Professor Armando Avena (FFCH/UFBA, Ex-Secretário de Planejamento do Estado)
Resumo da Entrevista feita na sede do Portal Bahia Econômica no dia 08/07/2015.

O professor Armando Avena iniciou falando quais as decisões de planejamento que, tomadas
no passado, tiveram impacto sobre o momento atual de Salvador. Primeiro, destaca o fato de
Salvador sempre ter sido uma cidade portuária e de caráter exportador. Porém, a partir de um
determinado momento, a cidade se esqueceu do porto. A área do porto ficou, de cerca forma,
abandonada e degradada, só recentemente tendo uma melhora por conta da privatização
através da TECON. Então, a primeira decisão errada foi o abandono da sua vocação histórica
de ser uma cidade portuária, voltada para o exterior. O professor Avena é totalmente
contrário à tese da retirada da atividade portuária em função do turismo. As duas atividades
podem conviver, desde que desenvolvidas de forma racional.
Um segundo aspecto que o professor Avena levanta como causa da nossa situação atual é uma
decisão levada adiante, inclusive também por ele, e que foi baseada no pensamento de
Rômulo Almeida: vamos proteger Salvador das indústrias poluentes. Esse pensamento,
obviamente correto, teve um efeito colateral perverso, na visão do professor Avena, que foi
deslocar toda possível industrialização de Salvador para o seu entorno metropolitano. Esse
pensamento deu lastro à implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari. Porém, na época,
Rômulo Almeida defendia também a implantação de um núcleo urbano no entorno desse
pólo, para dar suporte aos seus trabalhadores. Chegou-se a se planejar esse núcleo urbano (o
professor Avena dá o exemplo do bairro de Nova Dias D’Ávila, no município de Dias D’Ávila)
para servir de moradia para esses trabalhadores. Porém, o poder de atração da capital
inviabilizou essa opção de moradia. As empresas foram, mas as pessoas não foram. E ai criouse o problema da chamada “cidade-dormitório”, em que Salvador se tornou. Assim, criou-se
uma cidade que, por um lado, não tinha arrecadação de impostos, mas, de todo modo, tinha
demanda por consumo, e, por outro, esse “medo das indústrias” passou a ser um motivo para
Salvador não investir em atração de indústrias, limitando as possibilidades de Salvador apenas
a comércio, turismo e serviços.
O terceiro aspecto que prejudicou Salvador, ao lado do abandono da vocação portuária e
exportadora e da negação de qualquer possibilidade industrial, foram os últimos 08 anos, que,
na opinião do professor Avena, foram desastrosos para Salvador. O resultado é que Salvador
se tornou uma cidade com baixa capacidade de produção econômica, sendo superada por
Fortaleza, não sendo mais o primeiro PIB do Nordeste. E isso tudo aconteceu, segundo o
professor, pela falta de planejamento, pois a cidade deixou de ter planejamento. Além disso,
houve o abandono também dos esforços específicos para o planejamento da economia do
município, pois se passou a entender que isso cabia exclusivamente ao Estado. E, por fim, a
sequência de administrações municipais de baixa qualificação.
A administração do prefeito ACM Neto, segundo o professor Avena, tem buscado mudar essa
situação e já é possível ver isso para quem anda pela cidade. E esse novo olhar sobre a acidade
tem efeitos econômicos muito importantes também.

Ainda sobre as opções que a economia soteropolitana tem pela frente, o professor Avena
detalha melhor a questão da indústria. Afirma que falar de indústria em área urbana hoje é
falar de pós-industrial ou do setor quaternário. É falar de indústrias não-poluentes, que
consomem muita mão-de-obra e que podem ficar em áreas próximas à cidade sem qualquer
problema. Fortaleza, por exemplo, está fazendo isso com a indústria têxtil. Outro exemplo
dado pelo professor é Florianópolis, a cidade brasileira que mais fabrica copos e sacos
plásticos. Porém, segundo ele, Salvador não conseguirá entrar nesse setor, pois este setor
estaria na quarta geração do Pólo Petroquímico de Salvador, que acabou não acontecendo.
Esse, portanto, não pode ser o futuro de Salvador. O futuro de Salvador não pode passar pelo
passado, ele deve ir para o futuro, que são as indústrias criativas e indústrias de alta
performance tecnológica, como design, cinema digital, pólo tecnológico. Tudo que tem a ver
com as novas linhas produtivas, que não é a indústria tradicional. Cita que o homem mais rico
do mundo é o dono da Microsoft ou da Google e não mais o dono da General Motors. Então, o
fundamental seria Salvador se preparar não para ser uma cidade industrial, do setor
secundário, mas uma cidade de serviços, do setor terciário ou até do setor quaternário. É o
que se chama hoje de “cidade mundial”, no sentido de uma cidade que produz serviços de
nível mundial. Mais ainda. Segundo Avena, ela deve ser não só um pólo de serviço, mas sim um
pólo produtor de conhecimento. Por exemplo, hoje a Ford fabrica o Ecosport aqui na Bahia,
mas não só a sua fabricação material, como seu design foi feito aqui. O problema é que a Bahia
ficou para trás nisso. Por exemplo, Recife tem o Pólo Digital. Segundo Avena, o cinema de
Recife está uma maravilha, porque lá existe um pólo cinematográfico. Já em Salvador, não há
nada nesse sentido. Ele dá o exemplo do Parque Tecnológico. Desde a época em que o
professor Avena foi secretário estadual de planejamento, já se passaram dez anos, e o que há
ali são uns “gatos pingados”. Não há movimento. Assim, o professor Avena coloca que a
vocação de Salvador é tornar-se uma cidade de serviços. Porém, de serviços especializados.
Por exemplo, por que Salvador não tem um teleporto? Por que não temos uma cidade ligada
com fibra ótica, como Vitória, no Espírito Santo? Então, para o professor Avena, o que Salvador
precisa é da economia criativa. Esta é sua vocação, assim como o turismo, a prestação de
serviços, inclusive do setor quaternário. Lembra ainda que em 2005, quando era secretário,
criou, no Pelourinho, o Centro de Indústrias Criativas e este desapareceu. Lembrou que o
Banco Mundial queria colocar dinheiro porque entendia que Salvador tinha a cara da indústria
criativa, mas não deu certo. Chegou o novo governo e abandonou. E até hoje Salvador não tem
uma indústria criativa. O professor Avena lembra, contudo, que não se constrói uma indústria
como essa sem investimento em educação, sem parcerias entre as universidades e as
empresas que querem montar isso. Para ele, é isso que deveria ser estimulado em Salvador.
Falando sobre os motivos que levam ao caos urbano em Salvador, o professor Avena lembra
que um dos motivos decorre do fato de Salvador ser uma península que não tem para onde
crescer. Porém, ao mesmo tempo se tem o que ele chama de “pavor dos edifícios”. E isso
gerou dois efeitos gravíssimos em Salvador. O primeiro foi reduzir o dinamismo econômico.
Até 2008, Salvador vendia duas mil unidades por ano. Segundo o professor, isso é ridículo para
uma cidade de três milhões de habitantes. Isso porque que ela era uma cidade que preferia se
espraiar. Assim, a cidade avança para o Litoral Norte e para a BR 324. E ai ela se torna uma
cidade caríssima em termos de infraestrutura. Por isso, o adequado seria verticalizar Salvador.
Porém, ele esclarece que não pode ser qualquer verticalização. Esse pavor da verticalização

gerou duas excrescências, na opinião do professor. A primeira é a orla mais feia do nordeste.
Como não se pode construir da forma que o empresário quer, ela também não constrói o que
se permite construir. O terreno então servia apenas como reserva de valor e deteriorava. É por
isso, segundo o professor, que Salvador é o único lugar do mundo que você faz compras de
frente para o mar, pois existe um supermercado na orla. Mas, além disso, a orla de Salvador
tem cabaret, borracharia. Isso porque, ao impedir que houvesse uma verticalização racional,
sem sombreamento, etc, se impediu também que a orla tivesse um desenvolvimento racional.
Em um debate recente, o professor lembrou que alguém que era contra a verticalização disse
que o problema da orla era que ela era deserta, pela questão da segurança. O professor
questionou que ser contra a verticalização e querer uma orla movimentada é uma contradição.
Então, o professor conclui que Salvador deve perder o medo de intervir no urbano, até porque
a construção civil também é um vetor de desenvolvimento econômico, desde que ele seja
devidamente estruturado. Ainda com relação à verticalização, o professor Avena lembra que
no mesmo debate foi acusado de querer verticalizar a orla para os ricos morarem. Ele lembrou
que historicamente os ricos de Salvador não moram na praia. Eles moram nos morros, como
Morro do Gato, Horto Florestal, Corredor da Vitória, etc. Assim, em resumo, o professor Avena
coloca que, primeiro, Salvador tem que deixar de ter medo de intervir no urbano. E não só no
urbano público, como no privado também, desde que de uma forma racional, adequada.
Segundo, a cidade tem que se dedicar a sua vocação terciária, quaternária, de cidade de
serviços. Mas se precisa fazer. Porque na Bahia fala-se muito das coisas na teoria, mas realizase muito pouco na prática. Perguntado sobre porque isso acontece na Bahia, uma vez que
cidades como Recife, Fortaleza, Florianópolis e Vitória conseguem avançar mais, o professor
Avena fala que um dos motivos é a universidade, pois aqui ela é voltada para dentro. Ela tem
vergonha, pruridos de se envolver com o capital. Ela acha que se envolver com o capital é se
deturpar intelectualmente. Cita a própria Faculdade de Economia, que estuda economia pura,
mas não tem uma cátedra aprofundada de economia baiana. O outro motivo é que há um lado
do empresariado baiano fortemente predatório. E esse lado precisava ser minimizado pelo
Estado. Porque se a prefeitura, por exemplo, liberasse a construção na orla sem regras, no
outro dia teríamos um paredão em frente à praia. Isso também é irracional, na opinião do
professor. Mas para o professor, essas regras podem ser facilmente estabelecidas. Por
exemplo, áreas como Piatã, onde a praia está bem distante. Não haveria problema de
sombreamento, mesmo com prédios altos. Já lugares como a Barra não caberia tais prédios.
Em outros lugares, poderia se associar a exigência de área livre proporcional a altura, o que
tornaria proibitivo um prédio muito alto em função do tamanho de área que ele precisaria
para se viabilizar. O professor Avena resume dizendo que o ser humano é racional e, portanto,
tem capacidade de racionalizar a ocupação do espaço urbano.
Sobre como pensar a Salvador do futuro em um contexto de incertezas políticas e econômicas
tão grandes, o professor Avena coloca que é possível começar pelas questões relativamente
consensuais. Cita que ninguém tem dúvida que o turismo é a vocação natural da cidade de
Salvador. Mas é preciso agir para efetivar essa vocação. Cita a questão de Salvador não ter
atualmente um centro de convenções. Afirma que perdemos a liderança do turismo de
negócios para Fortaleza. Alerta que o turismo de lazer só se faz durante quatro meses no ano
(janeiro, fevereiro, março e julho). O resto do tempo, as pessoas estão trabalhando. É preciso
criar estruturas para atrair esses outros tipos de turistas (de negócios) que viajam o ano

inteiro. Afirma que Salvador recebeu 21 mil turistas na Copa do Mundo de 2014. Ela foi a
terceira cidade em atração de turistas em 2014, considerando apenas o transporte aéreo.
Então é necessário fazer campanhas para que esses povos (italianos, espanhóis, alemães) que
já vieram e já conhecem Salvador, voltarem para conhecer outros aspectos da cidade.
Campanhas direcionadas a esses públicos terão muito mais efeito que aquelas direcionadas a
povos que tem pouco conhecimento sobre o Brasil e a Bahia, a exemplo da República Checa.
Outra questão importante são os congressos profissionais. Segundo o professor Avena, no
último congresso de médicos em Salvador, a água invadiu o Centro de Convenções, os
banheiros não funcionavam. Hoje existe uma recomendação para não fazer congresso médico
em Salvador. Assim, para o professor Avena, é preciso um planejamento dos equipamentos de
turismo de Salvador ao longo do ano. Afirma que é favorável ao centro de convenções no
Comércio. Porém, vê que as pessoas falam, mas a coisa não anda. Então, é preciso um
planejamento com metas, prazos e responsáveis claros. Afirma que há pelo menos 15 anos ele
propõe derrubar os armazéns do porto de Salvador. Ele afirma que essa proposta foi rebatida
em nome de um suposto valor histórico dos armazéns que, para o professor, não existe.
Porém, mesmo quando há a abertura, como no caso do terminal turístico, o professor afirma
que o projeto é ruim, muito pesado, quando na verdade deveria dar mais destaque a abertura
para a visão do mar. Deveria ter mais leveza, segundo ele.
Para o professor Avena, o Salvador 500 é importante nesse processo porque permite que se
pense um plano municipal de turismo, que se estabeleça, por exemplo, uma meta para sair de
142 mil para 320 mil turistas, e coloque as estratégias para conseguir isso. Uma delas poderia
ser: “construir um centro de convenções”. Não precisaria, segundo o professor, destruir o
centro de convenções existente. Os dois podem ser mantidos, desde que você faça esforços no
sentido de incrementar esses espaços, atrair eventos, etc. Os dois espaços, inclusive, podem
ter funções diferentes. Cita como exemplo as feiras, que dificilmente seriam realizadas no
Comércio. Assim, é possível fazer, desde que haja prioridades. E ai a importância do
planejamento que defina isso, porque se tudo for prioridade, nada acaba sendo prioridade na
prática.
Perguntando sobre que tipos de ações o governo deveria empreender para construir a
Salvador do futuro, o professor Avena inicia dizendo que o Poder Público não pode se furtar a
governar de forma audaciosa. Por exemplo, se o novo Centro de Convenções do Comércio
fosse feito, ele não deveria ser igual ao centro de convenções existente, nem igual ao centro
de convenções de Fortaleza, mas sim algo inovador, uma peça urbana icônica, como o Museu
Guggenheim, em Bilbao. Outra ação interessante seria o governo estar atento as iniciativas da
chamada economia compartilhada. Por exemplo, as pessoas já estão colocando em sites suas
casas para trocar momentaneamente por outras em outros países. As pessoas trocam de
casas, conhecem novos lugares e depois retornam. Assim, é preciso pensar o turismo inclusive
com práticas não convencionais como estas. Outra ação importante é a vinda do Centro
Administrativo do Governo Municipal para o Centro Histórico de Salvador, projeto que o
prefeito anunciou e o professor Avena espera que seja realizado. O centro administrativo nos
Barris, como se chegou a cogitar, seria horrível, na opinião do professor Avena. Para ele, o
centro administrativo no Centro Histórico, na Cidade Baixa e na Cidade Alta, com o Elevador
Lacerda fazendo essa conexão, seria o ideal. Outra ação importante é transformar o Centro
Histórico numa área para morar. O professor comenta sobre o projeto “Bahia District” (do

empresário Antônio Mazzafera), que inclui a aquisição de 123 imóveis nessa área. Pode ser
uma coisa perigosa, pois não se sabe exatamente de onde vem o dinheiro. Mas também pode
dar muito certo, como aconteceu com uma área abandonada em Nova Iorque, que se tornou o
High Line Park, que é muito bonito. Porém, segundo o professor, é preciso ter a audácia de
fazer, pois, segundo ele, se Antônio Lacerda quisesse fazer hoje o Elevador Lacerda, ele não
conseguiria, pois iriam dizer que isso acabaria com o frontispício da cidade, etc, etc. Então, é
preciso ter coragem para empreender, desde que seja bem feito e não para destruir ainda
mais o local. Afirma que se o Bahia District for pensado não apenas como um projeto
imobiliário, mas como uma ação para dinamizar toda a área, atraindo novos investimentos e
novas possibilidades, ele será muito benéfico à cidade. O professor afirma que ama o Centro
Histórico da cidade, afirmando que ali está o maior tesouro de Salvador. Maior até que a nossa
orla marítima. Mas para aproveitar, seja o Centro Histórico, seja a orla marítima, é preciso
pensar sem medo. Nesse sentido, o professor Avena entende que existem algumas questões
que são excessivamente polêmicas em Salvador, como o gabarito. Em um debate com o
professor Paulo Ormindo, este deu o exemplo de Paris como uma cidade que não tem prédios
altos. O professor Avena questionou citando a região de La Defense, que está a cinco
quilômetros de Paris e que tem edifícios de vários andares, só que com as devidas distâncias
entre eles. E seria este, inclusive, o modelo que poderia ser adotado aqui em Salvador, pois,
devido à nossa topografia, não cabe fazer paredões de prédios, mas sim áreas mais altas se
alternando com áreas de gabarito restrito. Porém, essa parece ser uma discussão que ninguém
está disposto a fazer de forma audaciosa. Ícones urbanos que podem gerar novos atrativos
para a cidade, como oceanários e outros, precisam dessa audácia. E esses ícones precisam
estar no Centro da cidade, não na Pituba.
Outro esforço inovador que Salvador poderia fazer é a atração de cérebros. Todas as cidades
atraem empresas. Salvador poderia ter uma política de atração de pessoas. Há algum tempo
atrás Salvador era perfeita para isso, pois atraia pesquisadores, profissionais capacitados que
não queriam morar no caos que é São Paulo, mas também não queriam morar em
cidadezinhas do interior. A idéia agora seria se oferecer a pesquisadores e outros profissionais
intelectuais vantagens para que eles se instalassem em Salvador, em definitivo ou por um
período. Isso dinamizaria a cidade, criando novas oportunidades nos mais diversos campos.
Em resumo, o professor aponta o turismo, a economia criativa e seus derivativos e a condição
de pólo de serviços como algumas das principais indicações para orientar o desenvolvimento
econômico de Salvador. O professor lembra que Salvador sempre foi um pólo financeiro, tendo
o primeiro banco privado do Brasil. Salvador pode ter serviços financeiros, serviços médicos e
ampliar seus serviços de educação para gerar emprego e renda. Além disso, é preciso ter um
teleporto em Salvador, que garanta acesso via fibra ótica, tornando a cidade totalmente
conectada. Cita ainda a necessidade de um projeto de expansão do porto de Salvador. Porém,
essa é uma área que tem grandes entraves como o prédio da Polícia Federal e da Codeba, que
não deveriam mais estar lá, na opinião do professor Avena. Mas essa é uma tarefa espinhosa.
Outra questão destacada pelo professor são os terrenos pertencentes às forças armadas,
como o hospital da marinha e o quartel de Amaralina, que são áreas que poderiam ser
negociadas e revertidas para a cidade de uma forma mais intensa. Outra coisa com a qual o
professor Avena se indigna é o recobrimento da vista do mar em Salvador, citando como
exemplo o Cemitério dos Ingleses, na Ladeira da Barra. Sugere colocar no plano diretor uma

orientação para a abertura de todos os visuais para o mar, ainda que feito de forma gradativa
e negociada com os proprietários.
Como decisões estratégicas que deveriam estar no Plano Salvador 500 o professor Avena cita
as seguintes: 1) abertura para o mar, abrir os visuais e se relacionar efetivamente com a Baia
de Todos os Santos; 2) dinamizar o porto, que é fundamental, pois Salvador está perdendo
espaço para outros portos como Recife, que recebeu cerca de 18 mil turistas pela via marítima
enquanto Salvador recebeu apenas 3 mil; 3) estabelecer marinas em Salvador, atraindo o
turismo náutico; e 4) estabelecer diretrizes de longo prazo para os três principais setores da
economia baiana, que são a atividade turística, o comércio e as chamadas atividades
emergentes. E como último, o professor Avena coloca a necessidade de uma política
educacional, mas não para as crianças e sim para toda a população de Salvador, de modo a
formar uma nova cultura, uma nova idéia de cidade, que gere um ambiente em favor da
cidade, como existe no Rio de Janeiro e em Recife, onde há as questões políticas, mas há,
quando necessário, uma união em torno do que é melhor para a cidade.

