital & Smart para integrar eficiência e inteligência na forma de trabalhar
todos os temas. Incorporar novos instrumentos digitais e novos conceitos
de atuação desenhados pelo contexto digital

Digital & Smart

Digital & Smart

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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Tema 2

Tema 4

Tema 6

Tema n...

Tema 1

Tema 3

Tema 5

Tema 7

Modelo para desenvolvimento de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Te
m

a
s-

ch
a

v
e

A PVS será o resultado da análise em cada tema chave selecionado para a discussão do Plano de
Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios e Região.

Digital & Smart

Digital & Smart

► Transporte / Mobilidade

► Planejamento urbano

► Meio-ambiente

► Energia e Água

► Moradia

► Segurança

► Educação

► Cultura

► Saúde

► Turismo e Lazer

► Emprego e Geração de Renda

► Empreendedorismo

► Indústria

► …

Lista de possíveis temas

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
ATIVOS E COMPETÊNCIAS

Perguntas críticas

► Quais são os recursos atuais e planejados – ativos e 
competências - à disposição dos municípios (infraestrutura, 
capital natural, saneamento, educação, conhecimento 
etc.)?

► Quais são as metas de capacitação e de desenvolvimento da 
estrutura de  conhecimento e competências (educação e 
desenvolvimento do capital intelectual)?

► Como podem ser geradas sinergias – economias de 
conhecimento, economias de escala – na integração de 
municipios?

► Qual o potencial futuro de valor e diferenciação existente 
no portfolio de ativos, competências e sinergias regionais?

Shared
Values

Ativos e 

Competências

Modelo de 

Governança

Identidade e 

Posicionamento

“Coopetição” com

o entorno

Demanda

dos stakeholders

Alianças 

Público-Privadas
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
MODELO DE GOVERNANÇA

Perguntas críticas

► Quais os atuais sistemas de atores (públicos, privados e 
sociedade civil) relevantes para o desenvolvimento  
socioeconômico?

► Como transformar a estrutura para aumentar a inclusão, 
trabalho colaborativo e integrado em cada tema chave 
selecionado?

► Como voltar as estruturas para o foco no serviço aos 
stakeholders?

► Qual o modelo de governança participativo mais indicado 
para as características de cada tema?

► Como otimizar estruturas e centros de decisão para 
explorer sinergias inter municipais?

Shared
Values

Ativos e 

Competências

Modelo de 

Governança

Identidade e 

Posicionamento

“Coopetição” com

o entorno

Demanda

dos stakeholders

Alianças 

Público-Privadas
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
IDENTIDADE E POSICIONAMENTO

Perguntas críticas

► Que presença histórica os municipios e região têm assumido 
na vida do Estado e do País?

► Que legado transportam e o que isso significa para o 
futuro?

► Que posicionamento o município/região pretende adotar em 
cada tema chave para marcar diferenciação e uma proposta 
de valor melhorada? Qual é o legado que a gestão atual 
quer deixar para as futuras gerações?

► Qual é a essência, pilares da vocação socioeconômica do 
município e região, e atributos da marca urbana 
(identidade) desejados para os municípios para 2030, 2040 
e 2050?

Shared
Values

Ativos e 

Competências

Modelo de 

Governança

Identidade e 

Posicionamento

“Coopetição” com

o entorno

Demanda

dos stakeholders

Alianças 

Público-Privadas
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
ALIANÇAS PÚBLICO PRIVADAS

Perguntas críticas

► Qual o posicionamento e estratégias dos players do setor 
privado a operar em cada tema chave? Quais serão 
potenciais parceiros estratégicos alinhados com identidade 
e posicionamento?

► Quais são as ações e iniciativas catalisadoras que, através 
de parcerias,  agirão como pontes de transição para 
modelos focados em maior valor econômico e social?

► Quais são as iniciativas de atração de capital privado 
nacional e estrangeiro, recursos humanos estratégicos 
nacionais e estrangeiros e conhecimento? Como aumentar 
a atratividade através de instrumentos públicos 
catalisadores?

Shared
Values

Ativos e 

Competências

Modelo de 

Governança

Identidade e 

Posicionamento

“Coopetição” com

o entorno

Demanda

dos stakeholders

Alianças 

Público-Privadas
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
DEMANDA DOS STAKEHOLDERS

Perguntas críticas

► Qual o perfil socioeconômico e etário atual e futuro dos 
municípios e região? 

► Como estão os níveis de satisfação perante os temas chave 
(saúde, educação, ...) e quais são as demandas atuais?

► Quais são os fatores determinantes para a melhoria da 
qualidade de vida da região que promovam a retenção de 
recuros humanos, capital e conhecimento?

► Quais são os fatores chave demandados por stakeholders 
fora do município/região que promoverão atração de 
recursos humanos, capital e conhecimento?

► Que movimentos de recursos poderão ser ambicionados?

Shared
Values

Ativos e 

Competências

Modelo de 

Governança

Identidade e 

Posicionamento

“Coopetição” com

o entorno

Demanda

dos stakeholders

Alianças 

Público-Privadas
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
“COOPETIÇÃO” COM O ENTORNO

Perguntas críticas

► Quais as forças e fraquezas estratégicas do 
município/região no seu entorno? Quais representam 
oportunidades e ameaças para o futuro?

► Em que temas chave deverão ser construídas pontes de 
cooperação para criar e maximizar sinergias?

► Em que temas deverá ser promovida uma competição que 
gere ganha - ganha no longo prazo?

► Qual o nível de integração e as barreiras atuais para que 
essa “cooperação” não esteja acontecendo de forma ideal?

Shared
Values

Ativos e 

Competências

Modelo de 

Governança

Identidade e 

Posicionamento

“Coopetição” com

o entorno

Demanda

dos stakeholders

Alianças 

Público-Privadas
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
DIGITAL & SMART 

Perguntas críticas

► Qual o nível de sofisticação digital que está hoje presente 
nos municípios/regiões? (avaliação de maturidade digital)

► Qual o nível benchmark de sofisticação digital para atingir 
em cada dimensão e tema?

► O que deverá conter o roadmap de infraestrutura, projetos 
digitais piloto, Internet Of Things, plataformas partilhadas e 
aplicações para serviço ao cidadão em cada tema?

► Que indicadores o Digital & Smart irá melhorar para garantir 
a PVS?

► Qual o papel do Digital & Smart na diferenciação da PVS do 
município/região? 

Digital & Smart estará envolvido em todas as dimensões e temas-chave para atingir a PVS.

Digital & Smart

Digital & Smart
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Ameaças
Threats

Oportunidades
Opportunities

Forças
Strength

Fraquezas
Weaknesses

Ferramenta que permite estudar cenários e analisar o
ambiente interno do município em relação ao seu
ambiente externo através da:

► Identificação de forças e oportunidades que
potencializam o desenvolvimento econômico
local e a competitividade do município;

► Identificação de fraquezas e ameaças que
impedem o desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município.

-

+
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Forças
Uma força é um recurso ou capacidade que 
o município pode usar efetivamente para 
alcançar a competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

Fraquezas
Uma fraqueza é uma limitação, falha ou 
defeito no município que impedirá que ele 
obtenha a competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

S W

O TOportunidades
Uma oportunidade é qualquer situação 
que possa ser favorável para o município. 
Geralmente é uma tendência, mudança ou 
uma necessidade que aumenta a demanda 
por um produto/serviço e permite que o 
munícipio aumente sua competitividade e 
desenvolvimento econômico.

Ameaças
Uma ameaça é qualquer situação 
desfavorável no município que possa ser 
potencialmente prejudicial à sua 
estratégia. Pode ser uma barreira, uma 
restrição ou qualquer fator externo que 
possa impedir a competividade e 
desenvolvimento econômico.

Ambiente interno

Ambiente externo
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Para entender a situação atual do munícipio, vamos utilizar a análise SWOT para avaliação geral
das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que que atuam sobre Feira de Santana.
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▪ Capital

▪ Tecnologia da Informação

▪ Processos

▪ Mão de Obra

▪ Clientes/beneficiados

▪ Infraestrutura

▪ Localização

▪ Imagem

▪ Crédito

▪ Cenário econômico

▪ Concorrentes

▪ Mercados

▪ Governo

▪ Localização

▪ Inovação
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5.
Dinâmicas

5.1
Orientações da dinâmica 
SWOT/FOFA

5.2 Orientações da dinâmica 2
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ORIENTAÇÕES DA 
DINÂMICA SWOT/FOFA

▪ Cada grupo será responsável por preencher uma
dimensão do PVS;

▪ Com base no tema escolhido, elaborar a matriz
SWOT/FOFA;

▪ Utilizem os post-its para escrever os itens do
tema e colar no template;

▪ Ao final, cada grupo deverá apresentar o seu
Mural Grupal preenchido com as considerações.

60 minutos

Grupos de 8-9 pessoas

DICAS

▪ Trabalhem em conjunto para esboçar e discutir 
colaborativamente cada tópico;

▪ Não fiquem restritos pelo tamanho da caixa - adicione 
quantas notas precisar para capturar os principais 
aspectos do SWOT/FOFA.

TEMPLATE

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Dimensão:

Etapa 1
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ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA PLANO DE AÇÃO

Etapa 2

▪ Cada grupo deverá identificar
planos de ações para as
dificuldades levantadas na matriz
SWOT/FOFA;

▪ Cada grupo terá 30min para
listar os planos de ações no
papel;

▪ Ao final, os grupos deverão
apresentar os planos de ações
identificados.
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6.
Próximos passos
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PRÓXIMOS PASSOS

Consolidação das oficinas

Dezembro/2018

Elaboração das agendas 
estratégicas

Dezembro/18 -
Janeiro/2019

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Econômico 

Sustentável

Fevereiro/2019
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Resultado
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5.1 Oficina do setor Institucional

A oficina do setor institucional foi realizada no dia 27 de novembro, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de
Santana, da qual participaram 52 pessoas, sendo a maioria representantes do governo municipal.

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultado das oficinas
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5.1.1 Lista dos participantes da oficina do setor Institucional (1/5):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.1.1 Lista dos participantes da oficina do setor Institucional (2/5):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.1.1 Lista dos participantes da oficina do setor Institucional (3/5):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.1.1 Lista dos participantes da oficina do setor Institucional (4/5):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.1.1 Lista dos participantes da oficina do setor Institucional (5/5):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
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Grupo F

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ PPP da iluminação

▪ Grande polo de educação crescente

▪ PDES e plano diretor

▪ Cidade plana

▪ Boa localização da cidade

▪ Abundância de água disponível

▪ Mercado e condições econômicas da cidade atraem 
empresas internacionais

▪ Feira Empreende, programa multi-institucional de 
ambiente de negócios

▪ Proximidade com a capital

▪ Segunda maior cidade do estado

▪ Maior entroncamento rodoviário

▪ Polo educacional - Superior tecnológico, ensino 
médio

▪ Iniciação de uma cultura empreendedora

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

▪ Comércio

▪ Agricultura

▪ Turismo
▪ Campo de instituições de educação

▪ Polo de serviços de saúde regional

▪ Segurança

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA
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Grupo F

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Baixa qualificação profissional da população, baixo 
índice de aprendizagem

▪ Falta de um banco de dados sobre a cidade

▪ Falta de ações compartilhadas entre o setor público 
e entre empresas - Mais competição do que 
cooperação

▪ Falta de uma política de retenção dos talentos 
jovens - Jovens saem da cidade em busca de 
melhores oportunidades

▪ Poucos cursos superiores na área de saúde

▪ Saúde básica não atrai profissionais de saúde

▪ Marco regulatório da saúde (DAS?)

▪ Rede de esgoto é feita depois do asfalto

▪ Falta de turismo no rio Jacuípe

▪ IDH - PIB x per capita

▪ Centro de convenções não concluído

▪ Baixa cultura e experiência internacional

▪ Ausência de conhecimento de língua estrangeira

▪ Cultura individualista

▪ Poucos espaços verdes e de lazer

▪ Aeroporto incipiente

▪ Indicadores educacionais baixos

▪ Falta de comunicação entre as secretarias e ações 
do município

▪ Distritos com problemas de acesso à água e 
saneamento

▪ Calçadas sem acessibilidade 

▪ Comércio em local indevido

▪ Construções em local indevido

▪ Carência de hospital

▪ Acesso limitado à banda larga de internet

▪ Falta de informações e dados econômicos e sociais 
atualizados e disponíveis e integrados

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA
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Grupo F

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Marco regulatório da inovação

▪ Conectar feira à ferrovia que passa em Conceição de Feira

▪ Marco regulatório PPP e organizações sociais

▪ Projeto trem Feira-Salvador

▪ Energia eólica

▪ Plano Bahia Digital (banda larga)

▪ SUDENE

▪ Tecnologias e soluções para cidades inteligentes

O
Oportunidades
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Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças
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Oportunidades

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA
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Grupo F

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Dependência do transporte rodoviário

▪ Falta de manutenção de estradas estaduais e federais

▪ Degradação do patrimônio da UEFS

▪ Ponto Salvador-Itaparica

▪ Continuação da crise econômica nacional

T
Ameaças
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Forças

W
Fraquezas
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Oportunidades

T
Ameaças

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA
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Grupo F

5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

1.Projeto para concessão de exploração um polo turístico aquático na Pedra do Cavalo

2.Implementar turismo de negócios, eventos, seminários e congressos

3.Elaborar e implementar roteiro pedagógico para escolas levaram os estudantes para conhecer a cidade

4.Iniciar e finalizar o centro de convenções

5.Fazer estudo específico sobre capacidade e qualidade da rede hoteleira

6.Redimensionar centro de abastecimento para atendimento aos turistas, tendo como exemplo Caruaru

7.Articulação de forças da sociedade civil para reivindicar/demandar a conclusão do centro de convenções

8.Gestão do centro de convenções por organizações da sociedade civil

9.Implementar programa para ensino da língua inglesa e outra língua estrangeira no ensino fundamental

10.Implementar ensino de inglês na formação profissional (cursos profissionalizantes)

11.Programa de fortalecimento e capacitação das OS (organizações sociais)

12.Plano de publicização de serviços municipais autorizados por lei

13.Plano de mobilidade urbana para o transporte público

14.Implantar escritório de projetos na prefeitura para obter recursos complementares (ex. SUDENE) e capacitar servidores

15.Elaborar plano de inovação e fundo de inovação municipal
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Presença de instituições de ensino superior com alto investimento em pesquisas

▪ Cidade com grande potencial comercial

▪ Presença de equipamentos e tecnologias disponíveis (Feira Digital - urbano e rural)

▪ Presença da UNAMACS (terceira do Brasil)

▪ Meio rural plural (em produção agropecuária e desenvolvimento)

▪ Presença de instituições de ensino com cursos tecnológicosS
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Falta de preparo de parte dos profissionais para lidar com inovações tecnológicas

▪ O poder público não aproveita as experiências exitosas desenvolvidas em pesquisas pelas instituições de 
ensino superior

▪ Falta de utilização de projetos pelo setor público com tecnologias que utilizem energia renovável

▪ Grande acúmulo de resíduos sólidos com mínimo reaproveitamento (compostagem, coleta seletiva etc.)

▪ Pouca presença de cooperativas que trabalhem com reaproveitamento de resíduos

▪ Baixo salário dos profissionais efetivos do município, de determinadas áreas estratégicas para 
desenvolvimento de projetos. Muitos acabamos migrando para outras instituições provocando déficit

▪ Falta de uma política voltada efetivamente para o repovoamento da flora na zona (meio) rural

W
Fraquezas
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Oportunidades
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Ameaças
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Participação de programas federais e estaduais

▪ Aproximação com o setor industrial com incentivo econômico

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças
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Oportunidades
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Interferência política partidária nos órgãos públicos, o que gera falta de interlocução

T
Ameaças
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Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
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Grupo F

5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

1.Programa onde as empresas privadas possam estar consumindo produtos do meio rural do município (incentivo), buscando o 
desenvolvimento socioeconômico

2.Expansão das inovações tecnológicas para as comunidades rurais, hoje nas sedes dos distritos rurais

3.Programa de repovoamento de fruteiras no meio rural (equilibrando o meio)

4.Incentivo para criação de cooperativa voltada à coleta seletiva de matéria orgânica para compostagem (O poder público municipal seria 
um dos consumidores finais, utilizando no meio urbano e rural)

5.Plano de carreira dos técnicos, funcionários efetivos, onde as gratificações seriam voltadas para a produção e desenvolvimento de 
projetos para o município, evitando terceirização de serviços

6.Incentivo da criação de cooperativa voltada à coleta seletiva de vidro

7.Programas e projetos que contemplem a utilização de energias renováveis

8.Promoção de parcerias com as instituições de ensino, não apenas como estágio, mas também como a promoção e desenvolvimento de 
projetos

9.Promoção de política de logística reversa (resíduos sólidos)

10.Política pública que envolva o desenvolvimento socioeconômico dos catadores, para as coletas seletivas, já existentes em outros 
municípios

11.Incentivo e ampliação do IPTU verde

12.Programas para geração do primeiro emprego



92

Grupo F

5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

13.Criação de IPTU progressivo na área de especulação imobiliária

14.Criação de núcleo municipal de desenvolvimento interinstitucional

15.Implantação de um polo de pesquisa e inovação, envolvendo docentes, discentes e técnicos de instituições públicas e privadas

16.Mobilização de forma permanente de ações públicas que incentivem práticas sustentáveis

17.Reorganizar e/ou replanejar estratégias em ações educativas voltadas para a sustentabilidade através de articulações com empresas e 
instituições 

18.Criar uma estrutura com um sistema de banco de dados com práticas exitosas em desenvolvimentos sustentável

19.Formalizar convênios de cooperação técnica entre a prefeitura, universidades, faculdades e escolas técnicas

20.Criar fundo de amparo para pesquisas sobre desenvolvimento econômico e sustentável

21.Criar programas que unam trabalhadores rurais e capacitem (como o Feira Produtiva)

22.Criar programas de incentivo às instituições da sociedade civil organizada

23.Criar programa de formação complementar anual para professores(as) do ensino básico, fundamental e médio

24.Criar programas de inventivo ao desenvolvimento tecnológico e cientifico para a zona rural
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Grupo F

5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

27.Criar tecnologias para reciclar vidro

28.Implementação do aeroporto como meio de integração logística com uso de voos regulares para carga e passageiros

29.Implantação de uma praia fluvial às margens do rio Jacuípe com respeito ao meio ambiente para desenvolvimento do turismo 
sustentável

30.Desenvolver efetivamente o planejamento urbano com vias estruturantes em relação a expansão do município

31.Implantar um programa de controle da mobilidade visando garantia aos direitos da população, gerando cultura de "cidade cidadã"

32.Promover a expansão urbana concomitante com o desenvolvimento do saneamento básico e pluvial, e com sustentabilidade ambiental 
dos empreendimentos

33.Ampliar a abrangência da utilização do programa de vídeo monitoramento para a zona rural

34.Ampliação da política de atração de empreendimentos industriais/comerciais/serviços para o município

35.Desenvolver projetos de ampliação da coleta seletiva e do tratamento de resíduos visando maior sustentabilidade ambiental

36.Incentivar os programas de economia solidária do município

37.Criar um conselho municipal com os setores que já desenvolvem atividades com resíduos sólidos urbanos

38.Investimentos em projetos de coleta de resíduos orgânicos
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Universidades, faculdades e instituições ensino em geral

▪ Comércio

▪ Opções de parques para visitação

▪ Entreposto comercial

▪ Lagoas

S
Forças
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Forças

W
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O
Oportunidades

T
Ameaças
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Custo de capacitação 

▪ Falta de oportunidade no mercado

▪ Falta de atrativos dos parques 

▪ Trânsito lento e confuso

▪ Fraco turismo ecológico

▪ Falta de ciclovias

▪ Falta de coleta seletiva de lixo

▪ Aeroporto não acompanha o crescimento da cidade

W
Fraquezas
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Oportunidades
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Potencial de crescimento do turismo na cidade

▪ Fortalecimento da economia solidária 

▪ Criação de polo tecnológico 

▪ Mercado de trabalho/pesquisa 

O
Oportunidades
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Forças
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Fraquezas
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Ameaças
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Competitividade das cidades vizinhas em relação ao pessoal mais capacitado 

• Falta de mercado de trabalho

• Falta de universidades públicas (UNEB, UFBA)

• Profissionais capacitados vindo de outras cidades reduz oportunidades locais

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas
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Oportunidades
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Grupo F

5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

1.Implantação de ciclovias

2.Disponibilização de bicicletas públicas nos parques

3.Criação do parque ecológico

4.Instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública

5.Criação de estratégias para atrair o público aos parques municipais

6.Implantação de semáforos inteligentes (que abre somente se tiver veículos estão chegando de outra direção no cruzamento)

7.Trazer polos ou campus da UFBA e UNEB

8.Reformar e ampliar o aeroporto

9.Criar um sistema de coleta seletiva de lixo

10.Incentivar a criação de cooperativas de processamento do lixo

11.Implantação de mais módulos policiais nos bairros mais violentos

12.Reativar módulos policiais fechados

13.Criação do estacionamento pago na frente do MAP, para facilitar a visita de turistas com automóveis particulares

14.Incentivar a economia solidária no novo centro de abastecimento, junto da agricultura familiar 
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
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Grupo F

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Várias faculdades (UEFS, FTC, FAN, UNIFACS, SESC, UNIASELV, PITAGORAS, UNIT, SEABRE)

▪ Empresas multinacionais (NESTLÉ, AMBEV, PIRELLE, BELGO, BRASFRUT, PEPSICO)

▪ Segunda maior cidade do Estado da Bahia

▪ Bom ambiente de negócios

▪ Cidade plana

▪ Polo distribuidor

▪ Fortes entidades financeiras

▪ Posição geográfica da cidade

▪ Polo crescente em TI – Inovação

▪ Parceria público-privada para diagnóstico da mobilidade

▪ Investimento em equipamentos urbanos, central de monitoramento

▪ Implantação de projetos na área de transportes

▪ Bacia hídrica - inúmeras lagoas ao redor 

▪ Represa Pedra do Cavalo 

▪ Localização entre três biomas (mata Atlântica, Serrado, Caatinga)
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Qualificação ineficaz

▪ Pesquisa inexpressiva na UEFS e instituições particulares

▪ Mobilidade urbana - Anel de contorno deficiente e ausência de porto seco

▪ Falta de saneamento 

▪ Instabilidade de fixação de empresas nos períodos de crise econômica

▪ Comércio Informal 

▪ Política partidária

▪ Mobilidade e acesso à cidade  

▪ Ocupação desordenada

▪ Dificuldade na montagem de novas empresas devido a burocracia 

▪ Poucas entidades financeiras 

▪ Ausência de centro de convenção 

▪ Ausência de infraestrutura para competitividade

▪ Decadência das entidades administrativas 

▪ Atividade do aeroporto

▪ Falta de investimento    

W
Fraquezas
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Oportunidades
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Localização geográfica 

▪ Grande número de instituições de nível superior 

▪ Grande número de mão-de-obra 

▪ Parque industrial 

▪ Setor comerciário 

▪ Proximidade da Capital do Estado 

▪ Proximidade do porto 

▪ Grande número de estradas 

▪ Avanço de segurança jurídica

▪ Três possibilidades de uso de atividades empresariais 

O
Oportunidades
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5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo FGrupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

1.Anel rodoviário 

2.Aeroporto 

3.Trem Salvador-Feira 

4.Saneamento 

5.Industrialização 

6.Porto Seco 

7.Ordenamento urbano

8.Mobilidade urbana

9.Modernização de matriz energética (energia solar, carro elétrico)

10.Ampliação da disponibilização de instituições financeiras

11.Desburocratização para a abertura de empresas

12.Revitalização das lagoas com parques

13.Leis rigorosas na defesa e manutenção do meio ambiente (penalidades e compensações pesadas)

14.modernização e ampliação da comunicação e internet
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5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo FGrupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Ações sugeridas

15.Aproximação das academias de ciência com a sociedade Civil e administrativas

16.Aumento da participação público-privada

17.Desenvolvimento participativo com a sociedade - conselho formado com a sociedade

18.Parque náutico Pedra do Cavalo 

19.Centro de treinamento de esporte aquático

20.Modernização da agricultura municipal 

21.Pecuária de confinamento irracional 

22.Agricultura familiar de forma assistida 

23.Apoio de desenvolvimento e capacitação dos gestores ambientais 

24.Centro de apoio e revitalização a família de vítimas de dependência química  
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Capital humano - 32 Faculdades e 3 universidades

▪ Internacionalização

▪ Congresso internacional de desastres em massa

▪ Mulheres solteiras chefes de família 

▪ Cidades irmãs - China 

▪ Encontro mundial de cidades 

▪ Projeto cidades georreferenciadas 

▪ Encontro de cooperação Brasil/França

▪ Encontro de Cooperação Brasil/Itália  

▪ Encontro Cidades Digitais em Washington 

▪ Bancos, Financeiras, Coop. de crédito, casa lotérica 

▪ Mobilidade, logística, acesso do entorno rodoviário de fácil acesso 

▪ Centro das indústrias - Subaé, CIS 

▪ complexo hoteleiro 

▪ Quatro hospitais particulares e três hospitais públicos 

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo F



108

5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Polo universitário 

▪ Clubes esportivos 

▪ Clubes de serviços

▪ Licenciamento ambiental, fiscalização e controle, investimento em parques, recuperação de áreas 
degradadas, pagamento em dia (serviço público), confiabilidade econômica 

▪ Planos diretores (mobilidade, PDDU) 

▪ Avaliação da qualidade do ar, ampliação de parques, educação ambiental, ampliação de condicionantes para 
reflorestamento de ruas e avenidas 

▪ UEFS, CETEB, SENAI, SEBRAE, UNIVER, UFRB, Pq. Do saber, UNAMACS, CONDEMA, SENAC 

▪ Comércio, indústria, turismo de negócios, logística, serviços, educacional 

▪ Empreendedorismo próprio, bairro economicamente ativo com forte presença do comércio 

▪ Construção de ciclovias, planejamento de transporte, calendário festivo, calendário esportivo, eventos 
culturais  
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Meritocracia nas instituições 

▪ Falta de transparência nas decisões

▪ Violência 

▪ Falta de integração nas instituições - transparência 

▪ Inexistência de investimento Para sociedade

▪ Elevadas taxas

▪ Prazos de análises longos  

▪ Burocracia para liberar crédito

▪ Carência de linhas de financiamento para vetores estratégicos

▪ Funcionalidade precária do aeroporto

▪ Ausência do centro de convenções

▪ Comércio desorganizado 

▪ Falta de intercâmbio, falta de integração entre órgãos exteriores 

▪ Ausência de tecnologia 

▪ Suporte tecnológico       

▪ Falta de ordem no trânsito e ausência da zona azul 
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Fraquezas
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Rede (de internet) insuficiente - rede lógica 

▪ Falta de capacidade do usuário

▪ Ausência de integração de todas as secretárias municipais

▪ Ausência de alinhamento de incentivo nas ações de sustentabilidade

▪ Falta de projeto para energias renováveis    

▪ Paisagismo da cidade 

▪ Tratamento sustentável dos parques, lagoas, praças 

▪ Não existe integração entre os empresários

▪ Falta da participação de empresários nos eventos do setor 

▪ Ausência de capacitação de obra qualificada

▪ Programa de geração de emprego e renda 

▪ Capacitação de novas empresas

▪ Desemprego e informalidade 

▪ Ausência de investimento na CEASA 

▪ Incentivo nas feiras livres de bairros  

▪ Uso desordenado do solo urbano 
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Fraquezas
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Entroncamento rodoviário

▪ Empreendedorismo 

▪ Polo em desenvolvimento 

▪ Metrópole 

▪ Turismo de negócio 

▪ Implantação do processo de energia solar

▪ Melhoria do IDH 

▪ Ativar operação aeroporto 

▪ Recuperação de floresta 

▪ Proteção de mata ciliar 

▪ Rede de hoteleira

▪ Gastronomia   

▪ Serviços médicos 

▪ Polo de educação 

▪ Polo de TI 

O
Oportunidades
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Falta de projetos e planos integrados 

• Desemprego 

• Transporte clandestino 

• Desordenamento dos pontos de  vans dos municípios circunvizinhos

• Perda de recursos naturais 

• Falta de segurança pública 

• Mobilidade no centro da cidade 

• Fiscalização das ações 

• Rodoviária mal localizada  

• Incêndios e perdas materiais 

• Cadeia alimentar comprometida 

• Supressão vegetal 

• Ações antrópicas 

T
Ameaças
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5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F

Ações sugeridas

1.Conclusão das obras do aeroporto 

2.Instalação do trem intercity Salvador - Feira 

3.Construção do centro de convenções Municipal 

4.Incentivos para atração  de empresas para o polo industrial/comercial - CIS/CIDIC 

5.Ampliar o efetivo da GMFS e a parceria com o ministério de segurança pública adotando programas nacionais 

6.Ordenamento do trânsito com a implementação do zona azul 

7.Tornar em autarquia o centro de abastecimento 

8.Parceria público privada no segmento público municipal - SEPREV/GMFS (instituir com as empresas) 
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

▪ Força do polo educacional - Técnico e superior presencial

▪ Localização da cidade (entroncamento rodoviário) 

▪ Atuação de grandes empresas 

▪ Casa do trabalhador 

▪ Estágio (agentes) 

▪ Vocação empreendedora da cidade 

▪ Feiras livres 

▪ PIB 

▪ Forte acolhimento dos imigrantes 

▪ Polo de confecções 

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo F
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Baixa qualificação da educação técnica (o perfil dos alunos ingressantes)

▪ As empresas que se instalam na cidade não absorvem a mão-de-obra de nível superior (indústrias) 

▪ Perfil do gestor no segmento comercial não remunera e nem absorve a mão-de-obra qualificada 

▪ Nível de violência 

▪ Aeroporto 

▪ Mão-de-obra com pouca qualificação 

▪ Salários baixos 

▪ Número de leitos (poucos)

▪ Pessoas nascidas em Feira vão embora e pessoas de fora ficam 

▪ Empreendimento imobiliário  

▪ Pouca articulação das empresas locais (individualização) 

▪ Educação básica EJA 

▪ Distanciamento entre academia e mercado 

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Mercado de trabalho de engenharia elétrica - energia solar (instalação de placas)

▪ Estimular empreendedorismo para estimular a contratação de mão-de-obra nos empreendimentos 

▪ Qualificar os profissionais para assumir cargos de liderança no segmento industrial 

▪ Aproveitamento do potencial logístico 

▪ Qualificar mão-de-obra com cursos específicos da área 

▪ Fortalecer as ações para promover os empreendedores 

▪ Polo de confecções O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F
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5.1.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Contratar empresas que não se preocupam com o meio ambiente 

• Baixo nível de ensino fundamental e médio 

• Falta de acesso ao crédito 

• Falta de articulação dos governos, Federal, Estadual e Municipal, com a iniciativa privada 

• Política interferindo na dinâmica do mercado 

• Avanço da tecnologia T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F



119

5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F

Ações sugeridas

1.Realizar programa de integração entre as esferas de governo e internamente na prefeitura assim como a academia e as empresas

2.Plano de arborização para o município 

3.Instrumentalizar técnica e legalmente os ativos naturais (lagoas, pedra do cavalo…) para alcançarem o equilíbrio ambiental 

4.Aproveitamento das lagoas em Feira de Santana como pontos turísticos para os feirenses 

5.Treinamento direcionado para servidores públicos e municipais 

6.Criar agenda de eventos articulados para eliminar as fraquezas 

7.Criar fórum permanente para ações estratégicas (educação, tecnologia, empreendedorismo) para reduzir/eliminar as fraquezas e 
aproveitar as oportunidades 

8.Criar um centro de empreendedorismo que integre universidades/faculdades e mercados 

9.Fazer levantamento global das demandas do município em termos de qualificação para aproveitamento das oportunidades 

10.Melhorar o fluxo da cidade (Feira limpa) 

11.Articulação para atuação das empresas que invistam em Feira oportunizando absorção de MO 

12.Rever e redimensionar o Aeroporto de FSA 

13.Convênios P/P - Mercado e academia 
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5.2 Oficina dos setores
Indústria e Agroindústria
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Apresentação



122

PDES Feira 2030
Oficina: Setor de Indústria e 
Agroindústria

Novembro 2018
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01 Apresentação 
do projeto 

13:00 – 13:15

02 Tendências 
globais

13:15 – 13:45

03 Dinâmica 1 –
SWOT

13:45 – 16:00

04 Dinâmica 2 –
Iniciativas

16:15 – 17:30

05
Próximos

Passos
17:30 – 18:00

Agenda
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1.
Introdução

1.1 Sobre a EY

1.2 Equipe do projeto

1.3 Objetivos da oficina

1.4 Fases do projeto
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Objetivos da oficina

▪ Transferência de conhecimento da
metodologia para levantamento dos
problemas, desafios e suas soluções
que afetam o Município;

▪ Integrar a percepção dos diferentes
agentes em relação ao nível de
desenvolvimento econômico local e da
competitividade do território.
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FASES DO PROJETO

Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Produto 5:  Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Preparação 
das atividades

Produto 1: Plano 
de trabalho

Diagnóstico

Produto 2: 
Diagnóstico do 
cenário atual de 
competitividade e 
desenvolvimento 
econômico da 
região

Realização e 
sistematização 
de oficinas

Produto 3: 
Resultado 
consolidado das 
oficinas realizadas

Construção 
das agendas 
estratégicas

Produto 4: 
Agendas 
estratégicas



127

2.
Tendências
globais

2.1 Conceito de tendências

2.2 Megatendências globais
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O ritmo da mudança mudou
e continuará mudando

Ontem Hoje Amanhã
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50 milhões

O ritmo da mudança 
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O ritmo da mudança 

38 anos
Rádio 

13 anos
TV 

4 anos
Internet  

3 anos
iPod 

2 anos
Facebook  
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...em 35 dias
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...em 7 dias



133

TENDÊNCIAS

Movimentos que induzem
alterações dentro e fora do
ambiente ao qual a
organização, seja ela pública
ou privada, está inserida.

São uma declaração de
mudança de direção e
representam normalmente
uma mudança gradual nas
forças que moldam o futuro.

IOT

IA

Robótica
Conceito

Smart

Blockchain

Digital Tecnológico

Futuro

Social
Ambiental

Econômico

Comparti-
lhamento

Comporta-
mento

civil

Novas
formas de 

ensino
Urbaniza-

ção

Sustenta
-bilidade

Demanda
energética

Demanda
hidríca

Setores
reinventa-

dos

Futuro do 
trabalho

Colabora-
ção

Consumo
Indústria

4.0
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Algumas megatendências terão impacto em todas as 
cidades do planeta e afetarão a sua dinâmica competitiva…

► Governança Colaborativa: a aproximação 
aos cidadãos depende da reformulação 
dos mecanismos de participação na 
tomada de decisão

► Smart Cities: a revolução digital está a 
colocar o IOT e plataformas desenhadas 
para o cidadão a melhorar a experiência e 
eficiência dos serviços à comunidade  

► Cidadania no centro: os serviços 
prestados pelos organismos públicos estão 
cada vez mais a ser avaliados e orientados 
para o cidadão

► Indústria 4.0: o modelo produtivo e o 
conceito de emprego está a ser impactado 
pela revolução tecnológica. Robotização e 
automação continuarão a trazer disrupção
para indústria instalada

► Economia Partilhada: um novo paradigma 
na utilização de ativos está sendo 
consolidado. Menos “propriedade” e mais 
“uso” impactará indústrias e modelos de 
organização das cidades.

► Bem Estar 2.0: a emergência de um novo 
modelo de auto monitoramento  e 
manutenção do bem estar físico e 
emocional transforma a forma como as 
pessoas vivem e se deslocam nas cidades 

► Envelhecimento Ativo: uma nova massa de 
consumidores de serviços e trabalhadores 
voluntários em novos formatos emerge como 
resultado do envelhecimento e aposentadoria

► Empreendedorismo: a criação de novos 
empregos ligados ao empreendedorismo 
tende a subir com o número de 
“empreendedores” criadores de conceitos 
de negócio próprios.
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Algumas megatendências terão impacto em todas as 
cidades do planeta e afetarão a sua dinâmica competitiva…

►Governança 
Colaborativa

►Smart Cities

►Cidadania no centro

►Indústria 4.0

►Economia Partilhada

►Bem Estar 2.0

►Envelhecimento Ativo

►Empreendedorismo
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3.
Tendências dos  
setores

3.1 Tendências da Indústria

3.2 Tendências da Agroindústria

3.3 Tendências Transversais

3.4 Tendências Ambientais
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3.
Tendências dos  
setores

3.1 Tendências da Indústria

3.2 Tendências da Agroindústria

3.3 Tendências Transversais

3.4 Tendências Ambientais
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INDÚSTRIA 4.0

O modelo produtivo e o conceito de emprego está sendo impactado pela revolução tecnológica. Robotização e automação trarão cada

vez mais disrupções na indústria. Ainda, impactarão toda a cadeia de valor dos produtos, desde seu desenvolvimento ao consumo e

descarte ou reciclagem, bem como sobre os modelos de negócios e os padrões de integração comercial.

▪ Origem na Alemanha em
2011 (Industria 4.0) como
estratégia do governo para
aumento de produtividade.

▪ Principal tema discutido no
Fórum Econômico Mundial de
2016 e tema recorrente hoje.

▪ Considerada a 4a Revolução
Industrial pelo caráter
disruptivo da evolução digital
integrada.

Fonte: EY Megatrends, 2016.
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INDÚSTRIA 4.0

Capacidade de operação em tempo real
Aquisição e tratamento de dados de forma praticamente 
instantânea, permitindo a tomada de decisões em tempo real.

Virtualização
Cópia virtual das fabricas inteligentes, 

permitindo rastreabilidade e 
monitoramento remoto de todos os 

processos por meio dos inúmeros 
sensores espalhados ao longo da planta.

Descentralização
A tomada de decisões feita pelo 
sistema cyber-físico de acordo 
com as necessidades da produção 
em tempo real. Além disso, as 
máquinas não apenas receberão 
comandos, mas poderão fornecer 
informações sobre seu ciclo de 
trabalho.

Orientação a serviços
Utilização de arquiteturas de software 
orientadas a serviços aliado ao conceito de 
Internet of Services.

Modularidade
Produção de acordo com a demanda, 
acoplamento e desacoplamento de 
módulos na produção.
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AUMENTO DO FOCO NO CLIENTE

Mercado: Novos players colocando empresas tradicionais sob pressão

► Com base na experiência de atendimento ao cliente, novos players digitais (ex.: Alibaba, 
Amazon Business, etc.) estão competindo para conseguir uma maior fatia do mercado
B2B (business to business);

► A integração dos canais de vendas (omnichannel) e a velocidade da entrega estão se 
tornando pré-requisitos para melhorar experiência de compras dos consumidores.

Consumidores: Demandas mais exigentes

► Consumidores das empresas de manufatura se tornaram mais exigentes em relação a 
adaptação de produtos e canais de compra mais acessíveis.

Produtos: Rápida mudança para adoção do digital, impressão 3D e materiais

avançados

► Maior demanda por produtos mais ‘inteligentes’ e serviços de pós vendas mais eficientes;

► A redução do tempo de inatividade dos equipamentos, o aumento da eficiência, a 
qualidade aprimorada e as necessidades de prototipagem exige que as empresas de 
manufatura tenham maior foco no cliente.

O que 
impulsiona a 

necessidade de 
ter mais foco no 

cliente?
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CONVERGÊNCIA DE INDÚSTRIAS

Disparidade de genêro

Mudanças climáticas

Doenças crônicas

Aumento da urbanização

Desigualdade de renda

Quando grandes desafios estão além do escopo de qualquer organização ou indústria 
para resolver… … o caratér da competição se altera

vs.

Empresa

Empresa
vs.

Mais parcerias e alianças

Ecossistema

P
ú

b
li
c
o

-
p

ri
v

a
d

o
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d

ú
stria

s
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Ecossistema

P
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o
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is

Ontem Amanhã
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Digita
l

• Acesso democratizado à 
informação

• Tomadas de decisões
mais informadas

• Melhores escolhas

• Redefinação do que é 
valorizado

• Centro das indústrias
em evolução

Amanhã

Consumidor = Fornecedor
de energia

Exemplo

Consumidor =
Contribuinte passivo

G2H

H2G

V2HV2G

G2H

H2V

Ontem

SUPER CONSUMIDORES
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3.2 Tendências da Agroindústria

3.3 Tendências Transversais
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CRESCIMENTO DA DEMANDA MUNDIAL POR ALIMENTOS

+50% +40% +35%

Fonte: Unesco (2014), disponível em: <http://goo.gl/QO5ifP>. Acesso em: 19 set. 2014

A população mundial 
necessitará de…

Em 2030 

DE ENERGIA DE ÁGUA DE ALIMENTO

▪ Demanda crescente por volume cada vez maior de alimentos, em função do aumento da população mundial, cuja maioria vive

em cidades, o que pressionará cada vez mais os recursos de terra e água que são essenciais à produção de alimentos, além de

demandar mais alimentos.



145

AUMENTO DA PRESSÃO POR RECURSOS NATURAIS 

O aumento da pressão sobre os recursos naturais afeta a capacidade do agronegócio de produzir
alimentos suficientes para suprir o aumento da população mundial.

70% da água doce é 
usada na 
agricultura; 
1/3 é utilizado para 
produzir grãos.

A agricultura 
(incluindo a 
silvicultura, a pesca e 
a pecuária) gera 
cerca de 20% das 
emissões mundiais 
de gases com efeito 
de estufa. 

33% do solo é 
degradado pela 
erosão, salinização, 
compactação, 
acidificação e 
poluição química.

Quase 100 raças de 
gado foram extintas 
entre 2000 e 2014.

Key trends in Agribusiness. EY, 2018.
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MUDANÇAS DE HÁBITOS ALIMENTARES

A crescente preocupação dos consumidores com questões éticas, ambientais e de saúde eleva os
ingredientes a base de vegetais na produção de alimentos.

Nos EUA, 16% dos consumidores entre 25-34 são 
veganos. As vendas de leite sem lactose aumentaram 

62% entre 2012 e 2017.

No Canadá, o veganismo foi um dos termos 
de pesquisa mais procurado em 2017.

Na Austrália, o número de produtos 
alimentícios com selo vegano aumentou 92% 
entre 2014 e 2016. É o terceiro mercado 
vegano que mais cresce no mundo.

No Reino Unido, o número de veganos 
aumentou 360% entre 2007 e 2017. 
20% dos consumidores britânicos 
entre 25 e 34 anos são veganos.

Em Portugal, houve um aumento de 
400% de veganos entre 2007 e 2017.

Na China, novas diretrizes governamentais foram criadas 
para incentivar 1,3 bilhões de pessoas a reduzir o consumo 
de carne em até 50%.O mercado vegano deve crescer mais 
de 17% entre 2015 e 2020. Em Hong Kong, 22% da 
população já possui uma dieta a base de vegetais. 

Key trends in Agribusiness. EY, 2018.
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AGROINDÚSTRIA 4.0

As tecnologias digitais empodera as empresas e consumidores, proporcionando níveis de eficiência,
transparência, escolha e conveniência sem precedentes. Novas tecnologias estão possibilitando que novos
entrantes com modelos de negócios não tradicionais atendam aos desejos dos consumidores.

Edição e modificação
genética de plantas e 

animais

Convergência entre 
agricultura e a indústria

farmacêutica

Com o uso de tecnologias 
inovadoras, produtos 

agrícolas serão 
modificados para aumentar 

o valor nutricional e 
conterão ativos medicinais.

Fazendas conectadas Carne de laboratório

Novas tecnologias estão 
sendo introduzidas para 

melhorar a acidez do solo, 
níveis de nutrientes, 

mudanças de produtividade, 
clima nos campos e 
detecção precoce de  

problemas de saúde dos 
animais.

Uma vez que os custos de 
produção caiam e a carne 
cultivada em laboratório 

seja idêntica à carne natural 
em sabor, aroma e cor, ela 
se tornará uma alternativa 

válida à carne natural. 

Plantas e animais 
serão cada vez mais 

geneticamente 
melhorados. Como 

consequência, a 
agroindústria se tornará 

mais eficiente.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

Fonte: EY Megatrends, 2016.

Previsibilidade

Velocidade

Produtividade

Conectividade

Tecnologia

Apoio à decisão

Ansiedade

Melhora na
colaboração

Eficiência

Distrações

Tecnologia permite E também cria

▪ Estamos numa era onde a economia está baseada

em dados;

▪ Aproximadamente 3.5 zettabytes de novas

informações serão criadas em todo o mundo este

ano. Isso representa mais informação do que foi

criado nos últimos 5.000 anos;

▪ Estima-se que uma semana de notícias do The New

York Times contém mais informações do que uma

pessoa do século 18 teria acesso durante toda a

vida;

▪ A quantidade de informações técnicas está

dobrando a cada dois anos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

A quantidade de novas informações técnicas está dobrando a cada dois anos. O que significa que:

50
%

do que estudantes universitários 
aprenderem em seu primeiro ano de 
estudos estará ultrapassado em seu 

terceiro ano da faculdade.

Estima-se que, em 2049, as 
capacidades computacionais de 
toda a espécie humana poderão 

ser ultrapassadas por um 
computador de US$1.000

“Me escreva!” “Me liga!” “Me manda um e-mail!” “Me manda um SMS!”

Geração YBaby Boomer Geração XTradicionalista

Pela primeira vez na história, temos 
quatro gerações utilizando múltiplas 

tecnologias simultaneamente:
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O FUTURO DO TRABALHO

Em 2025, as máquinas 
inteligentes irão
substituir 1 em 

cada 3 empregos.

7.1 milhões

Um estudo do Fórum Econômico 
Mundial prevê que em 2020…

de empregos serão eliminados das 
funções rotineiras de escritórios.

Empregos que pagam 
menos de US$20/hora têm 

maior risco de serem 
substituídos por processos 

automatizados …

83%31%
Menos de US$20/horaMais de US$40/hora

4%
US$20 a US$40/hora
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O FUTURO DO TRABALHO

Trabalho HojeTrabalho no Passado

Prédios Corporativos 

Trabalhe em 
qualquer canto a 
qualquer hora

Foco em 
Entradas

Foco em 
Resultados

Rotina Dinamismo

Planejamento Experimente

Controle Desenvolver 
Confiança

Depende de e-mail
Depende de informações 
colaborativas

Foco no 
Conhecimento

Foco no 
Aprendizado 
Adaptativo

Based on The Future of Work by Jacob Morgan

Baseado: The Future of Work by Jacob Morgan

Fonte: World Economic Forum, The Future of Jobs Report

Uma carreira 
repleta de projetos 
e participações em 
diversas empresas.

Os novos alunos na 
escola hoje irão 

realizar  trabalhos 
que ainda não 

existem.

Resolver problemas de 
forma criativa, gestão 

de pessoas e 
inteligência social terá
um aumento de valor 
com a evolução da AI.

Portfolio de 
carreiras65% ‘Soft Skills’

Muitos vão ter Que buscam

Consumidores e empregados terão 

expectativas maiores que nunca.

Antes os empregadores 
selecionavam os empregados e 
hoje os empregados selecionam 
os empregadores.

Mudanças na natureza do trabalho
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FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

Até 2050, a demanda por energia 
elétrica no Brasil deve triplicar, 
segundo estimativas da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e do 
Ministério de Minas e Energia. 

▪ A demanda por energia subirá 50% durante os próximos 15-20 anos. A participação relativa de
novas fontes de energia no consumo mundial vai crescer, mas fontes tradicionais (petróleo, gás,
carvão) e de energia nuclear continuarão a manter as suas posições de liderança.

▪ Até 2030, haverá crescimento do incentivo tarifário nos investimentos em energia verde e apoio
a construção de instalações para geração de energia renovável.

Fonte: IPEA, 2018.
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AUMENTO DA PRESSÃO POR RECURSOS HÍDRICOS

▪ A demanda mundial por água tem aumentado a uma taxa de 1% por ano, em razão do crescimento da população e de
mudanças nos padrões de consumo.

▪ Por outro lado, cenários de secas e cheias têm ficado cada vez mais extremos e estima-se que o número de pessoas que
vivem em áreas com potencial de apresentar escassez hídrica ao menos uma vez por ano pode saltar dos atuais 3,6 bilhões
para algo entre 4,8 bilhões e 5,7 bilhões até 2050.

Ano 2000 Ano 2050

Fonte: Megatendências 2030 IPEA
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4.
Metodologia

4.1 SWOT/FOFA
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MATRIZ SWOT (FOFA)

A
m

b
ie

n
te

 e
x
te

rn
o

Ameaças
Threats

Oportunidades
Opportunities

Forças
Strength

Fraquezas
Weaknesses

Ferramenta que permite estudar cenários
e analisar o ambiente interno do
município em relação ao seu ambiente
externo através da:

► Identificação de forças e
oportunidades que potencializam o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município;

► Identificação de fraquezas e
ameaças que impedem o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município.

-

+
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Forças
Uma força é um recurso ou 
capacidade que o município pode 
usar efetivamente para alcançar a 
competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

Fraquezas
Uma fraqueza é uma limitação, falha 
ou defeito no município que impedirá 
que ele obtenha a competitividade e 
o desenvolvimento econômico.

S W

O TOportunidades
Uma oportunidade é qualquer situação 
que possa ser favorável para o município. 
Geralmente é uma tendência, mudança ou 
uma necessidade que aumenta a demanda 
por um produto/serviço e permite que o 
munícipio aumente sua competitividade e 
desenvolvimento econômico.

Ameaças
Uma ameaça é qualquer situação 
desfavorável no município que possa ser 
potencialmente prejudicial à sua 
estratégia. Pode ser uma barreira, uma 
restrição ou qualquer fator externo que 
possa impedir a competividade e 

desenvolvimento econômico.

Ambiente interno

Ambiente externo
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)

O framework PVS permite orientar a definição estratégica no âmbito territorial para o
objetivo de maximização de valor econômico e social através do foco nos cidadãos.

Um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico territorial deve 
estar orientado a garantir uma 
Proposta de Valor Sustentável 
para todos os stakeholders. Essa 
orientação maximiza a criação 
de valor econômico e social pela 
atração e multiplicação de 
recursos humanos, 
conhecimento e capital. 

Digital & Smart

Digital & Smart
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Ativos e competências presentes no território que podem ser usados,
alavancados ou integrados para criar valor econômico e social em cada
tema a se trabalhar

Necessidades e ambições dos cidadãos – habitantes, trabalhadores,
estudantes, investidores, visitantes - atuais e da próxima geração que
deverão ser foco de atenção em cada tema chave e proporcionar a
proposta de valor diferenciada e sustentável

“Coopetição” com o entorno para maximizar valor gerado por parcerias
intermunicipais/interregionais e fomentar a competição geradora de valor
econômico e social para o território em cada um dos temas

Integração entre setor público e privado considerando as alavancas
públicas que poderão ativar e maximizar o valor econômico e social de
parcerias entre os dois mundos, para cada tema chave

Identidade e posicionamento para cada tema chave que a cidade deverá
trabalhar (ex. mobilidade, empreendedorismo) com o objetivo de clarificar
o valor agregado para os stakeholders

Modelo de governança focado no cidadão: colocar o cidadão no centro de 
toda a lógica de trabalho e promover a participação/colaboração de todos 
os stakeholders

Sete dimensões de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Digital & Smart para integrar eficiência e inteligência na forma de trabalhar
todos os temas. Incorporar novos instrumentos digitais e novos conceitos
de atuação desenhados pelo contexto digital

Digital & Smart

Digital & Smart

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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Modelo para desenvolvimento de uma 
Proposta de Valor Sustentável (PVS)

A PVS será o resultado da análise em cada tema chave selecionado para a
discussão do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios e Região.

Tema 2

Tema 4

Tema 6

Tema n...

Tema 1

Tema 3

Tema 5

Tema 7

Te
m

a
s-

ch
a

ve

Digital & Smart

Digital & Smart

► Capital Humano
► Internacionalização
► Mercado produtivo e empresarial
► Pesquisa, desenvolvimento e Inovação
► Mercado de Trabalho
► Setor Financeiro
► Sustentabilidade e Governabilidade
► Ambiente de Negócios
► Infraestrutura para a Competitividade
► Sustentabilidade ambiental e mudança 

climática
► Sustentabilidade urbana

Lista de temas

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)



162

TEMAS

Capital Humano

Permeia conceitos 
relacionados ao nível 
de educação, qualidade 
do ensino e de 
capacitação 
profissional de 
indivíduos. 

Internacionalização

Relacionado à inserção 
de empresas no 
mercado externo 
através de decisões 
estratégicas alinhadas 
a fatores como a 
situação política e 
econômica do 
ambiente de negócios, 
condições competitivas 
e segmento de atuação 
da empresa.

Mercado Produtivo
e Empresarial

Compreende todas as 
atividades econômicas 
realizadas em 
determinada região.
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TEMAS

Mercado de 
Trabalho

O mercado de trabalho 
pode, não apenas 
apoiar o crescimento 
econômico de uma 
região, como também 
transformar os 
investimentos em 
educação e novas 
tecnologias em ganhos 
de produtividade e 
melhores salários.

Pesquisa,Desenvol-
vimento e Inovação

Relacionado ao 
desenvolvimento
e/ou aplicação de 
novas ideias no 
campo acadêmico e 
no campo 
empresarial.

Setor Financeiro

A função essencial do 
setor financeiro é de 
mediar as transferências 
de recursos entre os 
agentes que possuem e 
aqueles que necessitam 
de recursos. O setor é 
formado por instituições 
que facilitem acesso ao 
crédito.
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TEMAS

Sustentabilidade Fiscal 
e de Governabilidade

Relacionado a questões 
tributárias.

Ambiente de 
Negócios

Compreende o grau 
de complexidade na 
execução das 
atividades 
burocráticas que 
permeiam o ciclo de 
vida das empresas.

Infraestrutura para 
Competitividade

Competitividade abrange 
aspectos relacionados ao 
nível de conectividade 
(conexão com a internet, 
TV por assinatura e o 
acesso às telefonias fixa 
e móvel), além de 
infraestrutura de 
transporte e logística.
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TEMAS

Sustentabilidade Ambiental 
e Mudança Climática

Sustentabilidade 
ambiental diz respeito à 
infraestrutura do 
município de 
abastecimento de água, 
saneamento básico, coleta 
de resíduos sólidos, 
qualidade do ar e energia, 
fatores essenciais para a 
qualidade da saúde 
pública e qualidade de 
vida da população.

Sustentabilidade 
Urbana

Sustentabilidade 
urbana engloba 
questões como 
acesso a serviços de 
saúde, educação, 
aos meios de 
transporte e áreas 
verdes. 
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5.
Dinâmicas

5.1
Orientações da dinâmica 
SWOT/FOFA

5.2
Orientações da dinâmica 
Plano de Ação
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ORIENTAÇÕES DA 
DINÂMICA SWOT/FOFA

▪ Cada grupo será responsável por
desenvolver uma matriz SWOT,
considerando os temas base do plano
de desenvolvimento econômico;

▪ O PVS servirá de guia para apoiar as
discussões;

▪ Utilizem os post-its para escrever os
itens do tema e colar no template;

▪ Ao final, cada grupo deverá apresentar
o seu Mural Grupal preenchido com as
considerações.

60 minutos

Grupos de 8-9 pessoas

DICAS

▪ Trabalhem em conjunto para esboçar e 
discutir colaborativamente cada tópico;

▪ Não fiquem restritos pelo tamanho da 
caixa - adicione quantas notas precisar 
para capturar os principais aspectos do 
SWOT/FOFA.

TEMPLATE

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Dimensão:

Etapa 1
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ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA PLANO DE AÇÃO

Etapa 2

▪ Cada grupo deverá identificar
planos de ações para as
dificuldades levantadas na matriz
SWOT/FOFA;

▪ Cada grupo terá 30min para
listar os planos de ações no
papel;

▪ Ao final, os grupos deverão
apresentar os planos de ações
identificados.
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6.
Próximos passos
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PRÓXIMOS PASSOS

Consolidação das 
oficinas

Dezembro/2018

Elaboração das 
agendas estratégicas

Dezembro/18 -
Janeiro/2019

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico Sustentável

Fevereiro/2019
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Resultado
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5.2 Oficina do setor Indústria e Agroindústria

A oficina do setor Indústria e Agroindústria foi realizada no dia 28 de novembro, no auditório do SESI de Feira de Santana, da qual
participaram 39 pessoas.

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.2.1 Lista dos participantes da oficina do setor Indústria e Agroindústria (1/4):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.2.1 Lista dos participantes da oficina do setor Indústria e Agroindústria (2/4):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.2.1 Lista dos participantes da oficina do setor Indústria e Agroindústria (3/4):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.2.1 Lista dos participantes da oficina do setor Indústria e Agroindústria (4/4):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

▪ Diversidade produtiva

▪ Presença da agroindústria familiar no município 

▪ Projeto Feira Produtiva: Centro de abastecimento, mercado de arte, feiras de artes, feiras livres 

▪ PAA - Programa de Aquisição de Alimentos 

▪ PNAE - Programa nacional de alimentação Escolar 

▪ Instituições de classe 

▪ Instituições de formação de mão de obra 

▪ Polo industrial 

▪ Multimodais 

▪ Geografia plana 

▪ Áreas em expansão 

▪ localização 

▪ Oferta de mão de obra 

▪ Licenciamento ambiental 

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Falta de interlocução entre os grandes e pequenos produtores

▪ Falta de parcerias de repartições públicas e privadas dos pequenos e médios produtores rurais

▪ Infraestrutura, incentivos fiscais, áreas disponíveis insuficientes (polo industrial) 

▪ Aeroporto 

▪ Paisagismo 

▪ Lixo - coleta e reciclagem 

▪ Custo da energia convencional 

▪ Polo industrial não municipal 

▪ Falta de assistência técnica municipal na zona rural 

▪ Falta de água na zona rural para irrigação da produção familiar 

▪ Falta de projeto da prefeitura municipal para pequeno e médio produtor 

▪ Falta de oportunidade de emprego para o jovem do campo 

▪ Plantas inacessíveis aos pequenos empreendimentos 

▪ Burocracia 

▪ Falta Cimatec

▪ Não apropriação das tecnologias e fontes renováveis 

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ KPI's - Indicadores disponíveis para o público demonstrando informações sobre: educação, obras, empregos, 
segurança, etc.

▪ Aeroporto 

▪ Gás natural - Expansão São Gonçalo 

▪ Prêmio municipal de excelência em gestão - Categorias: indústrias, comércio, serviços, saúde, gestão pública 

▪ Mercado externo consumidor muito grande 

▪ Organização das cadeias produtivas 

▪ Lixo - coleta e reciclagem 

▪ Energia solar 

▪ Comitê fomento negócios internacionais 

▪ Municipalizar polo industrial 

▪ Novo anel de contorno 

▪ Inteligência artificial 

▪ Incentivo aos negócios 

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Informalidades 

• Falta de investimentos 

• Capacitação X Obsolescência da mão de obra 

• Centros de produção próximos a Feira que estão mais avançados tecnologicamente

• Falta de legislação específica para o pequeno e médio produtor 

• Concorrência global 

• Altos custos de produção 

• Subutilização das tecnologias  

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.1.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Ações sugeridas

1.Implantar serviço de inspeção municipal (produção de origem orgânica e animal)

2.Implantar unidades do Cimatec em convênio com o Governo Federal 

3.Fomentar utilização da energia fotovoltaica 

4.Implantar projeto piloto de coletas seletivas e reciclagem 

5.Formar comitê de negócios internacionais 

6.Instituir pólo industrial municipal 

7.Estudo urbanístico para novo anel de contorno 

8.instituir prêmio de excelência em gestão - formar projeto 

9.Plano municipal de desenvolvimento de tecnologias para aumentar a eficiência no campo 

10.Divulgação de indicadores municipais (KPIs) - emprego, orçamentos, projetos, educação, transporte, etc.

11.Criar observatório competitividade e concorrência (regional e benchmarking) 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

▪ Localização geográfica

▪ Estrutura Logística (vocação)  - em relação às feiras e comércio da cidade

▪ Articulação institucional já existente (Feira empreendimento) - FIEB, ACEFS, CIFS, CDL, CIS, SINCOMFS

▪ Vocação econômica diversificada - comércio, indústria, serviço, agronegócio

▪ UEFS - pesquisa e desenvolvimento

▪ Elevado numero de instituições de ensino

▪ PIB crescente muito forte nos últimos 15 anos

▪ Bom potencial hidrográfico para consumo, esporte e turismo

▪ Iniciativas de educação empreendedora e para inovação

▪ Emissão de licenciamento ambiental pelo município

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Dependência do modal rodoviário

▪ Ausência de políticas de formação / profissionalização para pessoas acima dos 35 anos

▪ Burocracia e excesso de normas

▪ Pouco interesse empresarial para negócios internacionais

▪ Desorganização urbana do comércio informal

▪ Baixa escolaridade / baixa qualificação da mão de obra

▪ Deficiência de infraestrutura, energia, transporte, educação, saúde, segurança

▪ Mão de obra pouco comprometida para o trabalho

▪ Ausência de políticas para agricultura familiar

▪ Falta de conexão das universidades para com o mercado / comunidade

▪ Falta de estrutura de apoio para novos negócios inovadores (investimento, riscos, incubadoras, aceleradoras)

▪ Baixa cultura associativa

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Provável criação da região metropolitana de FS

▪ Parceria com a SUDENE

▪ Fácil acesso e bom relacionamento com autoridades públicas no âmbito regional

▪ Melhoria na infraestrutura de transporte (duplicação rodovias, ferrovias)

▪ Incentivos fiscais para inovação

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D



187

5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Perda de talentos e profissionais qualificados para outras cidades

• Atuação sindical com pouca flexibilidade para negociações

• construção da ponte SSA-Itaparica

• Limitado relacionamento entre os governos municipais e federais

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Ações sugeridas

1.Criação de escritório de projetos e articulação institucional com o Governo Federal (com a participação da sociedade civil)

2.Implementar o centro comercial popular e fiscalizar para que não surjam novos "centros informais“

3.Estimular práticas públicas que apoiam a agricultura familiar, através de pesquisas de culturas típicas com adequação ao clima e 
consumo local

4.Estimular políticas de qualificação/educação de pessoas com faixa etária acima de 35 anos

5.Melhorar o sistema de ensino em geral

6.Desenvolver atividades conjuntas: ensino, eventos, fomentar apresentação de demandas, resolução de problemas…

7.Definir o marco regulatório de inovação para o Estado da Bahia

8.Estruturar e informatizar os sistemas dos órgãos públicos / integrar os sistemas políticos entre os entes públicos

9.Investimentos em infraestrutura, estabelecimento de parceria público-privada, publicizaçao.com O.S (organização Social)

10.Estruturar grupos de investidores - parceria com instituições financeiras, empresariais, de ensino e fomento ao empreendedorismo

11.Capacitar as empresas para aumento da competitividade

12.Criação de escritório de projetos e articulação institucional com o Governo Federal (com a participação da sociedade civil)
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

▪ Capital humano - Polo educacional, universidades, escolas técnicas

▪ Infraestrutura - Localização no entroncamento rodoviário, favorecendo a logística

▪ Infraestrutura – Topografia

▪ Capital humano - População jovem

▪ Movimento positivos dos centros acadêmicos em fortalecer D&I

▪ Diversos agentes financeiros presentes no município com diversas linhas de crédito

▪ Infraestrutura – Localização

▪ Capacidade empreendedora

▪ Capital humano - Polo educacional multidisciplinar

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Ensino básico e fundamental

▪ Formação e cursos para o agronegócio

▪ Despreparo dos empresários (informação, gestão) para captar recursos

▪ Infraestrutura - rede 4G, serviço fornecimento, energia elétrica, serviço abastecimento e água

▪ Infraestrutura - precariedade estrutural

▪ Ausência de ferramenta de inclusão social: polo digital, acolhimento aos dependentes químicos, ausência de 
estatísticas para ações sociais

▪ Baixo aproveitamento das estruturas de apoio por parte dos empresários - SESI, SENAI, SEBRAE…

▪ Pesquisa, desenvolvimento e inovação 
- Adequação de leis estaduais à lei federal de inovação (demora)
- Falta de visão do setor produtivo sobre P-D-I

▪ Investimentos insuficientes na solução de problemas das indústrias

▪ Capital humano - Oferta de cursos desconexa da necessidade dos setores

▪ Falta de integração entre as 3 esferas do governo (internamente na prefeitura, entre os municípios, entre o 
poder público, a academia e a sociedade), entre os programas e planos oficiais

▪ Estrutura organizacional do poder público municipal defasada. Idem no seu plano de carreiras - falta de 
programas de capacitação

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Capital humano - Grande numero de instituições de ensino

▪ Acesso ao projeto Bahia produtiva: cadeias, agroindústrias e alianças produtivas

▪ IES e cursos técnicos

▪ Entroncamento rodoviário

▪ Turismo de negócio

▪ Associações corporativas fortes

▪ Grandes indústrias na região

▪ Pesquisa, desenvolvimento e inovação - existência de grupos capacitados para P-D-I

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Capital humano - introdução acelerada de tecnologias avançadas conhecidas

• CIS não atuante

• Falta de instrumentos de gestão para os bens ambientais

• Incertezas com relação ao novo governo federal (simples, sistemas)

• Falta de oportunidades e infraestrutura nos distritos da zona rural, promove o caos urbano

• Falta de programa de atividades produtivas para zona ruralT
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Ações sugeridas

1.Programa para desenvolvimento da área rural do município, promover infraestrutura física e social

2.Criar fórum permanente de discussão para o desenvolvimento político e empresarial

3.Gerar a aproximação das demandas das indústrias e agroindústrias dos centros universitários e de formação técnica através de 
programas, prêmios, estudos técnicos específicos

4.Projeto de modernização da governança pública municipal (burocracia, morosidade, políticas públicas…) para adequar-se à realidade 
atual

5.Programa de controle permanente da ocupação do espaço urbano à fim de coibir a desordem gerada por ambulantes em diversas áreas 
públicas

6.Programa de formação para servidor público à fim de aumentar a eficiência do serviço público
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

▪ Comércio da região representativo que influencia no escoamento do produto das industrias

▪ Potencial para geração de energia solar

▪ Povo empreendedor   

▪ Clima favorável 

▪ Topografia da cidade plana

▪ O mais importante entroncamento rodoviário do nordeste  

▪ Localização 

▪ Alta rotatividade de trânsito flutuante 

▪ Rodovias Federais, Estaduais e Municipais que cruzam a cidade 

▪ Feira não sabe o que é crise. A praça tem superado todas elas. Não se tem conhecimento de falências 

▪ A força e a Presença do comércio local (feito de ambulantes), diante de sua variedade, geradora de 
oportunidades, com uma população flutuante, estimula continuamente a implantação de novos negócios, 
tornando-se grande mola propulsora do desenvolvimento do município 

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Dificuldade de disseminar informações primordiais para a existência legal das empresas quanto as obrigações 
das normas regulamentadoras - Foco e-social

▪ Cultura empresarial que precisa ser inovada em relação a desenvolver o corporativismo para aquisições de 
Insumos, negociações, requeres ações 

▪ Industrias desconhecem as linhas de financiamento para inovação 

▪ Falta de identidade regional 

▪ Falta de integração entre o setor público e o privado 

▪ Aeroporto ineficiente. Não temos o apelo para que seja valorizado um transito viário que se seja amparado ao 
numero de industrias que temos na cidade 

▪ Nascentes da cidade estão todas direcionadas para rede de esgoto 

▪ Precisamos de recursos para nossa comunidade, para que possamos comercializar produtos para as empresas

▪ Precisamos de oportunidade de emprego nas empresas - Feira produtiva solidária  

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Desenvolver, por setor de atuação, tecnologias para otimizar produtos, buscando competividade mundial

▪ Utilizar instituições do sistema S como solução para os problemas correspondentes das empresas 

▪ Redução de imposto para empresas que capacitem a mão de obra contratada 

▪ Desenvolver um modelo de incentivo fiscal, como redução ou isenção de impostos (ISS, IPTU) para empresas 
locais quando desenvolverem negócios inovadores por um período de maturação do negócio 

▪ Aumento de eventos com foco em inovação para indústria

▪ Gerar cultura para investimento e utilização de recursos para inovação 

▪ criação do fundo municipal de inovação e competitividade para financiamento de desenvolvimento 
tecnológico e otimização de processos 

▪ Maiores investimento em pesquisa com o intuito de gerar mais desenvolvimento e inovação 

▪ Repensar o modelo administrativo praticado pela prefeitura, visando uma maior integração entre as 
secretarias, desburocratizar os serviços prestados, com o objetivo de prestar um melhor atendimento ao 
cidadão contribuinte 

▪ Uma maior integração entre os governos, Federal, Estadual e Municipal, voltado para a ampliação sustentável 
do CIS. 

▪ Mais investimento na infraestrutura na área do CIS, com objetivos de atração de novas industrias  

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Aproveitamento dos resíduos gerados pela cidade que hoje não são aproveitados

▪ Gerar plano de ação para capacitar os funcionários públicos para gerar interação entre as secretarias e para 
atendimento ao publico 

▪ Diante dos inúmeros planos de desenvolvimento contratados pela prefeitura, entendemos ser necessário uma 
maior integração na atuação dos mesmo 

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Baixa capacitação da mão de obra para indústria - poucas pessoas capacitadas para operar máquinas 

• Falta de investimento nos modais de transporte 

• Falta de investimento ao crédito sem aval para quem tem garantias 

• Infraestrutura totalmente insuficiente para os locais onde a maioria das industrias estão instaladas -
segurança, Iluminação, pavimentação 

• Falta de incentivo fiscal para novas indústrias 

• Falta de um centro para resíduos 

• Ocupação desenfreada das áreas de preservação ambiental e a invasão dos espaços públicos às vistas de todos
T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
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5.2.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Ações sugeridas

1.Criar porto seco em Feira e interligar às rodovias, a um aeroporto de cargas e ao porto naval de Aratu

2.Implantar central de recursos com aproveitamento de resíduos 

3.Melhorar infraestrutura dos centros industriais. (CIS) centro industrial 

4.Programa de integração universidades x empresas

5.Criar ações de capacitação e atualização do empresariado e trabalhadores

6.Desenvolver mecanismos que incentivem a implantação e manutenção de industrias no município

7.Estimular uso das linhas de crédito

8.Fomentar ação pública de conscientização para as empresas sobre as NRs

9.Fomentar o cooperativismo entre as empresas

10.Reabilitar o Aeroporto da cidade

11.Buscar acessibilidade para o artesanato dos distritos 

12.Desenvolver uma campanha, para valorização da cultura local e a identidade do feirense 
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5.3 Oficina do setor
Nova Economia
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Apresentação
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PDES Feira 2030
Oficina: Setor de Nova 
Economia

Novembro 2018
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01 Apresentação 
do projeto 

08:00 – 08:15

02 Tendências 
globais

08:15 –08:45

03 Dinâmica 1 –
SWOT

08:45 – 10:15

04 Dinâmica 2 –
Iniciativas

10:15 – 11:30

05
Próximos

Passos
11:30 – 12:00

Agenda
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1.
Introdução

1.1 Sobre a EY

1.2 Equipe do projeto

1.3 Objetivos da oficina

1.4 Fases do projeto
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Objetivos da oficina

▪ Transferência de conhecimento da
metodologia para levantamento dos
problemas, desafios e suas soluções
que afetam o Município;

▪ Integrar a percepção dos diferentes
agentes em relação ao nível de
desenvolvimento econômico local e da
competitividade do território.
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FASES DO PROJETO

Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Produto 5:  Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Preparação 
das atividades

Produto 1: Plano 
de trabalho

Diagnóstico

Produto 2: 
Diagnóstico do 
cenário atual de 
competitividade e 
desenvolvimento 
econômico da 
região

Realização e 
sistematização 
de oficinas

Produto 3: 
Resultado 
consolidado das 
oficinas realizadas

Construção 
das agendas 
estratégicas

Produto 4: 
Agendas 
estratégicas
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2.
Tendências
globais

2.1 Conceito de tendências

2.2 Megatendências globais
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O ritmo da mudança mudou
e continuará mudando

Ontem Hoje Amanhã
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50 milhões

O ritmo da mudança 
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O ritmo da mudança 

38 anos
Rádio

13 anos
TV 

4 anos
Internet  

3 anos
iPod 

2 anos
Facebook
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...em 35 dias
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...em 7 dias
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TENDÊNCIAS

Movimentos que induzem
alterações dentro e fora do
ambiente ao qual a
organização, seja ela pública
ou privada, está inserida.

São uma declaração de
mudança de direção e
representam normalmente
uma mudança gradual nas
forças que moldam o futuro.

IOT

IA

Robótica
Conceito

Smart

Blockchain

Digital Tecnológico

Futuro

Social
Ambiental

Econômico

Comparti-
lhamento

Comporta-
mento

civil

Novas
formas de 

ensino
Urbaniza-

ção

Sustenta
-bilidade

Demanda
energética

Demanda
hidríca

Setores
reinventa-

dos

Futuro do 
trabalho

Colabora-
ção

Consumo
Indústria

4.0
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Algumas megatendências terão impacto em todas as 
cidades do planeta e afetarão a sua dinâmica competitiva…

►Governança 
Colaborativa

►Smart Cities

►Cidadania no centro

►Indústria 4.0

►Economia Partilhada

►Bem Estar 2.0

►Envelhecimento Ativo

►Empreendedorismo
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3.
Tendências do 
setor

3.1
Tendências da Nova 
Economia

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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3.
Tendências do 
setor

3.1
Tendências da Nova 
Economia

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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US$28m
Por dia são
investidos em
startups de 
economia
compartilhada

ECONOMIA COMPARTILHADA

A economia compartilhada está sendo adotada pelo mercado por meio de vários
modelos de negócios, de diferentes segmentos, impulsionados pelo aumento da
penetração de smartphones e pela conscientização da melhor utilização de
recursos.

7,500
Plataformas
de economia
compartilhada

200m
Reservas
realizadas no 
Airbnb desde
seu
lançamento
em 2008

630
O Uber opera 
em 630 
cidades, 77 
países e 6 
continentes

1m
Trabalhos
gerados em
2016 a partir
da economia
compartilhada
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DISRUPÇÃO DE TECNOLOGIAS

Tecnologias disruptivas continuarão a impulsionar o crescimento das indústrias de 
tecnologia até 2020 e além...

I    T

Impressão 3D

Robótica

Indústrias
intersetoriais

Blockchain

Cloud

Inteligência
artificial

Redes sociais

Mobilidade 
inteligente/            

sob demanda

Análise 
preditiva

Computação
vestível

Drones

Automação
residencial

Realidade
aumentada

Telemática
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Digita
l

• Acesso democratizado à 
informação

• Tomadas de decisões
mais informadas

• Melhores escolhas

• Redefinação do que é 
valorizado

• Centro das indústrias
em evolução

Amanhã

Consumidor = Fornecedor
de energia

Exemplo

Consumidor =
Contribuinte passivo

G2H

H2G

V2HV2G

G2H

H2V

Ontem

SUPER CONSUMIDORES
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CONVERGÊNCIA DE INDÚSTRIAS

Disparidade de genêro

Mudanças climáticas

Doenças crônicas

Aumento da urbanização

Desigualdade de renda

Quando grandes desafios estão além do escopo de qualquer organização ou indústria 
para resolver… … o caratér da competição se altera

vs.

Empresa

Empresa
vs.

Mais parcerias e alianças

Ecossistema

P
ú

b
li
c
o

-
p

ri
v

a
d

o

In
d

ú
stria

s
in

te
rse

to
ria

is

Ecossistema

P
ú

b
li
c
o

-
p

ri
v

a
d

o

In
d

ú
stria

s
in

te
rse

to
ria

is

Ontem Amanhã
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3.
Tendências do 
setor

3.1
Tendências da Nova 
Economia

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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MUNDO CADA VEZ MAIS URBANO

O mundo está se urbanizando: segundo as Nações Unidas, até 2050, 69% da população

mundial será classificada como urbana. Além disso, com avanço da globalização e

tecnologias, as cidades estão mais interconectadas, o que aumenta a circulação livre de

informação, pessoas e capital.

Essas duas macro tendências aumentam a concorrência por talento e capital entre as

cidades em escala mundial, e regional. Diferenciação e posicionamento são conceitos

fundamentais num mundo cada vez mais plano de “Cidades” Vs “Cidades”.

Mais de 50% da 
população reside 
em cidades

Em 10 anos, haverá pouco mais 

de 500 cidades com mais de 1 
milhão de habitantes população 
reside em cidades

Aumento de megacidades 
com população excedendo 20 
milhões – de 2 megacidades 

em 1950 para 41 em 2030

Em 2050, 69% da população mundial 
estarão vivendo em áreas urbanas

Em 2050, 80% da população da 
Terceira idade estarão vivendo em 
áreas urbanas

Cidades em fatos

A população está migrando para as cidades
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CRESCIMENTO DA DEMANDA MUNDIAL POR 
ALIMENTOS

+50% +40% +35%

Fonte: Unesco (2014), disponível em: <http://goo.gl/QO5ifP>. Acesso em: 19 set. 2014

A população mundial 
necessitará de…

Em 2030 

DE ENERGIA DE ÁGUA DE ALIMENTO

▪ Demanda crescente por volume cada vez maior de alimentos, em função do aumento da população mundial, cuja maioria vive

em cidades, o que pressionará cada vez mais os recursos de terra e água que são essenciais à produção de alimentos, além de

demandar mais alimentos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

Fonte: EY Megatrends, 2016.

Previsibilidade

Velocidade

Produtividade

Conectividade

Tecnologia

Apoio à decisão

Ansiedade

Melhora na
colaboração

Eficiência

Distrações

Tecnologia permite E também cria

▪ Estamos numa era onde a economia está baseada

em dados;

▪ Aproximadamente 3.5 zettabytes de novas

informações serão criadas em todo o mundo este

ano. Isso representa mais informação do que foi

criado nos últimos 5.000 anos;

▪ Estima-se que uma semana de notícias do The New

York Times contém mais informações do que uma

pessoa do século 18 teria acesso durante toda a

vida;

▪ A quantidade de informações técnicas está

dobrando a cada dois anos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

A quantidade de novas informações técnicas está dobrando a cada dois anos. O que significa que:

50
%

do que estudantes universitários 
aprenderem em seu primeiro ano de 
estudos estará ultrapassado em seu 

terceiro ano da faculdade.

Estima-se que, em 2049, as 
capacidades computacionais de 
toda a espécie humana poderão 

ser ultrapassadas por um 
computador de US$1.000

“Me escreva!” “Me liga!” “Me manda um e-mail!” “Me manda um SMS!”

Geração YBaby Boomer Geração XTradicionalista

Pela primeira vez na história, temos 
quatro gerações utilizando múltiplas 

tecnologias simultaneamente:
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O FUTURO DO TRABALHO

Em 2025, as máquinas 
inteligentes irão

substituir 1 em 
cada 3 empregos.

7.1 milhões

Um estudo do Fórum Econômico 
Mundial prevê que em 2020…

de empregos serão eliminados das 
funções rotineiras de escritórios.

Empregos que pagam 
menos de US$20/hora têm 

maior risco de serem 
substituídos por processos 

automatizados …

83%31%
Menos de US$20/horaMais de US$40/hora

4%
US$20 a US$40/hora
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3.
Tendências do 
setor

3.1
Tendências da Nova 
Economia

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

Até 2050, a demanda por energia 
elétrica no Brasil deve triplicar, 
segundo estimativas da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e do 
Ministério de Minas e Energia. 

▪ A demanda por energia subirá 50% durante os próximos 15-20 anos. A participação relativa de
novas fontes de energia no consumo mundial vai crescer, mas fontes tradicionais (petróleo, gás,
carvão) e de energia nuclear continuarão a manter as suas posições de liderança.

▪ Até 2030, haverá crescimento do incentivo tarifário nos investimentos em energia verde e apoio
a construção de instalações para geração de energia renovável.

Fonte: IPEA, 2018.
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AUMENTO DA PRESSÃO POR RECURSOS HÍDRICOS

▪ A demanda mundial por água tem aumentado a uma taxa de 1% por ano, em razão do crescimento da população e de
mudanças nos padrões de consumo.

▪ Por outro lado, cenários de secas e cheias têm ficado cada vez mais extremos e estima-se que o número de pessoas que
vivem em áreas com potencial de apresentar escassez hídrica ao menos uma vez por ano pode saltar dos atuais 3,6 bilhões
para algo entre 4,8 bilhões e 5,7 bilhões até 2050.

Ano 2000 Ano 2050

Fonte: Megatendências 2030 IPEA
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4.
Metodologia

4.1 SWOT/FOFA
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MATRIZ SWOT (FOFA)

A
m

b
ie

n
te

 e
x
te

rn
o

Ameaças
Threats

Oportunidades
Opportunities

Forças
Strength

Fraquezas
Weaknesses

Ferramenta que permite estudar cenários
e analisar o ambiente interno do
município em relação ao seu ambiente
externo através da:

► Identificação de forças e
oportunidades que potencializam o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município;

► Identificação de fraquezas e
ameaças que impedem o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município.

-

+
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Forças
Uma força é um recurso ou 
capacidade que o município pode 
usar efetivamente para alcançar a 
competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

Fraquezas
Uma fraqueza é uma limitação, falha 
ou defeito no município que impedirá 
que ele obtenha a competitividade e 
o desenvolvimento econômico.

S W

O TOportunidades
Uma oportunidade é qualquer situação 
que possa ser favorável para o município. 
Geralmente é uma tendência, mudança ou 
uma necessidade que aumenta a demanda 
por um produto/serviço e permite que o 
munícipio aumente sua competitividade e 
desenvolvimento econômico.

Ameaças
Uma ameaça é qualquer situação 
desfavorável no município que possa ser 
potencialmente prejudicial à sua 
estratégia. Pode ser uma barreira, uma 
restrição ou qualquer fator externo que 
possa impedir a competividade e 

desenvolvimento econômico.

Ambiente interno

Ambiente externo
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)

O framework PVS permite orientar a definição estratégica no âmbito territorial para o
objetivo de maximização de valor econômico e social através do foco nos cidadãos.

Um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico territorial deve 
estar orientado a garantir uma 
Proposta de Valor Sustentável 
para todos os stakeholders. Essa 
orientação maximiza a criação 
de valor econômico e social pela 
atração e multiplicação de 
recursos humanos, 
conhecimento e capital. 

Digital & Smart

Digital & Smart
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Ativos e competências presentes no território que podem ser usados,
alavancados ou integrados para criar valor econômico e social em cada
tema a se trabalhar

Necessidades e ambições dos cidadãos – habitantes, trabalhadores,
estudantes, investidores, visitantes - atuais e da próxima geração que
deverão ser foco de atenção em cada tema chave e proporcionar a
proposta de valor diferenciada e sustentável

“Coopetição” com o entorno para maximizar valor gerado por parcerias
intermunicipais/interregionais e fomentar a competição geradora de valor
econômico e social para o território em cada um dos temas

Integração entre setor público e privado considerando as alavancas
públicas que poderão ativar e maximizar o valor econômico e social de
parcerias entre os dois mundos, para cada tema chave

Identidade e posicionamento para cada tema chave que a cidade deverá
trabalhar (ex. mobilidade, empreendedorismo) com o objetivo de clarificar
o valor agregado para os stakeholders

Modelo de governança focado no cidadão: colocar o cidadão no centro de 
toda a lógica de trabalho e promover a participação/colaboração de todos 
os stakeholders

Sete dimensões de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Digital & Smart para integrar eficiência e inteligência na forma de trabalhar
todos os temas. Incorporar novos instrumentos digitais e novos conceitos
de atuação desenhados pelo contexto digital

Digital & Smart

Digital & Smart

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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Modelo para desenvolvimento de uma 
Proposta de Valor Sustentável (PVS)

A PVS será o resultado da análise em cada tema chave selecionado para a
discussão do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios e Região.

Tema 2

Tema 4

Tema 6

Tema n...

Tema 1

Tema 3

Tema 5

Tema 7

Te
m

a
s-

ch
a

ve

Digital & Smart

Digital & Smart

► Capital Humano
► Internacionalização
► Mercado produtivo e empresarial
► Pesquisa, desenvolvimento e Inovação
► Mercado de Trabalho
► Setor Financeiro
► Sustentabilidade e Governabilidade
► Ambiente de Negócios
► Infraestrutura para a Competitividade
► Sustentabilidade ambiental e mudança 

climática
► Sustentabilidade urbana

Lista de temas

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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TEMAS

Permeia conceitos 
relacionados ao nível 
de educação, 
qualidade do ensino 
e de capacitação 
profissional de 
indivíduos. 

Capital Humano

Compreende todas 
as atividades 
econômicas 
realizadas em 
determinada região.

Mercado 
Produtivo e 
Empresarial

Relacionado à inserção 
de empresas no 
mercado externo 
através de decisões 
estratégicas alinhadas 
a fatores como a 
situação política e 
econômica do 
ambiente de negócios, 
condições competitivas 
e segmento de atuação 
da empresa.

Internacionalização
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TEMAS

O mercado de trabalho 
pode, não apenas 
apoiar o crescimento 
econômico de uma 
região, como também 
transformar os 
investimentos em 
educação e novas 
tecnologias em ganhos 
de produtividade e 

melhores salários.

Mercado de 
Trabalho

A função essencial do 
setor financeiro é de 
mediar as 
transferências de 
recursos entre os 
agentes que possuem e 
aqueles que 
necessitam de 
recursos. O setor é 
formado por 
instituições que 
facilitem acesso ao 
crédito.

Setor Financeiro

Relacionado ao 
desenvolvimento e/ou 
aplicação de novas 
ideias no campo 
acadêmico e no campo 
empresarial.

Pesquisa,Desenvol-
vimento e Inovação
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TEMAS

Relacionado a carga 
tributária, impostos, 
autonomia financeira, 
gestão do gasto 
público e a 
transparência do 
governo.

Sustentabilidade Fiscal 
e de Governabilidade

Competitividade 
abrange aspectos 
relacionados ao nível 
de conectividade 
(conexão com a 
internet, TV por 
assinatura e o acesso 
às telefonias fixa e 
móvel), além de 
infraestrutura de 
transporte e logística.

Infraestrutura para 
Competitividade

Compreende o grau de 
complexidade na 
execução das 
atividades burocráticas 
que permeiam o ciclo 
de vida das empresas.

Ambiente de 
Negócios
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TEMAS

Sustentabilidade 
urbana engloba 
questões como acesso 
a serviços de saúde, 
educação, aos meios 
de transporte e áreas 
verdes. 

Sustentabilidade 
Urbana

Compreende a 
infraestrutura do 
município de 
abastecimento de água, 
saneamento básico, 
coleta de resíduos 
sólidos, qualidade do ar 
e energia, fatores 
essenciais para a 
qualidade da saúde 
pública e qualidade de 
vida da população.

Sustentabilidade 
Ambiental e 
Mudança Climática
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5.
Dinâmicas

5.1
Orientações da dinâmica 
SWOT/FOFA

5.2
Orientações da dinâmica 
Plano de Ação
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ORIENTAÇÕES DA 
DINÂMICA SWOT/FOFA

▪ Cada grupo será responsável por
desenvolver uma matriz SWOT,
considerando os temas base do plano
de desenvolvimento econômico;

▪ O PVS servirá de guia para apoiar as
discussões;

▪ Utilizem os post-its para escrever os
itens do tema e colar no template;

▪ Ao final, cada grupo deverá apresentar
o seu Mural Grupal preenchido com as
considerações.

60 minutos

Grupos de 8-9 pessoas

DICAS

▪ Trabalhem em conjunto para esboçar e 
discutir colaborativamente cada tópico;

▪ Não fiquem restritos pelo tamanho da 
caixa - adicione quantas notas precisar 
para capturar os principais aspectos do 
SWOT/FOFA.

TEMPLATE

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Dimensão:

Etapa 1
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ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA PLANO DE AÇÃO

Etapa 2

▪ Cada grupo deverá identificar
planos de ações para as
dificuldades levantadas na matriz
SWOT/FOFA;

▪ Cada grupo terá 30min para
listar os planos de ações no
papel;

▪ Ao final, os grupos deverão
apresentar os planos de ações
identificados.
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6.
Próximos passos
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PRÓXIMOS PASSOS

Consolidação das 
oficinas

Dezembro/2018

Elaboração das 
agendas estratégicas

Dezembro/18 -
Janeiro/2019

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico Sustentável

Fevereiro/2019
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Resultado
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5.3 Oficina do setor Nova Economia

A oficina do setor Nova Economia foi realizada no dia 29 de novembro, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de
Santana, da qual participaram 12 pessoas

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.3.1 Lista dos participantes da oficina do setor Nova Economia (1/2):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.3.1 Lista dos participantes da oficina do setor Nova Economia (2/2):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.3.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A
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5.3.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A

▪ Apoio do SEBRAE e FIEB para proporcionar cursos, eventos, missões técnicas, semana de inovação

▪ Ecossistema de startup Santana Valley

▪ Empresas que já exportam soluções tecnológicas

▪ Boas instituições de ensino formadora em tecnologia

▪ Maior entroncamento norte/nordeste

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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5.3.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Falta de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação (P.D.I)

▪ Falta de escritório de projetos

▪ Falta de incubadora de empresas

▪ Ausência de informações de mercado

▪ Informalidade do Santana Valley

▪ Baixa densidade organizacional das startups

▪ Ausência de um centro de logístico integrado

▪ Pouca articulação escola-empresa

▪ Baixa captação de recursos através de editais de inovação

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A
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5.3.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Integração entre prefeitura e ecossistema de Feira de Santana para capacitação de capital humano com 
recursos financeiros

▪ Integração com automação de processos administrativo público

▪ CMCTI - Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

▪ Estimular eventos para captação de recursos anjos para startups

▪ Incubadora de startups locais apoiadas pela PMFSA (Prefeitura Municipal de Feira de Santana)

▪ Eventos de educação corporativa de grande impacto

▪ Criação do projeto Menor Tecnológico como política pública para geração de emprego, renda e cultura 
tecnológica

▪ Consultorias para orientação de captação de recursos financeiros

▪ Criação de um hub com recursos públicos e privados

▪ Criação de coworking para startups

▪ Criação de selo de qualidade para empresas locais de tecnologia

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A
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5.3.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Perda/evasão de profissionais de tecnologia para outras praças

• Cultura muito tradicional dos empréstimos de Feira de Santana

• Concorrentes externos

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A
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5.3.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A

Ações sugeridas

1.Implementar escritório de projetos

2.Implementar incubadora de empresas

3.Implementar órgão de informações, estudos, pesquisa e projetos

4.Reativar o CMCTI - Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

5.Criar editais de recursos para a inovação

6.Criar centro de logística integrada dentro de um plano de logística

7.Promover articulação escola-empresa

8.Promover integração entre a prefeitura e ecossistema da cidade para capacitação de capital humano

9.Integrar serviços públicos com automação de processos

10.Estruturar eventos para captação de recursos para startups

11.Apoiar eventos para educação corporativa

12.Criar política pública do aprendiz tecnológico

13.Apoiar criação de selo de qualidade para empresas locais de TI

14.Apoiar criação de coworkings
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5.4 Oficina do setores
Comércio e Serviços



258

Apresentação
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PDES Feira 2030
Oficina: Setor de Comércio e 
Serviços

Dezembro 2018
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01 Apresentação 
do projeto 

13:00 – 13:15

02 Tendências 
globais

13:15 – 13:45

03 Dinâmica 1 –
SWOT

13:45 – 16:00

04 Dinâmica 2 –
Iniciativas

16:15 – 17:30

05
Próximos

Passos
17:30 – 18:00

Agenda
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1.
Introdução

1.1 Sobre a EY

1.2 Equipe do projeto

1.3 Objetivos da oficina

1.4 Fases do projeto
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Objetivos da oficina

▪ Integrar a percepção dos diferentes
agentes em relação ao nível de
desenvolvimento econômico local e da
competitividade do território e criar
uma visão unificada das ações
considerando um horizonte até 2030
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FASES DO PROJETO

Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Produto 5:  Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Preparação 
das atividades

Produto 1: Plano 
de trabalho

Diagnóstico

Produto 2: 
Diagnóstico do 
cenário atual de 
competitividade e 
desenvolvimento 
econômico da 
região

Realização e 
sistematização 
de oficinas

Produto 3: 
Resultado 
consolidado das 
oficinas realizadas

Construção 
das agendas 
estratégicas

Produto 4: 
Agendas 
estratégicas
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2.
Tendências
globais

2.1 Conceito de tendências

2.2 Megatendências globais
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O ritmo da mudança mudou
e continuará mudando

Ontem Hoje Amanhã
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50 milhões

O ritmo da mudança 
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O ritmo da mudança 

38 anos
Rádio

13 anos
TV 

4 anos
Internet  

3 anos
iPod 

2 anos
Facebook
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...em 35 dias
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...em 7 dias
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TENDÊNCIAS

Movimentos que induzem
alterações dentro e fora do
ambiente ao qual a
organização, seja ela pública
ou privada, está inserida.

São uma declaração de
mudança de direção e
representam normalmente
uma mudança gradual nas
forças que moldam o futuro.

IOT

IA

Robótica
Conceito

Smart

Blockchain

Digital Tecnológico

Futuro

Social
Ambiental

Econômico

Comparti-
lhamento

Comporta-
mento

civil

Novas
formas de 

ensino
Urbaniza-

ção

Sustenta
-bilidade

Demanda
energética

Demanda
hidríca

Setores
reinventa-

dos

Futuro do 
trabalho

Colabora-
ção

Consumo
Indústria

4.0
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Algumas megatendências terão impacto em todas as 
cidades do planeta e afetarão a sua dinâmica competitiva…

►Governança Colaborativa
Aproximação com o cidadão dos tomadores de 
decisão

►Smart Cities
Revolução digital como alavanca

►Cidadania no centro
Serviços orientados e avaliados pelo 
cidadão

►Indústria 4.0
Conceito de emprego está a ser impactado 
pela revolução tecnológica

►Economia Partilhada
Menos propriedade e mais uso

►Bem Estar 2.0
Manutenção do bem estar físico e emocional

►Envelhecimento Ativo
Nova massa de consumidores

►Empreendedorismo
Criação de novos empregos
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3.
Tendências dos 
setores

3.1
Tendências do Comércio e 
Serviços

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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3.
Tendências do 
setor

3.1
Tendências do Comércio e 
Serviços

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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COMÉRCIO SOCIAL

f

39% dos consumidores citam 
as redes sociais como 
inspiração para a compra 
online.

2.4 billion
2017

3.1 billion
2020

Usuários de 
mídia social 7%

Contribuição do comércio 
social para o comércio 
eletrônico.

Taxa de 
crescimento do 
comércio social

2016

34%

2020

Publicidade de 
mídia social

Opiniões dos 
consumidoresCompras

personalizadas
Consumidores
empoderados

Fonte: Technavio, Analyst Reports
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US$28m
Por dia são
investidos em
startups de 
economia
compartilhada

ECONOMIA COMPARTILHADA

A economia compartilhada está sendo adotada pelo mercado por meio de vários
modelos de negócios, de diferentes segmentos, impulsionados pelo aumento da
penetração de smartphones e pela conscientização da melhor utilização de
recursos.

7,500
Plataformas
de economia
compartilhada

200m
Reservas
realizadas no 
Airbnb desde
seu
lançamento
em 2008

630
O Uber opera 
em 630 
cidades, 77 
países e 6 
continentes

1m
Trabalhos
gerados em
2016 a partir
da economia
compartilhada
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Digita
l

• Acesso democratizado à 
informação

• Tomadas de decisões
mais informadas

• Melhores escolhas

• Redefinação do que é 
valorizado

• Centro das indústrias
em evolução

Amanhã

Consumidor = Fornecedor
de energia

Exemplo

Consumidor =
Contribuinte passivo

G2H

H2G

V2HV2G

G2H

H2V

Ontem

SUPER CONSUMIDORES
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3.
Tendências dos 
setores

3.1
Tendências da Nova 
Economia

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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MUNDO CADA VEZ MAIS URBANO

O mundo está se urbanizando: segundo as Nações Unidas, até 2050, 69% da população

mundial será classificada como urbana. Além disso, com avanço da globalização e

tecnologias, as cidades estão mais interconectadas, o que aumenta a circulação livre de

informação, pessoas e capital.

Essas duas macro tendências aumentam a concorrência por talento e capital entre as

cidades em escala mundial, e regional. Diferenciação e posicionamento são conceitos

fundamentais num mundo cada vez mais plano de “Cidades” Vs “Cidades”.

Mais de 50% da 
população reside 
em cidades

Em 10 anos, haverá pouco mais 

de 500 cidades com mais de 1 
milhão de habitantes população 
reside em cidades

Aumento de megacidades 
com população excedendo 20 
milhões – de 2 megacidades 

em 1950 para 41 em 2030

Em 2050, 69% da população mundial 
estarão vivendo em áreas urbanas

Em 2050, 80% da população da 
Terceira idade estarão vivendo em 
áreas urbanas

Cidades em fatos

A população está migrando para as cidades
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CRESCIMENTO DA DEMANDA MUNDIAL POR 
ALIMENTOS

+50% +40% +35%

Fonte: Unesco (2014), disponível em: <http://goo.gl/QO5ifP>. Acesso em: 19 set. 2014

A população mundial 
necessitará de…

Em 2030 

DE ENERGIA DE ÁGUA DE ALIMENTO

▪ Demanda crescente por volume cada vez maior de alimentos, em função do aumento da população mundial, cuja maioria vive

em cidades, o que pressionará cada vez mais os recursos de terra e água que são essenciais à produção de alimentos, além de

demandar mais alimentos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

Fonte: EY Megatrends, 2016.

Previsibilidade

Velocidade

Produtividade

Conectividade

Tecnologia

Apoio à decisão

Ansiedade

Melhora na
colaboração

Eficiência

Distrações

Tecnologia permite E também cria

▪ Estamos numa era onde a economia está baseada

em dados;

▪ Aproximadamente 3.5 zettabytes de novas

informações serão criadas em todo o mundo este

ano. Isso representa mais informação do que foi

criado nos últimos 5.000 anos;

▪ Estima-se que uma semana de notícias do The New

York Times contém mais informações do que uma

pessoa do século 18 teria acesso durante toda a

vida;

▪ A quantidade de informações técnicas está

dobrando a cada dois anos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

A quantidade de novas informações técnicas está dobrando a cada dois anos. O que significa que:

50
%

do que estudantes universitários 
aprenderem em seu primeiro ano de 
estudos estará ultrapassado em seu 

terceiro ano da faculdade.

Estima-se que, em 2049, as 
capacidades computacionais de 
toda a espécie humana poderão 

ser ultrapassadas por um 
computador de US$1.000

“Me escreva!” “Me liga!” “Me manda um e-mail!” “Me manda um SMS!”

Geração YBaby Boomer Geração XTradicionalista

Pela primeira vez na história, temos 
quatro gerações utilizando múltiplas 

tecnologias simultaneamente:
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O FUTURO DO TRABALHO

Em 2025, as máquinas 
inteligentes irão

substituir 1 em 
cada 3 empregos.

7.1 milhões

Um estudo do Fórum Econômico 
Mundial prevê que em 2020…

de empregos serão eliminados das 
funções rotineiras de escritórios.

Empregos que pagam 
menos de US$20/hora têm 

maior risco de serem 
substituídos por processos 

automatizados …

83%31%
Menos de US$20/horaMais de US$40/hora

4%
US$20 a US$40/hora



283

3.
Tendências dos 
setores

3.1
Tendências da Nova 
Economia

3.2 Tendências Sociais

3.3 Tendências Ambientais
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FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

Até 2050, a demanda por energia 
elétrica no Brasil deve triplicar, 
segundo estimativas da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e do 
Ministério de Minas e Energia. 

▪ A demanda por energia subirá 50% durante os próximos 15-20 anos. A participação relativa de
novas fontes de energia no consumo mundial vai crescer, mas fontes tradicionais (petróleo, gás,
carvão) e de energia nuclear continuarão a manter as suas posições de liderança.

▪ Até 2030, haverá crescimento do incentivo tarifário nos investimentos em energia verde e apoio
a construção de instalações para geração de energia renovável.

Fonte: IPEA, 2018.
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AUMENTO DA PRESSÃO POR RECURSOS HÍDRICOS

▪ A demanda mundial por água tem aumentado a uma taxa de 1% por ano, em razão do
crescimento da população e de mudanças nos padrões de consumo.

▪ Por outro lado, cenários de secas e cheias têm ficado cada vez mais extremos e estima-
se que o número de pessoas que vivem em áreas com potencial de apresentar escassez
hídrica ao menos uma vez por ano pode saltar dos atuais 3,6 bilhões para algo entre
4,8 bilhões e 5,7 bilhões até 2050.

Ano 2000 Ano 2050

Fonte: Megatendências 2030 IPEA
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4.
Metodologia

4.1 SWOT/FOFA
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MATRIZ SWOT (FOFA)

A
m

b
ie

n
te

 e
x
te

rn
o

Ameaças
Threats

Oportunidades
Opportunities

Forças
Strength

Fraquezas
Weaknesses

Ferramenta que permite estudar cenários
e analisar o ambiente interno do
município em relação ao seu ambiente
externo através da:

► Identificação de forças e
oportunidades que potencializam o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município;

► Identificação de fraquezas e
ameaças que impedem o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município.

-

+
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Forças
Uma força é um recurso ou 
capacidade que o município pode 
usar efetivamente para alcançar a 
competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

Fraquezas
Uma fraqueza é uma limitação, falha 
ou defeito no município que impedirá 
que ele obtenha a competitividade e 
o desenvolvimento econômico.

S W

O TOportunidades
Uma oportunidade é qualquer situação 
que possa ser favorável para o município. 
Geralmente é uma tendência, mudança ou 
uma necessidade que aumenta a demanda 
por um produto/serviço e permite que o 
munícipio aumente sua competitividade e 
desenvolvimento econômico.

Ameaças
Uma ameaça é qualquer situação 
desfavorável no município que possa ser 
potencialmente prejudicial à sua 
estratégia. Pode ser uma barreira, uma 
restrição ou qualquer fator externo que 
possa impedir a competividade e 

desenvolvimento econômico.

Ambiente interno

Ambiente externo
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)

O framework PVS permite orientar a definição estratégica no âmbito territorial para o
objetivo de maximização de valor econômico e social através do foco nos cidadãos.

Um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico territorial deve 
estar orientado a garantir uma 
Proposta de Valor Sustentável 
para todos os stakeholders. Essa 
orientação maximiza a criação 
de valor econômico e social pela 
atração e multiplicação de 
recursos humanos, 
conhecimento e capital. 

Digital & Smart

Digital & Smart
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Ativos e competências presentes no território que podem ser usados,
alavancados ou integrados para criar valor econômico e social em cada
tema a se trabalhar

Necessidades e ambições dos cidadãos – habitantes, trabalhadores,
estudantes, investidores, visitantes - atuais e da próxima geração que
deverão ser foco de atenção em cada tema chave e proporcionar a
proposta de valor diferenciada e sustentável

“Coopetição” com o entorno para maximizar valor gerado por parcerias
intermunicipais/interregionais e fomentar a competição geradora de valor
econômico e social para o território em cada um dos temas

Integração entre setor público e privado considerando as alavancas
públicas que poderão ativar e maximizar o valor econômico e social de
parcerias entre os dois mundos, para cada tema chave

Identidade e posicionamento para cada tema chave que a cidade deverá
trabalhar (ex. mobilidade, empreendedorismo) com o objetivo de clarificar
o valor agregado para os stakeholders

Modelo de governança focado no cidadão: colocar o cidadão no centro de 
toda a lógica de trabalho e promover a participação/colaboração de todos 
os stakeholders

Sete dimensões de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Digital & Smart para integrar eficiência e inteligência na forma de trabalhar
todos os temas. Incorporar novos instrumentos digitais e novos conceitos
de atuação desenhados pelo contexto digital

Digital & Smart

Digital & Smart

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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Modelo para desenvolvimento de uma 
Proposta de Valor Sustentável (PVS)

A PVS será o resultado da análise em cada tema chave selecionado para a
discussão do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios e Região.

Tema 2

Tema 4

Tema 6

Tema n...

Tema 1

Tema 3

Tema 5

Tema 7

Te
m

a
s-

ch
a

ve

Digital & Smart

Digital & Smart

► Capital Humano
► Internacionalização
► Mercado produtivo e empresarial
► Pesquisa, desenvolvimento e Inovação
► Mercado de Trabalho
► Setor Financeiro
► Sustentabilidade e Governabilidade
► Ambiente de Negócios
► Infraestrutura para a Competitividade
► Sustentabilidade ambiental e mudança 

climática
► Sustentabilidade urbana

Lista de temas

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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TEMAS

Permeia conceitos 
relacionados ao nível 
de educação, 
qualidade do ensino 
e de capacitação 
profissional de 
indivíduos. 

Capital Humano

Compreende todas 
as atividades 
econômicas 
realizadas em 
determinada região.

Mercado 
Produtivo e 
Empresarial

Relacionado à inserção 
de empresas no 
mercado externo 
através de decisões 
estratégicas alinhadas 
a fatores como a 
situação política e 
econômica do 
ambiente de negócios, 
condições competitivas 
e segmento de atuação 
da empresa.

Internacionalização
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TEMAS

O mercado de trabalho 
pode, não apenas 
apoiar o crescimento 
econômico de uma 
região, como também 
transformar os 
investimentos em 
educação e novas 
tecnologias em ganhos 
de produtividade e 

melhores salários.

Mercado de 
Trabalho

A função essencial do 
setor financeiro é de 
mediar as 
transferências de 
recursos entre os 
agentes que possuem e 
aqueles que 
necessitam de 
recursos. O setor é 
formado por 
instituições que 
facilitem acesso ao 
crédito.

Setor Financeiro

Relacionado ao 
desenvolvimento e/ou 
aplicação de novas 
ideias no campo 
acadêmico e no campo 
empresarial.

Pesquisa,Desenvol-
vimento e Inovação
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TEMAS

Relacionado a carga 
tributária, impostos, 
autonomia financeira, 
gestão do gasto 
público e a 
transparência do 
governo.

Sustentabilidade Fiscal 
e de Governabilidade

Competitividade 
abrange aspectos 
relacionados ao nível 
de conectividade 
(conexão com a 
internet, TV por 
assinatura e o acesso 
às telefonias fixa e 
móvel), além de 
infraestrutura de 
transporte e logística.

Infraestrutura para 
Competitividade

Compreende o grau de 
complexidade na 
execução das 
atividades burocráticas 
que permeiam o ciclo 
de vida das empresas.

Ambiente de 
Negócios
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TEMAS

Sustentabilidade 
urbana engloba 
questões como acesso 
a serviços de saúde, 
educação, aos meios 
de transporte e áreas 
verdes. 

Sustentabilidade 
Urbana

Compreende a 
infraestrutura do 
município de 
abastecimento de água, 
saneamento básico, 
coleta de resíduos 
sólidos, qualidade do ar 
e energia, fatores 
essenciais para a 
qualidade da saúde 
pública e qualidade de 
vida da população.

Sustentabilidade 
Ambiental e 
Mudança Climática
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5.
Dinâmicas

5.1
Orientações da dinâmica 
SWOT/FOFA

5.2
Orientações da dinâmica 
Plano de Ação
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ORIENTAÇÕES DA 
DINÂMICA SWOT/FOFA

▪ Cada grupo será responsável por
desenvolver uma matriz SWOT,
considerando os temas base do plano
de desenvolvimento econômico;

▪ O PVS servirá de guia para apoiar as
discussões;

▪ Utilizem os post-its para escrever os
itens do tema e colar no template;

▪ Ao final, cada grupo deverá apresentar
o seu Mural Grupal preenchido com as
considerações.

60 minutos

Grupos de 8-9 pessoas

DICAS

▪ Trabalhem em conjunto para esboçar e 
discutir colaborativamente cada tópico;

▪ Não fiquem restritos pelo tamanho da 
caixa - adicione quantas notas precisar 
para capturar os principais aspectos do 
SWOT/FOFA.

TEMPLATE

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Dimensão:

Etapa 1
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ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA INICIATIVAS

Etapa 2

▪ Cada grupo deverá identificar
planos de ações para as
dificuldades levantadas na matriz
SWOT/FOFA;

▪ Cada grupo terá 30min para
listar os planos de ações no
papel;

▪ Ao final, os grupos deverão
apresentar os planos de ações
identificados.
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6.
Próximos passos
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PRÓXIMOS PASSOS

Consolidação das 
oficinas

Dezembro/2018

Elaboração das 
agendas estratégicas

Dezembro/18 -
Janeiro/2019

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico Sustentável

Fevereiro/2019
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Resultado
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5.4 Oficina do setor Comércio e Serviços

A oficina do setor Comércio e Serviços foi realizada no dia 04 de dezembro, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira
de Santana, da qual participaram 30 pessoas.

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.1 Lista dos participantes da oficina do setor Comércio e Serviços (1/3):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.1 Lista dos participantes da oficina do setor Comércio e Serviços (2/3):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.1 Lista dos participantes da oficina do setor Comércio e Serviços (3/3):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B
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5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B

▪ Polo educacional (universidades, faculdades, escolas técnicas)

▪ Presença do sistema “S" (Sesi, Senac, Senai)

▪ Empresas e organizações

▪ Presença de instituições bancárias

▪ Sindicatos organizados

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças
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5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Comércio Ambulante (desorganização)

▪ Falta de qualificação da mão de obra (empresários e funcionários)

▪ Falta de cultura de valorização da qualificação profissional

▪ Mobilidade urbana no centro comercial

▪ Falta de conectividade, ou seja, boas empresas do ramo de internet

▪ Ausência do centro de convenções

▪ Ausência de publicidade dos eventos da cidade

▪ Falta de coleta e tratamento seletivo

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B
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5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Explorar o setor de serviços residenciais e de hotelaria

▪ Explorar o setor de comércio de tecnologia avançada e dar suporte e manutenção

▪ Potencial de exploração turístico e cultural

▪ Potencial de exploração gastronômica

▪ Exploração do setor de divulgação e marketing

▪ Exploração dos pontos culturais e religiosos como ambiente de negóciosO
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B



310

5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Chegada de novos empreendedores sem valorização de mão de obra local

▪ Burocratização para abertura/fechamento de empresa

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B
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5.4.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B

Ações sugeridas

1.Implantar a zona azul

2.Reordenar e qualificar o centro da cidade

3.Criar espaço para ônibus de turismo

4.Criar um programa de conscientização de pertencimento à cidade

5.Política públicas de incentivo a qualificação profissional

6.Investimento em lazer

7.Criar um projeto de valorização cultural

8.Melhorar a conectividade da internet

9.Ampliação e aperfeiçoamento do Feira Digital

10.Revitalização do aeroporto

11.Desenvolvimento de iniciativas sustentáveis (Feira Orgânica/Coleta seletiva/logística reversa)

12.Mobilização para o não fechamento do CIS

13.Melhoria do monitoramento dos transientes para segurança

14.Cadastrar e investir na organização e qualificação dos grupos culturais

15.Construção do centro de convenções

16.Buscar recursos junto a instituições financeiras para investimentos culturais

17.Melhorar a iluminação pública

18.Integração entre as secretarias



312

5.4.4 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B
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5.4.4 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Presença de universidades (IES - Instituições ensino superior)

▪ Presença do sistema S

▪ Sistema público de intermediação de mão de obras 

▪ Localização geográfica

▪ Feira Empreende

▪ Presença de agências financiadoras (Banco do Nordeste, CEAP, CrediBahia)

▪ Centro de abastecimento como maior entreposto comercial norte-nordeste

▪ Tradições e diversidade culturais

▪ Feiraguai

▪ Empreendedorismo

▪ Plano diretor da cidade

▪ Presença de instituições de representação corporativa (CIS, CDL, ACEFS)

▪ Proximidade com Salvador

▪ Presença de agentes de integração (CIEE, IEL)

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B
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5.4.4 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Falta de segurança pública

▪ Ausência de modal ferroviário e aeroviário

▪ Grande número de informalidade (comércio)

▪ Ausência de mobilidade urbana e acessibilidade

▪ Ausência de acessibilidade

▪ Ausência do centro de convenções

▪ Compromisso com a cidade, sensação de pertencimento pela cidade (pouca)

▪ Ausência de rede hospitalar pública e privada

▪ Ausência de articulação escola-empresa

▪ Ausência de capacidade de visão de gestão do grande empresariado

▪ Ausência de espírito associativo

▪ Ausência de um órgão municipal de informação, estudo e pesquisa 

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo A Grupo B
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5.4.4 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Localização geográfica

▪ Black Friday e Liquidafeira

▪ Shopping Popular

▪ Porto seco 

▪ Centro de logística

▪ Vitalização da RMFS - Região metropolitana de Feira de Santana 

▪ Valorização de festas tradicionais: Feira da Praça, São João, Micareta

▪ Política de desenvolvimento para os polos dinâmicos de educação e saúde

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo A Grupo B
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5.4.4 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Ausência de fiscalização, orientação e informação ao microempreendedor

• Burocracia na formalização de empresas

• Ausência de divulgação de eventos

• Qualidade da educação pública no ensino fundamental e médio, impactando na qualificação da mão de obra

• Carga tributária pesada e complexa

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo A Grupo B
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5.4.5 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B

Ações sugeridas

1.Escritório de projetos e captura de recursos

2.Fortalecimento da sala de empreendedor

3.Fundo de inovação parceria público-privada e instituições (Sebrae/IEL)

4.Criar uma marca para a cidade
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5.5 Oficina das Regiões
Administrativas
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Apresentação
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PDES Feira 2030
Oficina: Regiões 
Administrativas

Dezembro 2018
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01 Apresentação 
do projeto 

08:00 – 08:15

02 Tendências 
globais

08:15 –08:45

03 Dinâmica 1 –
SWOT

08:45 – 10:15

04 Dinâmica 2 –
Iniciativas

10:15 – 11:30

05
Próximos

Passos
11:30 – 12:00

Agenda
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1.
Introdução

1.1 Sobre a EY

1.2 Equipe do projeto

1.3 Objetivos da oficina

1.4 Fases do projeto
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Objetivos da oficina

▪ Integrar a percepção dos diferentes
agentes em relação ao nível de
desenvolvimento econômico local e da
competitividade do território e criar
uma visão unificada das ações
considerando um horizonte até 2030
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FASES DO PROJETO

Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Produto 5:  Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico 
Sustentável

Preparação 
das atividades

Produto 1: Plano 
de trabalho

Diagnóstico

Produto 2: 
Diagnóstico do 
cenário atual de 
competitividade e 
desenvolvimento 
econômico da 
região

Realização e 
sistematização 
de oficinas

Produto 3: 
Resultado 
consolidado das 
oficinas realizadas

Construção 
das agendas 
estratégicas

Produto 4: 
Agendas 
estratégicas
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2.
Tendências
globais

2.1 Conceito de tendências

2.2 Megatendências globais
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O ritmo da mudança mudou
e continuará mudando

Ontem Hoje Amanhã
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50 milhões

O ritmo da mudança 
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O ritmo da mudança 

38 anos
Rádio

13 anos
TV 

4 anos
Internet  

3 anos
iPod 

2 anos
Facebook



329

...em 35 dias
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...em 7 dias
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TENDÊNCIAS

Movimentos que induzem
alterações dentro e fora do
ambiente ao qual a
organização, seja ela pública
ou privada, está inserida.

São uma declaração de
mudança de direção e
representam normalmente
uma mudança gradual nas
forças que moldam o futuro.

IOT

IA

Robótica
Conceito

Smart

Blockchain

Digital Tecnológico

Futuro

Social
Ambiental

Econômico

Comparti-
lhamento

Comporta-
mento

civil

Novas
formas de 

ensino
Urbaniza-

ção

Sustenta
-bilidade

Demanda
energética

Demanda
hidríca

Setores
reinventa-

dos

Futuro do 
trabalho

Colabora-
ção

Consumo
Indústria

4.0
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Algumas megatendências terão impacto em todas as 
cidades do planeta e afetarão a sua dinâmica competitiva…

►Governança Colaborativa
Aproximação com o cidadão dos tomadores de 
decisão

►Smart Cities
Revolução digital como alavanca

►Cidadania no centro
Serviços orientados e avaliados pelo 
cidadão

►Indústria 4.0
Conceito de emprego está a ser impactado 
pela revolução tecnológica

►Economia Partilhada
Menos propriedade e mais uso

►Bem Estar 2.0
Manutenção do bem estar físico e emocional

►Envelhecimento Ativo
Nova massa de consumidores

►Empreendedorismo
Criação de novos empregos
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3.
Tendências sociais 
e ambientais

3.1 Tendências Sociais

3.2 Tendências Ambientais
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MUNDO CADA VEZ MAIS URBANO

O mundo está se urbanizando: segundo as Nações Unidas, até 2050, 69% da população

mundial será classificada como urbana. Além disso, com avanço da globalização e

tecnologias, as cidades estão mais interconectadas, o que aumenta a circulação livre de

informação, pessoas e capital.

Essas duas macro tendências aumentam a concorrência por talento e capital entre as

cidades em escala mundial, e regional. Diferenciação e posicionamento são conceitos

fundamentais num mundo cada vez mais plano de “Cidades” Vs “Cidades”.

Mais de 50% da 
população reside 
em cidades

Em 10 anos, haverá pouco mais 

de 500 cidades com mais de 1 
milhão de habitantes população 
reside em cidades

Aumento de megacidades 
com população excedendo 20 
milhões – de 2 megacidades 

em 1950 para 41 em 2030

Em 2050, 69% da população mundial 
estarão vivendo em áreas urbanas

Em 2050, 80% da população da 
Terceira idade estarão vivendo em 
áreas urbanas

Cidades em fatos

A população está migrando para as cidades
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CRESCIMENTO DA DEMANDA MUNDIAL POR 
ALIMENTOS

+50% +40% +35%

Fonte: Unesco (2014), disponível em: <http://goo.gl/QO5ifP>. Acesso em: 19 set. 2014

A população mundial 
necessitará de…

Em 2030 

DE ENERGIA DE ÁGUA DE ALIMENTO

▪ Demanda crescente por volume cada vez maior de alimentos, em função do aumento da população mundial, cuja maioria vive

em cidades, o que pressionará cada vez mais os recursos de terra e água que são essenciais à produção de alimentos, além de

demandar mais alimentos.



336

TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

Fonte: EY Megatrends, 2016.

Previsibilidade

Velocidade

Produtividade

Conectividade

Tecnologia

Apoio à decisão

Ansiedade

Melhora na
colaboração

Eficiência

Distrações

Tecnologia permite E também cria

▪ Estamos numa era onde a economia está baseada

em dados;

▪ Aproximadamente 3.5 zettabytes de novas

informações serão criadas em todo o mundo este

ano. Isso representa mais informação do que foi

criado nos últimos 5.000 anos;

▪ Estima-se que uma semana de notícias do The New

York Times contém mais informações do que uma

pessoa do século 18 teria acesso durante toda a

vida;

▪ A quantidade de informações técnicas está

dobrando a cada dois anos.
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TRANSFORMAÇÃO COMPORTAMENTAL

A quantidade de novas informações técnicas está dobrando a cada dois anos. O que significa que:

50
%

do que estudantes universitários 
aprenderem em seu primeiro ano de 
estudos estará ultrapassado em seu 

terceiro ano da faculdade.

Estima-se que, em 2049, as 
capacidades computacionais de 
toda a espécie humana poderão 

ser ultrapassadas por um 
computador de US$1.000

“Me escreva!” “Me liga!” “Me manda um e-mail!” “Me manda um SMS!”

Geração YBaby Boomer Geração XTradicionalista

Pela primeira vez na história, temos 
quatro gerações utilizando múltiplas 

tecnologias simultaneamente:
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O FUTURO DO TRABALHO

Em 2025, as máquinas 
inteligentes irão

substituir 1 em 
cada 3 empregos.

7.1 milhões

Um estudo do Fórum Econômico 
Mundial prevê que em 2020…

de empregos serão eliminados das 
funções rotineiras de escritórios.

Empregos que pagam 
menos de US$20/hora têm 

maior risco de serem 
substituídos por processos 

automatizados …

83%31%
Menos de US$20/horaMais de US$40/hora

4%
US$20 a US$40/hora
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3.
Tendências sociais 
e ambientais

3.1 Tendências Sociais

3.2 Tendências Ambientais
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FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

Até 2050, a demanda por energia 
elétrica no Brasil deve triplicar, 
segundo estimativas da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e do 
Ministério de Minas e Energia. 

▪ A demanda por energia subirá 50% durante os próximos 15-20 anos. A participação relativa de
novas fontes de energia no consumo mundial vai crescer, mas fontes tradicionais (petróleo, gás,
carvão) e de energia nuclear continuarão a manter as suas posições de liderança.

▪ Até 2030, haverá crescimento do incentivo tarifário nos investimentos em energia verde e apoio
a construção de instalações para geração de energia renovável.

Fonte: IPEA, 2018.
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AUMENTO DA PRESSÃO POR RECURSOS HÍDRICOS

▪ A demanda mundial por água tem aumentado a uma taxa de 1% por ano, em razão do
crescimento da população e de mudanças nos padrões de consumo.

▪ Por outro lado, cenários de secas e cheias têm ficado cada vez mais extremos e estima-
se que o número de pessoas que vivem em áreas com potencial de apresentar escassez
hídrica ao menos uma vez por ano pode saltar dos atuais 3,6 bilhões para algo entre
4,8 bilhões e 5,7 bilhões até 2050.

Ano 2000 Ano 2050

Fonte: Megatendências 2030 IPEA
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4.
Metodologia

4.1 SWOT/FOFA
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MATRIZ SWOT (FOFA)

A
m

b
ie

n
te

 e
x
te

rn
o

Ameaças
Threats

Oportunidades
Opportunities

Forças
Strength

Fraquezas
Weaknesses

Ferramenta que permite estudar cenários
e analisar o ambiente interno do
município em relação ao seu ambiente
externo através da:

► Identificação de forças e
oportunidades que potencializam o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município;

► Identificação de fraquezas e
ameaças que impedem o
desenvolvimento econômico local e
a competitividade do município.

-

+
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MATRIZ SWOT (FOFA)

Forças
Uma força é um recurso ou 
capacidade que o município pode 
usar efetivamente para alcançar a 
competitividade e o 
desenvolvimento econômico.

Fraquezas
Uma fraqueza é uma limitação, falha 
ou defeito no município que impedirá 
que ele obtenha a competitividade e 
o desenvolvimento econômico.

S W

O TOportunidades
Uma oportunidade é qualquer situação 
que possa ser favorável para o município. 
Geralmente é uma tendência, mudança ou 
uma necessidade que aumenta a demanda 
por um produto/serviço e permite que o 
munícipio aumente sua competitividade e 
desenvolvimento econômico.

Ameaças
Uma ameaça é qualquer situação 
desfavorável no município que possa ser 
potencialmente prejudicial à sua 
estratégia. Pode ser uma barreira, uma 
restrição ou qualquer fator externo que 
possa impedir a competividade e 

desenvolvimento econômico.

Ambiente interno

Ambiente externo
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PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)

O framework PVS permite orientar a definição estratégica no âmbito territorial para o
objetivo de maximização de valor econômico e social através do foco nos cidadãos.

Um Plano de Desenvolvimento 
Socioeconômico territorial deve 
estar orientado a garantir uma 
Proposta de Valor Sustentável 
para todos os stakeholders. Essa 
orientação maximiza a criação 
de valor econômico e social pela 
atração e multiplicação de 
recursos humanos, 
conhecimento e capital. 

Digital & Smart

Digital & Smart
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Ativos e competências presentes no território que podem ser usados,
alavancados ou integrados para criar valor econômico e social em cada
tema a se trabalhar

Necessidades e ambições dos cidadãos – habitantes, trabalhadores,
estudantes, investidores, visitantes - atuais e da próxima geração que
deverão ser foco de atenção em cada tema chave e proporcionar a
proposta de valor diferenciada e sustentável

“Coopetição” com o entorno para maximizar valor gerado por parcerias
intermunicipais/interregionais e fomentar a competição geradora de valor
econômico e social para o território em cada um dos temas

Integração entre setor público e privado considerando as alavancas
públicas que poderão ativar e maximizar o valor econômico e social de
parcerias entre os dois mundos, para cada tema chave

Identidade e posicionamento para cada tema chave que a cidade deverá
trabalhar (ex. mobilidade, empreendedorismo) com o objetivo de clarificar
o valor agregado para os stakeholders

Modelo de governança focado no cidadão: colocar o cidadão no centro de 
toda a lógica de trabalho e promover a participação/colaboração de todos 
os stakeholders

Sete dimensões de uma Proposta de Valor Sustentável (PVS)

Digital & Smart para integrar eficiência e inteligência na forma de trabalhar
todos os temas. Incorporar novos instrumentos digitais e novos conceitos
de atuação desenhados pelo contexto digital

Digital & Smart

Digital & Smart

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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Modelo para desenvolvimento de uma 
Proposta de Valor Sustentável (PVS)

A PVS será o resultado da análise em cada tema chave selecionado para a
discussão do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios e Região.

Tema 2

Tema 4

Tema 6

Tema n...

Tema 1

Tema 3

Tema 5

Tema 7

Te
m

a
s-

ch
a

ve

Digital & Smart

Digital & Smart

► Capital Humano
► Internacionalização
► Mercado produtivo e empresarial
► Pesquisa, desenvolvimento e Inovação
► Mercado de Trabalho
► Setor Financeiro
► Sustentabilidade e Governabilidade
► Ambiente de Negócios
► Infraestrutura para a Competitividade
► Sustentabilidade ambiental e mudança 

climática
► Sustentabilidade urbana

Lista de temas

PROPOSTA DE VALOR SUSTENTÁVEL (PVS)
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TEMAS

Permeia conceitos 
relacionados ao nível 
de educação, 
qualidade do ensino 
e de capacitação 
profissional de 
indivíduos. 

Capital Humano

Compreende todas 
as atividades 
econômicas 
realizadas em 
determinada região.

Mercado 
Produtivo e 
Empresarial

Relacionado à inserção 
de empresas no 
mercado externo 
através de decisões 
estratégicas alinhadas 
a fatores como a 
situação política e 
econômica do 
ambiente de negócios, 
condições competitivas 
e segmento de atuação 
da empresa.

Internacionalização
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TEMAS

O mercado de trabalho 
pode, não apenas 
apoiar o crescimento 
econômico de uma 
região, como também 
transformar os 
investimentos em 
educação e novas 
tecnologias em ganhos 
de produtividade e 

melhores salários.

Mercado de 
Trabalho

A função essencial do 
setor financeiro é de 
mediar as 
transferências de 
recursos entre os 
agentes que possuem e 
aqueles que 
necessitam de 
recursos. O setor é 
formado por 
instituições que 
facilitem acesso ao 
crédito.

Setor Financeiro

Relacionado ao 
desenvolvimento e/ou 
aplicação de novas 
ideias no campo 
acadêmico e no campo 
empresarial.

Pesquisa,Desenvol-
vimento e Inovação
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TEMAS

Relacionado a carga 
tributária, impostos, 
autonomia financeira, 
gestão do gasto 
público e a 
transparência do 
governo.

Sustentabilidade Fiscal 
e de Governabilidade

Competitividade 
abrange aspectos 
relacionados ao nível 
de conectividade 
(conexão com a 
internet, TV por 
assinatura e o acesso 
às telefonias fixa e 
móvel), além de 
infraestrutura de 
transporte e logística.

Infraestrutura para 
Competitividade

Compreende o grau de 
complexidade na 
execução das 
atividades burocráticas 
que permeiam o ciclo 
de vida das empresas.

Ambiente de 
Negócios
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TEMAS

Sustentabilidade 
urbana engloba 
questões como acesso 
a serviços de saúde, 
educação, aos meios 
de transporte e áreas 
verdes. 

Sustentabilidade 
Urbana

Compreende a 
infraestrutura do 
município de 
abastecimento de água, 
saneamento básico, 
coleta de resíduos 
sólidos, qualidade do ar 
e energia, fatores 
essenciais para a 
qualidade da saúde 
pública e qualidade de 
vida da população.

Sustentabilidade 
Ambiental e 
Mudança Climática
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5.
Dinâmicas

5.1
Orientações da dinâmica 
SWOT/FOFA

5.2
Orientações da dinâmica 
Iniciativa
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ORIENTAÇÕES DA 
DINÂMICA SWOT/FOFA

▪ Cada grupo será responsável por
desenvolver uma matriz SWOT,
considerando os temas base do plano
de desenvolvimento econômico;

▪ O PVS servirá de guia para apoiar as
discussões;

▪ Utilizem os post-its para escrever os
itens do tema e colar no template;

▪ Ao final, cada grupo deverá apresentar
o seu Mural Grupal preenchido com as
considerações.

60 minutos

Grupos de 8-9 pessoas

DICAS

▪ Trabalhem em conjunto para esboçar e 
discutir colaborativamente cada tópico;

▪ Não fiquem restritos pelo tamanho da 
caixa - adicione quantas notas precisar 
para capturar os principais aspectos do 
SWOT/FOFA.

TEMPLATE

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Dimensão:

Etapa 1
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ORIENTAÇÕES DA DINÂMICA INICIATIVAS

Etapa 2

▪ Cada grupo deverá identificar
planos de ações para as
dificuldades levantadas na matriz
SWOT/FOFA;

▪ Cada grupo terá 30min para
listar os planos de ações no
papel;

▪ Ao final, os grupos deverão
apresentar os planos de ações
identificados.
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6.
Próximos passos
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PRÓXIMOS PASSOS

Consolidação das 
oficinas

Dezembro/2018

Elaboração das 
agendas estratégicas

Dezembro/18 -
Janeiro/2019

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento 

Econômico Sustentável

Fevereiro/2019
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Resultado
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5.4 Oficina do setor Regiões Administrativas

A oficina do setor Regiões Administrativas foi realizada no dia 05 de dezembro, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de
Feira de Santana, da qual participaram 30 pessoas.

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.1 Lista dos participantes da oficina do setor Regiões Administrativas (1/3):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.1 Lista dos participantes da oficina do setor Regiões Administrativas (2/3):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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5.4.1 Lista dos participantes da oficina do setor Regiões Administrativas (3/3):

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas
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Grupo C

5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo A Grupo B Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Presença de associações cooperativas rurais organizadas (em torno de 24 associações e 3 cooperativas)

▪ Presença organizada dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE), o município já é consome 
acima de 30% oriundos da agricultura familiar 

▪ Presença de uma exposição agropecuária (e pública), nela um espaço voltado exclusivo para agricultura 
familiar e economia solidária 

▪ Produção diversificada agropecuária (bovinos, peixes, aves, caprinos, suínos, feijão, milho, guandu, mangalô, 
abóbora, hortas, flores, entre outros) 

▪ Presença forte de esportes equestres (cavalgadas, vaquejadas, team penning, argolinhas, entre outros) 

▪ Manutenção periódica por parte da prefeitura para os serviços de limpeza, coleta de lixo, estradas vicinais, 
troca de lâmpadas etc. 

▪ Presença de institutos de ensino superior e técnico voltados ao setor rural 

▪ Presença do Programa Feira Produtiva (incentivo à algumas agroindústrias e economia solidária, porém ainda 
pouco) 

▪ Presença do SIM 

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Falta do incentivo para políticas públicas na utilização de energias renováveis

▪ Ausência no município de assistência técnica rural pública (extinção da EBDA, prefeitura com quadro muito 
pequeno) 

▪ Dificuldade no atendimento em alguns postos de saúde no meio rural (postos em comunidades) 

▪ Falta de orientação para incentivo ao crédito rural (PRONAF) 

▪ Faltas de políticas públicas continuada para a convivência com a seca (técnicas novas, capacitação, dentre 
outros) 

▪ Ausência de um centro de comercialização voltada exclusivamente para a agricultura familiar 

▪ Falta de programa de mecanização agrícola 

▪ Ausência de incentivo de coleta seletiva (incentivo a reciclagem, compostagem) 

▪ Ausência de um programa contínuo de regularização fundiária (para ter acesso a muitos programas é 
necessário o documento) 

▪ Falta de políticas públicas culturais voltadas ao meio rural (reisados, samba de roda) 

▪ Ausência de investimento com novas tecnologias para produção agropecuária 

▪ Falta de um programa para ações de limpezas das aguadas, perfuração de poços e construção de barragens 

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Existência de recursos financeiros disponíveis através de editais (federal, estadual, privado através de 
fundações)

▪ Nova CAF (cadastro nacional do agricultor familiar) 

▪ Programa Garantia Safra 

▪ Existência de empresas nacionais de pesquisas em cidades próximas (ex. Embrapa - Cruz das Almas) 

▪ Mudança de governo (melhoria da interlocução do município) 

▪ Fácil interlocução com a Embrapa - disponibilidade de cursos e parcerias O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Escassez (secas cíclicas históricas)

• Êxodo rural (muitos moradores rurais que trabalham na cidade) 

• Interferências políticas partidárias para se conseguir as interlocuções entre órgãos 

• Central de regulação (sistema do governo do estado com alta complexidade) 

• Utilização discriminada de agrotóxicos 

• Burocracia para conseguir o selo de agricultura familiar 

• Falta de pública de saneamento básico específico para o meio rural 

• Pequena equipe técnica para a assistência rural (profissionais efetivos com baixo salário acabam saindo para 
outros órgãos) 

• Escassez de mão de obra para o serviço no campo (hoje apenas os mais velhos fazem certos tipos de trabalho) 

• Falta de apoio financeiro por parte do governo estadual para manutenção dos serviços essenciais (limpeza, 
estradas etc.) 

• Falta de diversificação em espécies de fruteiras para que seja incentivada a produção nas agroindústrias 

• Burocracia e exigências para a emissão da DAP (1 tarefa e 1/2 no mínimo) 

• Ausência de pavimentação nas estradas principais dos distritos de Tiquaruçu e Jaguara

• Desmatamento desordenado 

• Falta de políticas públicas que incentivem o reflorestamento 

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo CGrupo A Grupo B

Ações sugeridas

1.Aumento do quadro técnico para assistência e extensão rural

2.Programa para a construção, ampliação e limpeza de aguadas 

3.Perfuração de poços em locais que não sejam abastecidos pela Embasa 

4.Programa de saneamento básico rural (com medidas simples) 

5.Programa de regularização fundiária 

6.Programa de hortas para pequenas propriedades 

7.Programa de recuperação da cultura rural (reforma de casarios antigos, as festas serem específicas tradicionais, dentro outros) 

8.Construção do galpão da agricultura familiar ou no centro de abastecimento, ou 3 galpões nas BRs (116 norte, sul e 324) 

9.Programa de mecanização agrícola (também incentivando a aquisição por das associações) 

10.Programa de apoio às associações rurais (desde a criação até a busca dos documentos perante as instituições) 

11.Programa de repovoamento de fruteiras (nova variedades adaptáveis a região) 

12.Adesão ao projeto Renova (variedade adaptável ao município) - EMBRAPA 

13.Incentivo às agroindústrias familiares rurais (com reforma, doação de implementos e maquinários e comercialização) 

14.Convênios e parcerias com empresas de pesquisa 
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5.5.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo CGrupo A Grupo B

Ações sugeridas

15.Programa de coleta seletiva, com formação de cooperativas rurais para reciclagem e compostagem 

16.Introdução nos projetos públicos a utilização de energias renováveis 

17.Criação do selo ou certificação municipal para produtos oriundos da agricultura familiar 

18.Pavimentação das estradas principais dos distritos de Tiquaruçu e Jaguara para facilitar o escoamento da produção 

19.Programa municipal de habitação rural (PMHR), destinado aos moradores em estado vulnerável ou busca por parcerias 

20.Dias de campo, cursos e capacitação de atividades voltadas ao campo (enxertias, produção de mudas, casqueamento e ferragiamento, 
dentre outros) 

21.Melhoria genética através da inseminação artificial para bovinos dos pequenos criadores (distrito de Ipuaçú) 

22.Programa de incentivo de melhoramento genético em Capri ovinocultura (modelo antigo cabra forte) 

23.Construção de duas casas de mel na lagoa D'água (Jaguara) e Malhada Grande (Tiquaruçu) 

24.Programa de incentivo e organização das criações de galinha, como também ovos (caipira) 

25.Programa de incentivo as pequenas criações consorciadas às hortas 

26.Programa de organização para atendimento aos pequenos produtores pegarem créditos financeiros 

27.Profissionalização através de parcerias com instituições de ensino com público alvo adolescentes e jovens 

28.Aumento da disponibilidade da internet para as comunidades mais distantes 

29.Programa de aproveitamento da água residual dos poços artesianos para a piscicultura 
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5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Extensão de terra ampla

▪ Mão de obra familiar 

▪ PRONAF (Agroamigos) 

▪ Beneficiamento de frutas (matinha) 

▪ SIM (Serviço de Inspeção Municipal) 

▪ ExpofeiraS
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Falta de mecanização 

▪ Falta de assistência técnica 

▪ Falta de fomento dos órgãos públicos para fixar jovens no campo 

▪ Saúde (falta de acompanhamento, atendimento precário) 

▪ Falta de comunicação (sinal de celular) 

▪ Transporte 

▪ Estradas ruins 

▪ Analfabetismo 

▪ Falta de acesso a água potável 

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Fábrica de tijolos 

▪ Pomar de pinha 

▪ Pomar de maracujá 

▪ Criação de peixes 

▪ Muda de palma 

▪ Caprinocultura e ovinocultura 

▪ Cursos profissionalizantes O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Concorrência desleal

• Falta de chuva 

• Combate ao desmatamento 

• Poluição do rio Jacuípe (prejudicando a criação de tilápias) 

• Mudança de governo 

• Liberação do uso de agrotóxico no campo 

• Criminalização T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo CGrupo A Grupo B

Ações sugeridas

1.Lençol freático (perfuração de poços) para irrigação e fornecimento para os animais

2.Assistência técnica aos produtores 

3.Mecanização para o manejo das pastagens 

4.Parceria com órgãos de ensino (cursos profissionalizantes) 

5.Fornecimento de frutas frutíferas 

6.Instalação de torres de telefonia para melhorar a comunicação 

7.Projetos como cabra forte, galinha caipira, codorna 

8.Criação da reforma de casas para o pequeno agricultor 

9.Estradas principais e calçadas para escoamento dos produtos 

10.Expansão do fornecimento de água potável 

11.Alfabetização de jovens e idosos 

12.Posto de saúde com acompanhamento da população e médicos em quantidade suficiente 

13.Transporte em quantidade suficiente 

14.Rede de energia 220 para fábricas 

15.Parceria da prefeitura com as instituições de ensino para fazer análise do solo e da água 

16.Construção de uma fábrica de tijolos (Jaguara) 
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5.5.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo CGrupo A Grupo B

Ações sugeridas

17.Atração de empresas privadas para zona rural, trazendo emprego e renda para agricultores

18.Extração de pedras pelos agricultores (Jaguara), trazendo renda para a comunidade 

19.Projetos de criação de peixes (Jaguara) 

20.Cozinhas comunitárias 

21.Depósito comunitário para armazenamento de sementes e beneficiamento 

22.Fornecimento de maniva resistente 

23.Instalação de cartórios nos distritos que não tem 

24.Títulos de terra (produtores que não documentação) 

25.Fomentar festas culturais 

26.Criação de um cemitério (Matinha) 

27.Construção de cisternas (para ampliar a captação de água da chuva) 

28.Criação de sanitários nas casas que não tem 
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5.4.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Lençol freático propício e rico que pode ser mais explorado

▪ Presença de associações comunitárias rurais 

▪ Zona rural cercada dos rios que estimulam a atividade de pescaria gerando renda 

▪ Vasta produção rural (feijão, milho, mandioca, laranja etc.) 

▪ Solo propício a plantação diversas 

S
Forças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Saída dos jovens da zona rural

▪ Falta de pessoal para trabalho braçal nas plantações 

▪ Falta de logística para escoamento da produção rural 

▪ Falta de saneamento básico na zona rural 

▪ Falta de água para irrigação 

▪ Falta de incentivo ao produtor rural 

▪ Falta de projetos que tragam benefícios ao produtor rural 

▪ Aumento do desmatamento da zona rural e contaminação dos rios 

▪ Falta de assistência técnica ao produtor rural 

▪ Falta de manutenção das estradas rurais e nas sedes dos distritos 

▪ Grande número de fazendeiros monopolizando as áreas de plantio utilizando para pastos 

W
Fraquezas

S
Forças

O
Oportunidades

T
Ameaças

W
Fraquezas

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

▪ Novas tecnologias e ao acesso à informação

▪ Promover cursos técnicos na zona rural 

▪ Tendências saudáveis e bem-estar que estimulam a população a ingerir produtos orgânicos 

▪ Investimento e implantação de indústrias e empresas na zona rural, gerando emprego e renda 

O
Oportunidades

S
Forças

W
Fraquezas

T
Ameaças

O
Oportunidades

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.2 Resultado - SWOT/FOFA

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

• Secas prolongadas

• Pragas 

• Aumento do uso de agrotóxicos, gerando desemprego dos produtos rurais 

• Aumento do envolvimento do jovem com as drogas 

T
Ameaças

S
Forças

W
Fraquezas

O
Oportunidades

T
Ameaças

Grupo CGrupo A Grupo B
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5.5.3 Resultado – Ações

Relatório Consolidado das Oficinas
5. Resultados das oficinas

Ações sugeridas

1.Levar novas tecnologias para zona rural

2.Facilitar o acesso à informação (divulgar ações, oportunidades e jornais para o homem do campo) 

3.Investimento em plantações orgânicas/agroecológicas 

4.Solicitar ajuda da Embrapa para combate a pragas 

5.Perfuração de poços para utilização do uso comum e irrigação 

6.Captação de jovens com ofertas de cursos técnicos 

7.Investimento e instalação de fábricas e empresas da zona rural 

8.Criação de cooperativas para ajuda no escoamento da produção 

9.Investimento de saneamento básico, com práticas ecológicas 

10.Incentivo de empresas privadas e órgãos públicos que tragam benefícios aos produtores rurais 

11.Implantação de projetos que incentivam a plantação, irrigação e criação de animais 

12.Plantio de árvores, fiscalização do desmatamento e contaminação dos rios e ações ambientais voltadas para a população sobre o
assunto 

13.Assistência técnica municipal periodicamente ao produtor rural 

14.Realização periódica nas estradas rurais, em especial nos períodos de chuvas 

15.Desapropriação de áreas férteis monopolizadas, principalmente às margens dos rios 

Grupo CGrupo A Grupo B
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6. Considerações finais 
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A participação dos atores envolvidos para o processo de construção de um panorama geral do desenvolvimento econômico local do
município reúne diversos pontos de vistas diferentes dos participantes, sendo fundamental para o sucesso do trabalho.

Com a metodologia utilizada para o desenvolvimento das oficinas, buscou-se de forma dinâmica estimular a participação efetiva de todos
os presentes para o levantamento dos desafios, problemas e suas soluções, bem como estimular uma reflexão crítica sobre do município
e os setores específicos.

Como resultado das dinâmicas desenvolvidas nas oficinas, foi levantado um significativo material composto pelas forças, fraquezas,
oportunidades, ameaças do município e setores, bem como possíveis ações para mitiga-los. O resultado consolidado das oficinas é de
grande importância para o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável e subsidiará as próximas etapas do trabalho.

Relatório Consolidado das Oficinas
6. Considerações finais
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