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UM OLHAR PARA OS
INVESTIMENTOS E
AS OPORTUNIDADES
ÁREA DE SERRA TALHADA
E ENTORNO

PALAVRA
DO
PRESIDENTE

A economia na área de Serra Talhada e entorno, objeto
do presente estudo, vem apresentando uma trajetória
virtuosa de crescimento nos últimos vinte anos, tendo
como indutor a expansão das atividades de atacado,
distribuição e indústria, além da ampliação dos setores de
educação e de saúde, tanto público quanto privado.
O dinamismo dessa região, protagonizado pela cidade
de Serra Talhada, tem estreita relação com a sua posição
geográfica privilegiada – que permite desempenho
promissor nas áreas de logística e distribuição –, mas
também com o ímpeto do empresariado e da força de
trabalho local.
Incentivar o aproveitamento de novas oportunidades
atreladas ao dinamismo de áreas como a de Serra Talhada
e entorno deve ser compromisso das instituições que
atuam na promoção do desenvolvimento empresarial.
Nesse sentido, as informações contidas neste documento
inédito, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/SenacPE, através do Instituto Fecomércio, em parceria com o
Sebrae/PE, podem auxiliar tanto iniciativa privada quanto
setor público na tomada de decisão sobre investimentos e
negócios a serem implantados na região.

Bernardo Peixoto

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE
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OLHANDO AS
OPORTUNIDADES

Preteridas pelas grandes
empresas, as pequenas e médias cidades no interior do Brasil também apresentam boas
oportunidades de negócios. Essas cidades ainda carecem de diversos produtos e serviços, somando um elevado número de
pessoas propensas a consumir.
De olho nessas oportunidades, a Fecomércio-PE apresenta a empresários e potenciais
investidores um perfil socioeconômico e um cenário de desenvolvimento para investimentos
e negócios na área que abrange
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Serra Talhada e outros 14 municípios no seu entorno, incluindo
cidades dos sertões Pajeú (Afogados da Ingazeira, Calumbi,
Carnaíba, Flores, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Solidão
e Triunfo), Central (São José do
Belmonte e Mirandiba), Moxotó
(Custódia e Betânia) e Itaparica
(Floresta e Carnaubeira da Penha).
Este documento reúne informações sobre
economia,
infraestrutura, meio ambiente e
condição sociodemográfica desse território, que podem ser de

interesse ao setor público e ao
empresariado local, bem como
a empreendedores externos que
vislumbrem uma alternativa
para seus investimentos entre
as possibilidades de negócios
apontadas.
A análise condensa o resultado de pesquisas em fontes de
dados secundários e de entrevistas com importantes formadores de opinião no meio empresarial e com representantes de
instituições de ensino e saúde,
de apoio à atividade empresarial
e à convivência com o semiári-

do. Ao todo, foram consultadas
68 lideranças locais, entre empresários, gestores municipais e
representantes institucionais.
Essa visão prospectiva não
exclui a necessidade de um levantamento mais aprofundado
sobre as características de cada
negócio, os possíveis clientes,
fornecedores e concorrentes,
ou seja, uma pesquisa de mercado e um plano de negócio que
identifiquem a viabilidade econômico-financeira de um novo
empreendimento.
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1.

DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS
PARA A ÁREA DE SERRA TALHADA E
ENTORNO

Em 2020, a população de Serra Talhada e entorno alcançou a marca de 358,9 mil habitantes, 3,7% da população no estado. Uma
área importante para Pernambuco pela sua localização estratégica,
interligando o Agreste e o Sertão do estado, além de importantes
áreas do Ceará, Bahia e Paraíba.
358.852
HABITANTES

333.818
306.323

309.564
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290.287

245.649
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Serra Talhada e entorno: Evolução da população residente (1970 a 2020)

Fontes: IBGE (Censos Demográficos de 1970 a 2010 e Estimativas de População 2020). Elaboração Ceplan.

Devido a sua posição privilegiada, essa área atrai investimentos em negócios de
logística e distribuição, serviços médicos de média complexidade e serviços educacionais, especialmente os de ensino superior. Tal dinamismo é protagonizado pelo
município de Serra Talhada, onde circulam – segundo a CDL local – cerca de 800
mil pessoas, anualmente, em busca de diversos produtos e serviços.

8

Serra Talhada e entorno: Localização estratégica
Fonte: Pernambuco em Rede/Condepe-Fidem. Elaboração Ceplan.

A maioria dos municípios dessa área tem menos de 20 mil habitantes e Serra Talhada é o
único com mais de 80 mil. Segundo a ordenação das Regiões de Influência das Cidades
Brasileiras (REGIC-IBGE, 2018), o município de Serra Talhada é um centro urbano sub-regional, que concentra atividades de gestão de média complexidade e atende necessidades de
consumo e de serviços públicos a vários municípios em seu entorno. Afogados da Ingazeira
e Floresta também são considerados importantes centros urbanos nesse território.
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Segundo o REGIC, Serra Talhada tem o 6°
maior índice de atração populacional entre
os centros urbanos de Pernambuco, atrás
apenas de Recife (1°), Caruaru (2°), Petrolina/Juazeiro (3°), Garanhuns (4°) e Arcoverde (5°). Serra Talhada destaca-se, por atrair
pessoas para atividades de ensino superior,

serviços médicos e hospitalares e o comércio de móveis, eletroeletrônicos, vestuário
e calçados. Serviços de turismo e atividades
culturais têm grande atratividade, com tendência de crescimento devido ao início das
operações no Aeroporto Regional do Pajeú.

SERRA TALHADA

86.915

AFOGADOS DA INGAZEIRA

37.404

CUSTÓDIA

37.375

SÃO JOSÉ DO BELMONTE

34.021

FLORESTA

33.184

FLORES

22.618

CARNAÍBA

19.609

MIRANDIBA

15.470

TRIUNFO

15.243

CARNAUBEIRA DA PENHA

13.025

BETÂNIA

12.765

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

12.650

QUIXABA

6.805

SOLIDÃO

6.021

CALUMBI

5.747

Serra Talhada e entorno: População residente (2020)
Fontes: Estimativas de População/IBGE. Elaboração Ceplan.

Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) de Serra Talhada
e entorno alcançou 4,02 bilhões de Reais, equivalente
a 2,2% do PIB de Pernambuco. Em dez anos (2008 a
2018), a participação do setor de comércio e serviços no
PIB cresceu expressivamente, enquanto a agropecuária
registrou forte retração de atividade.
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PIB e componentes
2008
2010
2018
Valores a preços correntes (milhões de Reais)
Valor Adicionado Bruto (I)
(i) Agropecuária
(ii) Indústria
(iii) Comércio e Serviços
(iv) Administração Pública ⁽¹⁾
Impostos (II) (²)
Produto Interno Bruto (I + II)

1.364
156
99
511
596
139
1.502

1.839
121
195
736
786
229
2.068

3.596
125
296
1.656
1.519
423
4.019

Valores em percentual (%)
Valor Adicionado Bruto (I)
(i) Agropecuária
(ii) Indústria
(iii) Comércio e Serviços
(iv) Administração Pública ⁽¹⁾
Impostos (II) ⁽²⁾
Produto Interno Bruto (I + II)

90,8
10,4
6,6
34,0
39,7
9,2
100,0

88,9
5,9
9,4
35,6
38,0
11,1
100,0

89,5
3,1
7,4
41,2
37,8
10,5
100,0

Serra Talhada e entorno: Composição do PIB (2008, 2010 e 2018)
Fonte: IBGE (PIB dos municípios). Elaboração Ceplan.

A retração de 6,8% sofrida
pelo setor agropecuário de
2008 a 2018, deve-se ao agravamento das condições climáticas, especialmente entre
2012 e 2017, durante o qual
as precipitações anuais ficaram abaixo da média, que é
de 400 e 1.000 mm/ano nesta região.
Com a estiagem prolongada,
as terras destinadas à lavoura

e à pastagem de animais de
grande porte (bovinos e equinos) foram significativamente reduzidas, dando espaço
à expansão dos rebanhos
caprino e ovino, criados de
forma extensiva e mais resistentes ao bioma da caatinga.
Entre 2008 e 2018, o rebanho bovino reduziu 26% e as
áreas plantadas ou destinadas
a colheita reduziram 41%,

enquanto o rebanho caprinovino cresceu 23%, alcançando 18,5% do efetivo estadual.
Não obstante tal desempenho, a agropecuária abrange
parcela relevante da população ocupada na Área – cerca
de 38,5%, segundo o último
Censo Demográfico (IBGE,
2010) –, sendo importante
para a subsistência e geração
de renda a partir dos exce-

Nota: ¹Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. ² Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos.
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dentes da agricultura familiar.
Por outro lado, com a expansão do mercado consumidor
no interior do Nordeste, Serra Talhada e entorno vem se
beneficiando de sua localização estratégica e expandindo
as atividades de logística e
distribuição. Destaque para
Afogados da Ingazeira que
abriga equipamentos de saúde e educação cuja abrangência extrapola o próprio
território. No setor industrial
e no comércio atacadista,
destaca-se a presença de médias e grandes empresas com
alcance regional e nacional,
sobretudo nos segmentos de
alimentos e bebidas, mate-

riais de construção, medicamentos e produtos de couro.
O crescimento econômico
foi, portanto, fortemente influenciado pela atividade de
comércio e serviços, cujo
valor agregado aumentou
3,5% ao ano entre 2008 e
2018, passando de 34,0%
para 41,2% da economia da
Área. Além do setor terciário,
também se observou contribuição relevante da indústria,
cuja produção cresceu 2,0%
a.a. entre 2008 e 2018, mas
alcançou desempenho de
7,8% a.a. entre 2008 e 2014,
impulsionada pela instalação
e ampliação de empresas nos
segmentos de minerais não-

-metálicos (extração e beneficiamento), produtos de
couro, metalmecânica, farmoquímica e movelaria, revelando uma razoável diversificação da atividade industrial.
Esse dinamismo expandiu o
setor industrial e as atividades de comércio e serviços
em diversos municípios: no
caso da indústria, destacou-se Carnaíba, Custódia e Floresta; no setor de comércio
e serviços, além da pujança
do segmento atacadista em
Serra Talhada e Floresta,
ressalta-se o crescimento do
comércio em Custódia, São
José do Belmonte, Mirandiba
e Triunfo.

AGROPECUÁRIA (-6,8% a.a.)

INDÚSTRIA (+2,0% a.a.)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (+0,9% a.a.)

COMÉRCIO E SERVIÇOS (+3,5% a.a.)

TOTAL (+2,0% a.a.)
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Serra Talhada e entorno: Índice de volume do PIB (2008 a 2018) – ano-base: 2008 = 100
Fonte: IBGE (PIB dos municípios). Elaboração Ceplan.
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Na distribuição do PIB, os municípios de Serra Talhada, Custódia,
Floresta, Afogados da Ingazeira e São José do Belmonte destacam-se como as maiores economias da Área, compõem 75% da produção de bens e serviços. Já os municípios de Flores, Mirandiba,
Carnaíba e Triunfo, juntos, representam 15% do PIB do território.
Os demais municípios somam 10%.

2,3

2,2

2,0

1,3

1,3

1,1

3,5
3,8

34,2

3,8
4,2
6,8
10,4

12,4
10,9

Serra Talhada
Custódia
Floresta
Afogados da Ingazeira
São José do Belmonte
Flores
Mirandiba
Carnaíba
Triunfo
Betânia
Santa Cruz da Baixa Verde
Carnaubeira da Penha
Quixaba
Calumbi
Solidão

Serra Talhada e entorno: Distribuição do PIB por município (2018)
- valores em percentual
Fontes: IBGE (PIB dos municípios). Elaboração Ceplan.
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Experiência exitosa
em grandes eventos de negócios, de âmbito regional,
como o ExpoSerra, em Serra Talhada, e o ExpoAgro,
em Afogados da Ingazeira;

Observa-se uma
relevante diversidade
produtiva no
território, apontando
potencialidades
também nos
municípios de menor
porte. São evidências
da diversidade e do
potencial econômico
de Serra Talhada e
entorno:

Atrativos culturais,
ambientais e arqueológicos
marcantes, com potencial
para a exploração de diversas modalidades de turismo,
como ecológico (Triunfo),
religioso (Solidão e Flores),
de aventura (Serra Talhada)
e de experiência (Triunfo,
Serra Talhada e São José do
Belmonte);
Abrangência da caprinovinocultura (Floresta,
Serra Talhada, Carnaubeira

14

da Penha, Custódia e Betânia), com grande significado
para a região enquanto fonte
de matéria-prima e geração
de renda;
Força da gastronomia e da cultura local, com
valores reconhecidos em
âmbito regional e nacional,
como a literatura de cordel,
os repentistas, o cangaço, os
produtos de origem caprina,
entre outras expressões – diferenciais que apontam para
reforçar ainda mais o potencial turístico da Área;
Qualidade da produção dos APL locais, como
mel (São José do Belmonte
e Serra Talhada), leite (Serra

Talhada, Custódia e São José
do Belmonte), curtimento
(Floresta) e fruticultura de
sequeiro;

também a perspectiva de
geração de renda para famílias sertanejas com o
arrendamento de terras
para a instalação de plaPotencial agrícola e cas;
aquífero de São José do Belmonte;
Presença de importantes instituições de
Reservas de minerais apoio à atividade empremetálicos e não metálicos sarial e à força de trabapara extração e beneficia- lho local, a exemplo de
mento, a exemplo da ilme- Sebrae, Senac, Sesc, Sest/
nita (minério de titânio), do Senat e CDI-Sertão;
ferro, do granito (brita) e do
Presença de inscalcário (cimento);
tituições de ensino rePotencial para gera- conhecidas em Serra
ção de energia solar, atestada Talhada e Afogados da
pelo anúncio de novos in- Ingazeira, responsáveis
vestimentos em São José do pela formação de capital
Belmonte e Flores, trazendo humano qualificado.
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AGROPECUÁRIOAGROPECUÁRIO

SERVIÇOS SERVIÇOS
INDUSTRIAL INDUSTRIAL
AGROPECUÁRIOAGROPECUÁRIO
S E R VI ÇO S S E R VI ÇO S
INDUSTRIAL INDUSTRIAL

Os mapas temáticos
a seguir ilustram
a diversificação
produtiva de
Serra Talhada e
entorno, indicando
a distribuição das
principais atividades
econômicas no
território.

16

SETOR DE

SERVIÇOS

Serra Talhada e entorno: Distribuição das principais atividades do setor de SERVIÇOS
Elaboração Ceplan.
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SETOR

INDUSTRIAL

Serra Talhada e entorno: Distribuição das principais atividades do setor INDUSTRIAL
Elaboração Ceplan.
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Serra Talhada e entorno: Distribuição das principais atividades do setor AGROPECUÁRIO
Elaboração Ceplan.

SETOR

AGROPECUÁRIO
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Em contexto de expansão das atividades de
comércio, serviços e da indústria, a urbanização se intensificou nos centros mais dinâmicos, a exemplo de Serra Talhada e Afogados
da Ingazeira, devido à maior oferta de oportunidades de trabalho e de serviços públicos
essenciais, como educação, saúde e saneamento. Nessas duas cidades, a proporção
de pessoas residindo em áreas urbanizadas
já alcançava o patamar de 78% em 2010 –

percentual muito próximo do perfil estadual
(80%). No conjunto dos municípios, a proporção era de aproximadamente 59%.
Com o ritmo de desenvolvimento observado
nos anos recentes, puxado pelas cidades de
maior porte econômico, como Serra Talhada, Custódia, Floresta e Afogados da Ingazeira, projeta-se que a taxa de urbanização
nessa área alcance o patamar de 66%.

74,1
69,6
66,5
58,7

58,0
51,9
48,1
42,0

41,3
33,5

30,4
25,9

1970

1980

1991

2000

2010
Urbana

2020
Rural

Área de Serra Talhada e entorno: Evolução da distribuição populacional (1970 a 2020)
Fontes: IBGE (Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010) e Estimativa Ceplan (2020).
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Em consulta a lideranças empresariais da região, foram destacados os seguintes
pontos a respeito da infraestrutura econômica:
Transporte: demanda de
melhorias em pavimentação, sinalização, iluminação e geometria da malha rodoviária estadual,
sobretudo no acesso aos municípios de Triunfo, Flores, Floresta,
Carnaíba e Santa Cruz da Baixa
Verde.
Esses investimentos tendem
a elevar a capacidade de tráfego
e mitigar os custos operacionais
do transporte, fatores que são
importantes para a expansão das
atividades de turismo e de distribuição.
Também foi ressaltada a importância da conclusão da Ferrovia Nova Transnordestina e a
qualificação do Aeroporto Regional do Pajeú para operação de
voos regionais. A consolidação
desses modais tende a fortalecer
a vocação do território como um
entreposto comercial de relevância regional, dada a importância
que já apresenta em termos de
logística e distribuição em Pernambuco.

nia móvel, como a ampliação da
cobertura de rede 3G/4G.
Este tipo de investimento
possibilita a utilização de soluções de logística inteligente, além
de ser um fator positivo para o
desenvolvimento do turismo.
Foi destacado que em Floresta, Custódia e São José do
Belmonte, cidades de porte relevante no território, há necessidade de ampliar e melhorar a oferta
de serviços de provedores de internet na sede municipal, o que
abre espaço para oportunidades
de serviços nesse segmento.

Energia elétrica: demanda
de melhorias na distribuição de
energia elétrica, evitando quedas
de tensão e interrupções no sistema.
Essa melhoria requer a instalação de novas subestações de
distribuição e linhas de transmissão, a exemplo de investimentos
recentes em São José do Belmonte e Afogados da Ingazeira.
Também foi enfatizada a
Telecomunicação: deman- necessidade de atrair mais inda de melhorias na infraestrutura vestimentos em fontes de enerde conexão à internet e de telefo- gia renováveis e sustentáveis,

aproveitando a disponibilidade
da incidência solar. Anúncios
de novos investimentos na área
vêm reforçando esse seu potencial para diversificação da matriz energética de Pernambuco.
Entre esses investimentos está a
instalação de um complexo solar
fotovoltaico em São José de Belmonte. Com recursos de R$ 3,5
bilhões e potência de 1,1 mil megawatts (MW), trata-se do maior
complexo solar fotovoltaico já
anunciado para o Brasil e América Latina até o momento.
Abastecimento de água:
foi ressaltado o início da operação da Adutora do Pajeú, que
aumentou a oferta hídrica na região e tem municípios no território de Serra Talhada e entorno
como beneficiários do empreendimento: Betânia, Carnaubeira
da Penha, Serra Talhada, Calumbi, Triunfo, Santa Cruz da Baixa
Verde, Flores, Carnaíba, Quixaba, Afogados da Ingazeira e
Solidão. Em Serra Talhada 40%
da cidade deve passar a ter abastecimento diário e a outra terá o
racionamento reduzido.
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No âmbito educacional, o
nível de instrução da população em idade ativa
ainda é um desafio, mas
os dados recentes do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB),
vêm registrando avanços
na rede de ensino fundamental, com a maioria dos
municípios atingindo as
metas estabelecidas pelo
MEC. Essa melhoria é fruto de esforços da gestão
pública e da expansão da
rede de ensino superior e
de educação profissional
na região, incentivando
um melhor desempenho
na educação básica.
O território conta com a presença de importantes instituições de ensino superior (IES)
em Serra Talhada e Afogados
da Ingazeira, engajadas com
a realidade local e que vêm
formando capital humano
de qualidade em segmentos
como agronomia, zootecnia,

economia rural, saúde, ciências biológicas, engenharia e
tecnologia da informação.
Dentre as IES presentes na
região, se destacam: a UPE, a
UFPE, a UFRPE, as faculdades da Autarquia Educacional
de Serra Talhada (AESET),
e a Faculdade de Integração
do Sertão - FIS, todas com
campus em Serra Talhada; o
Instituto Federal do Sertão
Pernambucano, com campus
em Floresta e Serra Talhada; a
faculdade da Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira (AEAI).
Considerando a base educacional existente, os empresários e lideranças locais enfatizam a necessidade de fixar a
população jovem no território,
promovendo melhores oportunidades de emprego e renda
e evitando a saída da mão de
obra qualificada para outras
regiões de Pernambuco e fora
do estado. Com esse intuito,
alguns empresários relataram
a experiência de incentivar a
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formação continuada de seus
colaboradores,
apontando
para os jovens a perspectiva
de alcançarem carreiras promissoras na própria região.
Segundo líderes empresariais
e gestores públicos locais, o
período de maior investimento, entre 2008 e 2014, gerou
ativos importantes e elevou
a capacidade produtiva. No
período seguinte, de 2015 a
2018, a região como um todo
sofreu os impactos da crise
econômica que acometeu o
Brasil e, em especial, o estado
de Pernambuco, com paralização de obras de infraestrutura e retração na demanda do
mercado consumidor local.
Mas, o ímpeto dos empreendedores locais não foi abalado, havendo a expectativa de
momentos oportunos para
novos investimentos em ampliação da capacidade produtiva. Em consulta a representantes de 41 médias e grandes
empresas sobre a perspectiva
para o horizonte 2019/2020,

esses empreendedores revelaram intenções de investimentos que totalizaram R$ 41,3
milhões, concentrados em
Serra Talhada (55,7%), Afogados da Ingazeira (29,2%) e
Custódia (14,5%) e distribuídos em diversos segmentos de
atividade:
Na indústria, compreendendo 23% dos recursos, os segmentos farmoquímico, moveleiro e alimentício;
No comércio, abrangendo 40% dos investimentos
locais, destacam-se o segmento atacadista e os segmentos
varejistas de alimentos e bebidas, de material de construção, de calçados e artigos de
couro, de móveis e de eletrodomésticos;

Além das perspectivas de investimento em expansão apontadas pelos empreendedores locais, somou-se a chegada de novos empreendimentos no
período 2019/2020, aportando cerca
R$ 245 milhões. Entre esses investimentos está o Shopping Serra Talhada, com recurso de R$ 32 milhões,
capacidade para 75 lojas, além de 3
salas de cinema, boliche e jogos eletrônicos. O estudo sobre a viabilidade do empreendimento estimou um
valor de mercado de R$ 100 milhões
e um público-alvo de 500 mil consumidores.

Nos serviços, envolvendo os demais 37%, destacam-se os segmentos de
atendimento hospitalar, autopeças e locação de veículos,
engenharia elétrica e educação básica.
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Reforçando o papel estratégico do comércio atacadista, ressalte-se investimentos
recentes (2019), de aproximadamente R$
110 milhões, por empresas do modelo “atacarejo” de abrangência regional e nacional.
A respeito da atração de indústrias e
centrais de distribuição, a percepção das lideranças empresariais é de que esse potencial demanda a implantação de um Distrito
Industrial (DI) em Serra Talhada, com espaço designado pelo estado, previamente
aparelhado com infraestruturas adequadas
de energia, saneamento, transporte e comunicação e benefícios fiscais para instalação
de novos empreendimentos. A implantação
do DI é vista como condição essencial para
consolidar Serra Talhada como polo indutor do desenvolvimento industrial no sertão,
beneficiando direta e indiretamente os mu-
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nicípios no entorno.
Como grande reforço às atividades econômicas da área de Serra Talhada e entorno,
soma-se o apoio de instituições de cooperativismo financeiro entre o empresariado
local. A atuação de cooperativas de crédito
é enfatizada pelos empreendedores locais
como importante indutora dos investimentos recentes na região.

Outros investimentos
relevantes têm ocorrido ou têm
sido anunciados nas áreas de
saúde, educação e assistência
social, destacando-se:

Nova Unidade de Educação Profissional do SENAC, em Serra Talhada, cujo investimento anunciado
é de R$ 14 milhões, com previsão de mais de 3.000 m²
construídos e 14 ambientes educacionais, para cursos de
aprendizagem, qualificação e aperfeiçoamento profissional, técnicos de nível médio e ensino superior;
Novas instalações do SESC (Armazém Social, Centro de Interpretação Ambiental e estruturas de lazer),
em Serra Talhada, com investimento total anunciado de
R$ 16 milhões;
Investimento anunciado de R$ 3 milhões nas dependências do SESC Triunfo, para reformas do Centro de
Convenções e da Fábrica de Criação Popular, além da
instalação de um Centro de Recreação;
Investimento de R$ 5 milhões em um Centro Poliesportivo do SESC em Floresta, inaugurado em 2020;
Hospital Geral do Sertão - Governador Eduardo
Campos, em Serra Talhada, com recursos de R$ 48 milhões, inaugurado em 2020;
Novo campus da UPE, com investimento de R$ 5,2
milhões, inaugurado em Serra Talhada no ano de 2019;
Unidade do Sest/Senat, inaugurada em Serra Talhada no ano de 2018, com investimento de R$ 16 milhões,
oferecendo cursos de qualificação e serviços de saúde
para os trabalhadores e empreendedores do segmento
de transporte e logística.
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POTENCIALIDADES E
DESTAQUES MUNICIPAIS
DA ÁREA DE SERRA
TALHADA E ENTORNO

2.1. Serra Talhada
2.2. Afogados da
Ingazeira
2.3. Floresta
2.4. Custódia
2.5. São José do
Belmonte
2.6. Triunfo
2.7. Carnaíba
2.8. Flores
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2.9. Mirandiba
2.10. Santa Cruz da
Baixa Verde
2.11. Betânia
2.12. Carnaubeira da
Penha
2.13. Quixaba
2.14. Calumbi
2.15. Solidão

SERRA
TALHADA

2.1.

Desde o início dos anos 2000, o município
vivencia uma expansão econômica pujante.
Sua posição estratégica é um dos elementos
indutores do seu dinamismo, com localização
próxima à fronteira com a Paraíba (20 Km)
e o Ceará (65 Km) e a aproximadamente 150
km da Bahia, o que contribuiu para lhe consolidar como importante polo de serviços.
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Na economia destacam-se
o comércio atacadista e os serviços de saúde e educação e de
transportes e autopeças, além
de indústrias de transformação
como de alimentos, minerais
não-metálicos (vidro), móveis,
metalmecânica (serralharia e esquadrias).
A expansão dessas atividades elevou a demanda por profissionais de suporte técnico e

sobretudo de nível superior, levando o município a exercer o
papel de polo educacional, com
a presença de faculdades particulares e unidades da UFRPE e
da UPE.
Em paralelo observou-se a
ampliação da oferta dos serviços de saúde. Seu potencial conta com dois importantes hospitais regionais do estado e a força
da iniciativa privada, expressa
na presença de consultórios, clínicas e hospitais de qualidade.
Devido a esse potencial, Serra
Talhada sedia a XI Gerência Regional de Saúde e é considerada
o quarto polo médico do estado.
Junto com Arcoverde e Afogados da Ingazeira, compõe a IV
Macrorregião de Saúde.
Na atividade agropecuária
destacam-se a caprinovinoadministrativo, alojamento, alimentação e de segmentos co- cultura e a produção de mel de
merciais variados, inclusive mar- abelha.
cando protagonismo no varejo
Na indústria registrou-se
moderno da região do Pajeú, investimentos recentes em imcom a inauguração do Shopping plantações ou ampliações nos
Serra Talhada.
segmentos metalmecânico, plásO aumento da atividade
econômica demandou a necessidade de qualificação da mão de
obra local e induziu investimentos em ensino e capacitação,

tico, alimentício e de minerais
não metálicos. Na infraestrutura, teve início em 2020 a operação do Aeroporto Regional do
Pajeú.

A cidade apresenta grande potencial turístico, tendo
como um dos principais indutores o projeto Rota do
Cangaço e Lampião, que reconstitui as trilhas percorridas por Lampião e seu grupo
– incluindo os municípios de
Triunfo, Santa Cruz da Baixa
Verde, São José do Egito, São
José do Belmonte e Afogados da Ingazeira –, levando
em consideração os atributos de cada cidade da região,
buscando enaltecer a cultura
do sertão nordestino, naquilo
que tem de mais autêntico –
cultura, gastronomia, música
e artes. Também conta com o
Museu do Cangaço (acervos,
história, imagem e som), o
Parque de Esculturas na Estação do Forró, a Igreja Matriz
de Nª Senhora da Penha, entre outras atrações.
Entre os atrativos ambientais ressaltam as trilhas e
serras, com grutas e planícies
favoráveis para a prática de
asa delta, as pedras do Sobrado, com espelhos d’água, jardins de bromélias e orquídeas,
além de uma importante Unidade de Conservação, a Reserva da Mata da Pimenteira.

OLHANDO AS OPORTUNIDADES | 29

2.2.

AFOGADOS
DA
INGAZEIRA

Sua estrutura produtiva mostra grande concentração nos segmentos do comércio e
serviços, além da expressividade dos serviços de saúde e educação.
No turismo, ressalta o valor histórico e material do seu conjunto ferroviário, tombado
e preservado, além da Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios e do Museu Diocesano. Também faz parte do projeto Rota do Cangaço e Lampião, que aproveita, entre as
particularidades locais, a sua arte (música, poesia, artesanato e a sua gastronomia (baseada na caprinovinocultura), além da influência remanescente dos quilombolas, a qual
revela fortes traços da cultura africana e da valorização do meio ambiente.
O município aproveitou a caprinovinocultura, principal atividade pecuária local, para
incentivar a produção comunitária através do beneficiamento da gordura dos animais
abatidos, visando a fabricação de sabão. Destaca-se neste trabalho, a predominância da
participação feminina na gestão e produção, numa relação de empoderamento feminino
através da força de trabalho organizada.
Ressalta-se a recente modernização do matadouro do município, tornando-o um dos
poucos licenciados e legalizados no estado, com aprovação da CPRH, atendendo, além
de Afogados da Ingazeira, os municípios de Iguaracy, São José do Egito, Tabira e Solidão.
Possui significativos atrativos ambientais, verificando-se a presença de importantes
sítios arqueológicos, como a Serra do Giz, um dos mais importantes da pré-história nordestina e com potencial para ser transformado em Unidade de Conservação.
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2.3.

FLORESTA

Predomina no município a atividade do comércio e serviços. No setor do comércio,
sedia uma das principais redes de distribuição do estado.
Na agropecuária, destaca-se o volume dos rebanhos caprino e ovino, denotando o
potencial para o desenvolvimento de diversos produtos oriundos de matérias-primas
como couro, carne e leite.
Possui como importante ativo a presença do Eixo Leste do Projeto de Integração do
Rio São Francisco.
Entre os atrativos turísticos, destacam-se os 700m de orla fluvial às margens do Lago
de Itaparica, o balneário da Fazenda Riacho dos Defuntos, os banhos do Riacho do
Navio e Pedra do Navio e o Poço da Mãe d´Água no Rio Pajeú. E mais: o sítio arqueológico dos Letreiros da Mãe d´Água, com registros de pinturas rupestres; a Reserva
Biológica da Serra Negra; as Trilhas da Lagoa do Pedrosa e da Serra Negra; os sítios
arquitetônicos com casarios coloniais do século XIX e início do século XX; e a Igreja de
Nª Senhora do Rosário, em estilo barroco, construída em 1777.
Registra uma base cultural diversa que reforça o seu potencial turístico, com artesanato diversificado (crochê, renda de bilro, bordado e couro) e rica gastronomia baseada
na culinária caprina, licores e doces de frutas.
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2.4.

CUSTÓDIA

No município, destacam-se as atividades do comércio varejista e atacadista, além de indústrias nos segmentos
farmoquímico e alimentício que são
modelos de qualidade e inovação no
estado.
Foi contemplado com a passagem
de dois grandes empreendimentos federais estruturadores pelo seu território: o Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco e a Ferrovia
Nova Transnordestina.
No turismo ressalta o bem material

tombado do acervo da Igreja de São
Luis Gonzaga, na comunidade quilombola do sítio Carvalho, erguida entre os
séculos XVII e XVIII pelos escravos e
índios que habitavam a região. Salientam-se também as serras do Sabá (bica
do Engenho Lagoinha), da Torre e do
Cruzeiro, a Corredeira da região da
Cachoeira, o Açude Marrecas e a Fonte hidromineral da Fazenda Feliciano.
No sítio arqueológico Lage das Onças
verificam-se fragmentos cerâmicos e
gravuras rupestres.
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2.5.

SÃO JOSÉ DO BELMONTE

As atividades terciárias são as principais
fontes de geração de valor. Além de grande potencial para a exploração do turismo
cultural, místico e ecológico, destaca-se a
reserva aquífera do seu território, evidenciando potencial para o desenvolvimento
agropecuário.
Na atividade industrial, destaca-se o
segmento metalmecânico e a presença de
relevantes jazidas de minério de ferro na
atividade extrativa.

O turismo de lazer no município é favorecido pela presença de famosos ativos
culturais, como a Ilumiara Pedra do Reino
– um monumento ao misticismo sebastianista do século XVI, localizado na Serra do
Catolé – e o palácio artístico Castelo Armorial – inspirado no movimento e obras
criados pelo escritor Ariano Suassuna –,
que contribuem para tornar o município
um dos principais pontos de visitação no
interior do estado.
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2.6.

TRIUNFO

Conhecido como “Oásis do Sertão”, Triunfo
está posicionado no topo
da Serra da Baixa Verde,
localiza-se em um brejo
de altitude, a pouco mais
de mil metros acima do
nível do mar, figurando
como cidade mais alta de
Pernambuco. De clima
tropical, ameno e chuvoso, com temperatura média anual de 21°C (mínima de 17°C e máxima de
27°C), às vezes chegando
a registrar pouco menos
de 10°C.
O município possui a
maior expectativa de vida
(74 anos) e o melhor Índice de Desenvolvimento
Humano (PNUD, 2013)
entre os municípios da
Área de Serra Talhada e
entorno.
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Na indústria ressalta a fabricação de cachaça orgânica e na
agropecuária o potencial para o plantio de café.
A grande potencialidade é o turismo, com um roteiro dos
mais diversificados de Pernambuco, envolvendo história, arquitetura, cultura, meio ambiente e arqueologia, sendo um dos
destaques no projeto Rota do Cangaço e Lampião. Verificam-se
atrativos como serras, cachoeiras, teleférico, museus, casarios
do século XIX, convento e igrejas, edificações em pedra bruta,
engenhos do século XVI, história do cangaço, mirantes, cachoeiras, grutas, entre outros.
Conta com número relevante de hotéis e pousadas de qualidade, incluindo um hotel do SESC, preparados para atender
turistas brasileiros e estrangeiros. Entre julho e agosto, esses
alojamentos costumam ficar com a sua capacidade esgotada.
Cerca de 250 mil turistas visitam Triunfo por ano, devido à temporada de frio, à Festa do Estudante e ao Festival de Cinema.
Como atrativos ambientais destacam-se as trilhas e cachoeiras, o Lago João Barbalho (no centro urbano, sobrevoado pelo
teleférico do Hotel SESC), as vistas do Pico do Papagaio (ponto
mais alto de Pernambuco) e do mirante do Alto da Boa Vista,
além do Sítio Arqueológico Pedra do Letreiro, com pinturas
rupestres.
Durante o período carnavalesco, o desfile dos Caretas, expressão folclórica com máscaras, roupas e chapéus coloridos,
fazem a cidade ser conhecida como “Terra dos Caretas”. Bacamarteiros, pastoris e grupos de resgate cultural do bumba-meu-boi e do maracatu também são tradições relevantes para
o município.
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2.7.

CARNAÍBA

Na agropecuária destaca-se a produção de mel de abelha. Também se destaca como
relevante reserva de calcário no estado, potencializando-o como um importante fornecedor de matéria-prima e também na fabricação de cimento.
No folclore as bandas de pífano, grupos de coco e reisado, além de diversos blocos
carnavalescos são grandes atrações.
Como ativos ambientais e arqueológicos, destacam-se as grutas, mirantes, piscinas
naturais e grafismos rupestres distribuídos entre as serras do Cabeço das Quintas, da
Matinha e da Chichorra e o Sítio Gameleira.
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2.8. FLORES
Grande potencial turístico, com base no patrimônio natural e cultural. Ressalta
a atividade do ecoturismo, trabalhado pelo poder público através de integração da
população local com o meio ambiente, tendo como pilar a formulação de diretrizes que articulam o turismo às demandas por desenvolvimento social e econômico, levando em consideração as vertentes da história, da arquitetura, da paisagem
ambiental e dos valores culturais.

Seu território, a exemplo de Carnaíba, releva a presença de importantes jazidas de calcário.
Seus atrativos turísticos são a Serra do Tamboril, na Área de Preservação Ecológica do Assentamento Riacho do Navio II, os Canyons do Cafundó, favorecendo o turismo ecológico, e o
Riacho das Letras, onde se verifica a presença de paredões com gravuras rupestres.
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2.9.

MIRANDIBA
Tem como atividade econômica predominante a agropecuária, dispondo de um solo fértil, com boa oferta de água, o que potencializa o
desenvolvimento da atividade primária, com boa perspectiva para diversas culturas agrícolas. Na pecuária destaca-se a ovinocultura.
Seu território, assim como Carnaíba e Flores, tem jazidas minerais a
serem exploradas.
Destaque para alguns ativos arqueológicos, com rochedos marcados
por pinturas rupestres, e a presença marcante de comunidades tradicionais, como a aldeia Tamboril dos indígenas do povo Atikum, além
da existência de 11 comunidades quilombolas, que representam ¼ da
população rural do município.
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2.10.

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
Ressalta o potencial para a agroindústria, sendo o município reconhecido como a ‘capital
brasileira da rapadura’, onde é realizada anualmente a Feira da Rapadura, com exposições de
produtos da cana-de-açúcar, como a cachaça e a rapadura confeccionadas artesanalmente.
Devido essa atividade, tem a presença de engenhos como principal atração turística, também fazendo parte do roteiro do ‘Projeto Rota do Cangaço e Lampião’.
Localizada a uma altitude de 852 metros, beneficia-se de temperatura agradável, com atrativos ambientais em que se destacam a Serra da Panela, o Mirante das Serras e a Cachoeira do
Criminoso.
No artesanato, ressalta a confecção de objetos de barro, bordados, esculturas em mel batido
e trabalhos com cordas e palhas. A principal atração folclórica são os bacamarteiros.
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2.11.

BETÂNIA

A economia do município está centrada na agricultura, destacando-se
os cultivos do feijão e da mandioca. Assim como Carnaíba, Flores e Mirandiba, representa relevantes jazidas de calcário no interior do estado,
além outros minerais.
Outra atividade com potencial para agregar valor à Betânia é o turismo. Entre os atrativos ambientais, a Cachoeira de Zé Né (mirante e equipamento de lazer) e a Serra das Três Moças (mirantes, cruzeiro e trilhas
propícias ao turismo ecológico). Apesar de não integrar o ‘Projeto Rota do
Cangaço e Lampião’, o município abriga o sítio histórico Fazenda Serrotinho, com mirantes e formações rochosas, um dos refúgios de Lampião.
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2.12.

CARNAUBEIRA DA PENHA

Na economia predominam as atividades agropecuárias, ressaltando na agricultura as lavouras de banana e na pecuária o rebanho caprino.
Destaca-se a presença de comunidades indígenas na Serra do Arapuá, onde habitam os índios Pankarás, em processo de territorialização. Também nesse local se tem a comunidade quilombola de Tiririca dos Crioulos. Na Serra de Umã encontra-se uma reserva indígena
dos índios Atikum.
Um dos atrativos folclóricos do município é a Dança do Toré, dança ritual incorporada ao movimento indígena da região como uma
forma de expressão étnica e política. Entre os atrativos ambientais
ressaltam a Cachoeira da Penha e o conjunto de elevações da Serra
do Arapuá.
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2.13.

QUIXABA

A base produtiva local baseia-se na atividade
agrícola, com presença
expressiva da agricultura
familiar.
Entre os principais
atrativos ambientais destacam-se o mirante da Serra
do Cruzeiro, a Cachoeira
do Sítio Forte, a Cachoeira
do Pinga no Sítio Angico,
a Cachoeira do Inferno, a
Pedra do Quixó, a Serra da
Mata Grande, a Serra da
Colônia e a Serra da Mata
Escura.
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2.14.

CALUMBI

Tem significativo potencial para as atividades
do turismo, ressaltando entre os atrativos ambientais
as cavernas localizadas na
Serra dos Caititus (sítio Tamanduá), a Serra dos Campos – de interesse ecológico –, o mirante da Serra do
Brejo, a nascente do Alto
da Pedra (oásis de pedras e
coqueiros) e o sítio arqueológico da Pedra dos Letreiros no sítio Campos, com
grafismo rupestre, localizado às margens do Pajeú.
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2.15.

SOLIDÃO
A maior potencialidade
é o turismo religioso. Solidão é um dos principais
destinos dessa categoria
no estado, graças ao louvor
a Nossa Senhora de Lourdes, cuja imagem é abrigada na gruta ao pé da serra.
A mesma gruta, por sua
vez, é conectada à estátua
de Cristo Ressuscitado por
uma escadaria de 1.200 degraus, visitados anualmente, em outubro, por cerca
de 10 a 15 mil romeiros,
agradecendo e pagando
promessas, e assim movimentando o comércio local.
Devido ao clima de
tranquilidade, Solidão é
reconhecido nacionalmente como um dos municípios mais pacíficos, com
baixíssimo índice de homicídios há vários anos.
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“

“

A mesma gruta, por sua vez, é conectada
à estátua de Cristo Ressuscitado por uma
escadaria de 1.200 degraus [...]

OLHANDO AS OPORTUNIDADES | 45

3.
PERFIL
EMPRESARIAL
DA ÁREA DE
SERRA TALHADA
E ENTORNO

3.1.

A dinâmica
da atividade
empresarial e
do emprego
formal

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), do Ministério da Economia, permitem avaliar
a estrutura produtiva e a dinâmica econômica na área
de Serra Talhada e entorno, segundo o ponto de vista da atividade empresarial e do mercado de trabalho,
observando o peso dos segmentos de atividade para a
geração de empregos formais. Para essa análise foram
considerados os estabelecimentos com vínculos empregatícios formais no ano-base.
O número de estabelecimentos formais empregadores de Serra Talhada e entorno passou de 1.836 em
2009 para 2.677 unidades no ano de 2019, registrando
uma variação média anual de 3,8%. Nesse período, foi
relevante a abertura de atividades relacionadas a varejo,
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atacado, construção, veículos e autopeças, saúde, educação, hotelaria, logística (transportes,
armazenagem e entrega), telecomunicações e serviços de gestão empresarial, impulsionadas
pelo potencial observado no território.
Em 2019, cerca de 93,3% dos estabelecimentos empregavam até 19 pessoas, denotando
uma presença marcante dos pequenos negócios na região. Mas, a expansão da atividade empresarial ocorreu em todos os perfis de negócio, crescendo 5,6% ao ano na faixa de 50 ou mais
empregos, 4,8% a.a. na faixa de 20 a 49 empregos e 3,8% a.a. na faixa de até 4 empregos.
2.500

Estabelecimentos

2.000

1.500

2009

2019

1.911

1.362

1.000

428

500

244

122

159

60

96

17 35

31 48

50 a 99

100 ou mais

0

até 4

5a9

10 a 19

20 a 49

Número de empregos
Área de Serra Talhada e entorno: Número de estabelecimentos empregadores, segundo o número de empregos formais (2009 e 2019) - valores em %
Fonte: Ministério da Economia (Relação Anual de Informações Sociais). Elaboração Ceplan.
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Os municípios de Serra Talhada, Afogados
da Ingazeira, Custódia, São José do Belmonte
e Floresta abrangem 80,8% das empresas –
Serra Talhada e Afogados da Ingazeira detinha, respectivamente, 41,1% e 17,5% desse
total.
Entre as atividades econômicas, o comércio varejista destaca-se por representar 47,6%
dos estabelecimentos ativos, a grande maioria (80%) composta por microempresas, em
diversos segmentos. O comércio não somente representa uma dimensão considerável do
número de empreendimentos, como também
envolve parcela significativa do emprego, es-

pecialmente, o comércio atacadista, com empresas de grande porte cuja abrangência de
mercado extrapola o estado de Pernambuco.
A indústria de transformação também
registra uma participação significativa no número de estabelecimentos, cerca de 5,9% dos
estabelecimentos, com razoável diversificação
de produtos, destacando-se os segmentos alimentícios, de produtos minerais não metálicos – a exemplo de cerâmica vermelha, pré-moldados, concreto armado, cimento e brita
–, de metalurgia, de movelaria, de farmoquímicos e de produtos de couro.

Serra Talhada
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Afogados da Ingazeira

17,5

Custódia

9,6

São José do Belmonte
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Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição do número de estabelecimentos ativos,
por município (2019) - valores em %
Ministério da Economia (Relação Anual de Informações Sociais). Elaboração Ceplan.
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45,0

Quanto aos empregos formais, no período de 2009 a 2019 o número de postos de trabalho passou de 23,6 mil para 29,3 mil, o que
representa um crescimento anual de 2,2%. O
segmento com maior número de empregos
é o da administração pública – o qual inclui
os ocupados na educação e saúde públicas,
na defesa e na seguridade social –, embora
sua representatividade venha reduzindo des-

de 2006, passando de 51,5% para 38,6% em
2019.
Por outro lado, verificou-se um aumento
expressivo da participação do setor de comércio (varejo, atacado e automotivo) – cujo número de empregos passou de 23,8% em 2009
para 27,3% em 2019 – e, principalmente, dos
serviços – que passaram de 12,1% para 23,1%
do emprego.

Comércio varejista
Outras a�vidades

19,2

Comércio atacadista
Serviços prestados às empresas⁽¹⁾

38,6

Serviços de saúde (privados)

8,1
1,5

Fabricação de alimentos e bebidas
Construção⁽²⁾

1,8

1,8

2,7

6,4

2,9

6,1
2,5 3,5

5,0

Transporte, armazenagem e entrega
Serviços de educação (privados)
Fabr. de prod. de minerais não metálicos
Comércio e reparação de veículos
Hotéis e pousadas
Setor público⁽³⁾

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição do número de empregos formais, por
segmento de atividade (2019) - valores em %
Ministério da Economia (Relação Anual de Informações Sociais). Elaboração Ceplan.

Nota: (1) atividades jurídicas, contabilidade e auditoria, gestão empresarial, arquitetura e engenharia, publicidade, segurança e administração de condomínios e terceirização de mão de obra; (2) civil, obras de infraestrutura e serviços especializados; (3) administração,
saúde, educação, defesa e seguridade social.
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O comércio varejista,
responsável por 19,2%
dos empregos formais,
teve crescimento anual
de 4,6% em postos de trabalho, de 2009 a 2019; no
comércio atacadista, que
detém 6,4% das ocupações com carteira assinada, o número de empregos cresceu 1,0% ao ano.
Além do comércio varejista, destaca-se também o volume de empregos nos serviços prestados
às empresas – compostos
por atividades jurídicas,
contabilidade e auditoria, gestão empresarial,

arquitetura e engenharia,
publicidade, segurança e
administração de condomínios e terceirização de
mão de obra –, que saltou
de 2,6% para 6,0% dos
empregos for mais, com
crescimento de 11,0% ao
ano, entre 2009 e 2019,
denotando o dinamismo
da região, que de- manda cada vez mais apoio
técnico e profissionais
especializados na gestão.
Ainda no setor terciário
destaca-se a geração de
empregos nos serviços de
alimentação (9,6% a.a.),
de saúde (11,0% a.a.) e
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de educação (5,6% a.a.)
privadas, de hotéis e pousadas (8,3% a.a.) e transportes, armazenagem e
entrega (13,0% a.a.).
Na indústria de transformação destacou-se a
geração de empregos na
fabricação de produtos de
couro e calçados (16,1%
a.a.), de farmoquímicos
e farmacêuticos (14,6%
a.a.), de produtos de
minerais não metálicos
(5,0% a.a.), incluindo extração e beneficiamento e
de produtos alimentícios
e bebidas (4,1%).

3.2.

PERFIL DAS EMPRESAS LOCAIS
(PESQUISA DIRETA)

A análise a seguir baseia-se em pesquisa direta junto aos empreendedores
locais, a partir de consulta a 41 empresas
da Área de Serra Talhada e entorno, em
segmentos da Indústria (13 empresas),
Comércio (18) e Serviços (10), em que foram levantadas informações específicas
sobre o ambiente de negócios.
Essas empresas são responsáveis por

16,4

aproximadamente 40% do emprego formal do setor privado no território, além
de serem relevantes em termos de investimentos produtivos nos últimos anos. A
distribuição do número de pessoas empregadas nas empresas pesquisadas, por
setor de atividade econômica, é apresentada no gráfico a seguir.

26,4

Indústria
Comércio
Serviços

57,2

Área de Serra Talhada: Distribuição das pessoas ocupadas, nas empresas pesquisadas,
segundo o setor de atividade econômica - valores em %
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.
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No setor industrial, foram
realizadas entrevistas com
empresas dos segmentos de
extração e fabricação de produtos minerais não metálicos, como artefatos de cerâmica, vidro, concreto armado
e outros materiais para construção, fabricação de produtos alimentícios (para uso
humano e animal), fabricação
de móveis (de madeira e metal), fabricação de produtos
farmoquímicos, fabricação e
manutenção de produtos de
metal e de artigos de serralharia, preparação de couros
e fabricação de artefatos de
couro.

No setor de comércio,
foram consultadas empresas
nos segmentos de atacado e
varejo de móveis e de eletrodoméstico, calçados e vestuários, bebidas e GLP, materiais
de construção, medicamentos (de uso humano e animal), produtos alimentícios
e insumos agropecuários, comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, partes e peças e produtos
farmoquímicos e farmacêuticos (com e sem manipulação
de fórmulas).
No setor de serviços foram entrevistadas empresas
de atendimento hospitalar,

educação infantil, ensino básico e superior, locação de
veículos e gerenciamento de
frotas, seleção e agenciamento de mão-de-obra, serviços
de alojamento e alimentação
e serviços de engenharia.
A maioria das empresas
pesquisadas é de médio ou
grande porte (65,9%), seguida das empresas de pequeno
porte (29,3%) e das microempresas (4,9%). Essa configuração ratifica a importância
das empresas para o desempenho da economia local,
uma vez que o conjunto tem
expressividade na produção e
na geração de empregos.

4,9

Microempresa

29,3
Pequeno porte

65,9

Médio a grande porte

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição das empresas pesquisadas, por porte
empresarial (de acordo com o valor do faturamento) - valores em %
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.
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Quase a totalidade das empresas consultadas são matrizes, apresentando forte relação com
a economia local, visto que 90% delas têm 10 anos ou mais de funcionamento – 29,3% com
10 a 20 anos, 46,3% com 21 a 40 anos e 14,6% com 41 anos ou mais.

9,8

14,6

5 a 10 anos
10 a 20 anos

29,3
21 a 40 anos

46,3

41 ou mais

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição do número de empresas pesquisadas
segundo o tempo de funcionamento - valores em %
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.

Abrangência
do mercado
consumidor

Um aspecto importante sobre o ambiente empresarial deste território é
a abrangência do mercado
consumidor de suas empresas. O empreendedorismo e a vontade de expandir
estão presentes no perfil
empresarial local. O escoamento da produção e oferta de serviços ultrapassa a
fronteira estadual e tem no-

tável abrangência de mercado: 46,2% das indústrias
alcançam todo o Nordeste
e 30,8% alcançam o mercado nacional; comércio e
dos serviços, também têm
presença relevante no mercado nordestino (38,9% e
30,0%, respectivamente),
fornecendo produtos e serviços para a região como
um todo.
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Abrangência
Brasil

Comércio Indústria Serviços

Total

-

30,8

-

9,8

38,9

46,2

30,0

39,0

Pernambuco

11,1

-

10,0

7,3

Sertão de Pernambuco

11,1

23,1

30,0

19,5

Serra Talhada e entorno

38,9

-

30,0

24,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Nordeste

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição das empresas pesquisadas, segundo a
abrangência de mercado - valores em %
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.

Segundo os empresários da indústria, antes da crise de 2014/2015 a demanda do
próprio mercado pernambucano era capaz de absorver o escoamento da produção local.
Após a crise, foi necessário investir em expansão e buscar mercado consumidor em outros estados, até fora do raio de influência do Sertão do Pajeú, o que ajudou a ampliar a
abrangência de atuação e atrair mais atenção sobre a área de Serra Talhada.

Fontes de informação e apoio aos negócios
Para desenvolver suas atividades, as
empresas utilizam informações de uma variedade de fontes e a sua habilidade para
realizar negócios também é influenciada
pela capacidade de absorver e combinar
essas informações a seu favor, buscando
inspiração para melhorar seu modelo de
atuação e orientação sobre os produtos e
serviços que possam oferecer. Ou seja, a
informação tanto apoia os empreendedores em seu desafio de gerenciar os negócios
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quanto aponta as oportunidades de negócio e melhorias dentro do seu segmento.
As fontes informatizadas, como sites e
redes sociais, se sobressaem como fontes
relevantes de informação, ultrapassando
o total de 50% das empresas. Ou seja, a
busca por informação de concorrentes,
produtos e mercado consumidor ocorre,
principalmente, pela internet.
Um pouco abaixo de 50%, foram citadas as participações em eventos de negó-

cios, como feiras, congressos
e exposições. Vale ressaltar
que existem eventos importantes na região, como o ExpoSerra, em Serra Talhada, e
o Expoagro, em Afogados da
Ingazeira, e cuja participação
dos empresários locais deve
ser incentivada. Além das fontes informatizadas, os meios
mais tradicionais de comunicação, como jornais e revistas
ou periódicos especializados
também foram considerados

relevantes (41,5%).
Fontes de informação
mais específicas, também
foram consideradas, como
empresas e consultores, representantes
comerciais,
instituições de ensino e de
pesquisa. Foi ressaltado pelos empreendedores a importância desses agentes para a
elaboração de processos produtivos e modelos de negócio, além da oferta de novos
produtos e serviços. Entre os

exemplos, destacam-se os citados: na indústria de móveis,
em que empresários mencionam que a introdução de
tecnologia e automação aumentou a produtividade; na
indústria farmoquímica, em
que a expansão de rede de
farmácias com manipulação
levou a mudança nos modelos de negócios, com a introdução do modelo de franquias, com perspectivas para
alcançar todo o estado.

Sites, redes sociais e/ou outras formas de

53,7

interação on line
Feiras de negócios, congressos e

48,8

exposições
Jornais, revistas e/ou periódicos

41,5

impressos
Contratação de empresa ou consultor

29,3

individual especializado
Representantes comerciais
Contato com instituições de ensino
técnico ou superior
Empresa ou instituto de pesquisa e
desenvolvimento

19,5

14,6

12,2

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição das empresas pesquisadas, segundo
as fontes de apoio e informação sobre o mercado de atuação - valores em % *
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.

Nota: (*) O somatório das categorias ultrapassa 100%, pois a pergunta permitia múltipla resposta.
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Áreas da gestão empresarial e tecnologia da informação
Sobre a gestão empresarial, a maioria dos
empreendedores (63,4%), em geral representantes de empresas com maior porte, apontou que comumente são contratados tanto o
serviço de consultorias especializadas quanto
funcionários permanentes para realização de
processos como assessoria jurídica, assessoria
contábil, assistência técnica em tecnologias

da informação, recursos humanos, assessoria
financeira e apoio administrativo. Algumas
empresas, entretanto, declaram realizar todos
os processos de gestão empresarial apoiados,
exclusivamente, por consultorias externas
(19,5%) e outras mantêm apenas equipe interna permanente para fazê-los (14,5%).

2,4
14,6

19,5

Consultoria externa

Consultoria externa e equipe interna

Equipe interna

Não respondeu
63,4

Área de Serra Talhada e entorno: Empresas segundo a forma de contratação dos
processos de gestão empresarial - valores em %
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.
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A atitude mais comum sobre a delegação desses processos é a de manter equipes internas
para as áreas gerenciais, formadas por advogados júnior e técnicos em contabilidade e informática, sem, no entanto, dispensar a assessoria de profissionais mais experientes, normalmente
localizados na capital Recife e em Caruaru.
As assessorias jurídica e contábil, seguidas da assistência técnica em TI são as demandas
mais relevantes. Com menor expressividade, mas ainda relevante, vale salientar a demanda por
gestão de recursos humanos, por se tratar de uma área estratégica das empresas, com o objetivo de proporcionar satisfação e engajar as pessoas envolvidas na atividade.
Assessoria jurídica

88,2

Contabilidade

85,3

Assistência técnica em TI

50,0

Recursos humanos

38,2

Assessoria financeira

Apoio administrativo

35,3

17,6

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição das empresas que contratam consultoria externa, por ramo de atuação da consultoria contratada - valores em % *
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.

Nota: (*) O somatório das categorias ultrapassa 100%, pois a pergunta permitia múltipla resposta.
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Para as soluções de TI, especificamente o
uso de softwares voltados para gestão empresarial, 41,5% das empresas utilizam programas
desenvolvidos externamente, embora a capacitação dos funcionários para utilizá-los seja realizada internamente, passando dos funcionários
antigos para recém-admitidos. Em 39,0% dos
casos, tanto o software quanto o treinamento
dos funcionários ficam a cargo de uma empresa
que o desenvolveu.
Não obstante o modelo de software como
serviço externo (SaaS) ser o mais frequente –
adquirindo-se licença de uso para as aplicações
tecnológicas –, 17,1% das empresas relataram
que também desenvolvem internamente algum
software de Gestão de Relacionamento com o
Cliente (CRM).
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Os softwares são adquiridos
externamente e a capacitação
dos funcionários é interna

41,5

Os softwares e a capacitação dos
funcionários são adquiridos
externamente

39,0

As soluções (softwares) são
desenvolvidas internamente
Não respondeu

17,1

12,2

Área de Serra Talhada e entorno: Distribuição das empresas, segundo as formas de
contratação das soluções em TI (softwares) para a realização dos processos de gestão
- valores em % *
Fonte: Pesquisa direta. Elaboração Ceplan.

Em geral, os softwares adquiridos são desenvolvidos por empresas de fora do estado,
a maioria delas em São Paulo e Minas Gerais,
ressaltando a experiência dessas empresas no
mercado. Ainda são poucos os casos de empreendedores que implantaram infraestrutura
de computação em nuvem, colocando como
entraves as dificuldades de conexão da área.
Cabe orientar esses empreendedores sobre os serviços com base tecnológica, ofere-

cidos com qualidade no próprio estado, por
empresas ligadas Porto Digital no Recife. Registra-se a necessidade de aproximar os desenvolvedores existentes na capital às empresas
da área, buscando entender as suas necessidades em termos de tecnologia da informação
e desenvolvendo infraestruturas de serviços
em rede (IaaS) que se adequem a realidade da
rede de comunicações local.

Nota: (*) O somatório das categorias ultrapassa 100%, pois a pergunta permitia múltipla resposta.
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Ações de sustentabilidade ambiental
A preocupação com as questões ambientais e a convivência com o semiárido é
inerente à atividade econômica local. Todos
os empreendedores demonstraram comprometimento com a sustentabilidade ambiental, apoiando as ações realizadas por
instituições de ensino e pesquisa – ITEP,
UFPE e IFPE –, cooperativas de materiais
recicláveis ou mesmo realizando ações dire-

tas nesse sentido.
Na indústria, os empreendedores ressaltaram o fato de suas empresas estarem
operando sob todas as licenças necessárias
ao funcionamento. Foram identificados casos de selos e certificações importantes, de
reconhecimento internacional, como o de
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e ISO
9001.

Todos os empreendimentos encontram alguma solução de reaproveitamento para o descarte de resíduos sólidos, beneficiando
o meio ambiente e melhorando a rentabilidade dos negócios. Em
alguns casos, mesmos os resíduos úmidos e químicos são reaproveitados ou reciclados pelas empresas.
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Entre os exemplos
de ações de
sustentabilidade
ambiental citadas,
destacam-se:
Caixas de madeira, resíduos de madeira e pó de serragem descartados por empresas de atacado e fábricas de
móveis, além de outros materiais sólidos in natura, como
cascas de côco descartadas
por empresas de envasamento da água, são todos reaproveitados por indústrias locais
que utilizam fornos no seu
parque fabril;
Em fábricas de móveis,
foram identificados processos de reciclagem de diluentes, uso de resinas antidispersão e utilização de madeiras

de replantio, certificadas, de- res administrativos;
notando potencial para exReuso de água no procesportação, de acordo com pa- so produtivo foi importante
drões internacionais;
ação identificada no caso de
O respeito às normas in- algumas indústrias de móveis,
ternacionais, enfatizado por de produtos de minerais não
empresas de fabricação de ali- metálicos e curtimento de
mentos (nesses casos, empre- couro;
endedores ressaltam inclusive
Utilização de pó de pedra,
projetos com potencial para adquirido junto às pedreiras
exportação, alcançando o da região, para produção de
mercado europeu);
pré-moldados de concreto
Resíduos
alimentares,
como de frutas, legumes e
crustáceos, são utilizados
para alimentação animal em
estabelecimentos agropecuários das próprias empresas;

armado;

Investimentos na implantação de cisternas e outros
sistemas de armazenamento
de água, além de áreas dedicadas a cultura agroecológiA coleta seletiva de lixo é ca e projeto de energia solar,
incentivada em todas as em- dentro de propriedades inpresas, desde o chão de fábri- dustriais.
ca e dos galpões até os seto-
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4.

OPORTUNIDADES
PARA INVESTIMENTOS
E NEGÓCIOS NA ÁREA
DE SERRA TALHADA E
ENTORNO

A análise de diagnóstico e perspectivas de desenvolvimento envolveu um levantamento amplo de informações sobre a economia e a atividade empresarial de Serra
Talhada e entorno. A partir dessa análise chegou-se a uma lista de oportunidades para
negócios, em termos de produtos e serviços a serem oferecidos no território, que são
apresentadas nesta seção. A identificação das oportunidades listadas também considerou o ambiente de negócios e a sondagem junto às lideranças locais.
O olhar especial sobre esse território se
justifica pelo dinamismo observado nos últimos anos, ao longo dos quais vem diversificando o seu rol de atividades econômicas.
Atualmente, Afogados da Ingazeira, Floresta, Custódia, São José do Belmonte, Triunfo
e, em especial, Serra Talhada, já se destacam
no sertão de Pernambuco, por apresentarem
grande diversidade de atividades econômicas.
Estes e outros municípios ainda demonstram
potencial de crescimento em vários segmentos de atividade.
A perspectiva é que o dinamismo nessa

área se acelere nos próximos anos, à medida
em que se consolidem os benefícios de projetos importantes, como o Sistema Adutor do
Pajeú, o Shopping Serra Talhada, o Aeroporto Regional do Pajeú, que reduzirá o tempo
de deslocamento e facilitará novos acordos
de negócio e a Ferrovia Nova Transnordestina, cuja conclusão seria um fato gerador de
grande dinamismo para o estado, aumentando a produtividade e escoamento de cadeias
e arranjos produtivos no interior do estado, a
exemplo da área de Serra Talhada e entorno.
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Embalagens
de materiais
diversos
(plástico e
celulose)

O desenvolvimento econômico recente, com novas e diversificadas instalações industriais, além da força do setor de
atacado e distribuição, aponta para uma demanda crescente
por fornecimento de embalagens, especialmente para Serra
Talhada, Custódia, Floresta, Afogados da Ingazeira e São José
do Belmonte. Fábricas ou distribuidores de embalagens poderão atender diretamente ao setor atacadista, em expansão, e à
indústria local de alimentos, bebidas, materiais de construção
e produtos farmoquímicos.

Equipamentos
de proteção
individual (EPI)
e coletiva (EPC)

Além do potencial já instalado para produção de bens e
prestação de serviços, as perspectivas de desenvolvimento
apontam mais diversificação e expansão das atividades econômicas existentes nos próximos anos, o que demandará também maior diversidade e qualidade dos equipamentos de proteção no ambiente de trabalho.

Materiais para
instalação e
Observou-se a necessidade de maior oferta de materiais
manutenção para instalação e manutenção elétrica e hidráulica, justificada
de sistemas pela presença de médias e grandes indústrias de alimentos e
elétricos e bebidas, medicamentos e produtos de minerais não metálicos.
hidráulicos
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Uniformes profissionais e fardamentos personalizados
Atualmente grande parte da demanda por
uniformes e fardamentos é suprida por confecções de fora da Área, inclusive de fora do
estado. A chegada de novos empreendimen-

tos, como a de um shopping e um aeroporto,
traz a oportunidade para uma produção local,
mais atuante na própria região.

Cursos e treinamentos de preparatórios (teoria e prática) para
técnicos de nível médio (eletricidade, hidráulica e mecatrônica)
A consulta empresarial relatou a carência
de profissionais especializados em sistemas
elétricos e hidráulicos. As visitas técnicas
também registraram investimentos recentes
em automação industrial, indicando a neces-

sidade de profissionais de mecatrônica. Atualmente, para serviços de maior complexidade, as grandes e médias empresas costumam
contratar profissionais de fora do território.
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Design e produção de artefatos de couro de origem ovina e caprina
É notável a força da caprinovinocultura
na Área de Serra Talhada e entorno. Esse potencial implica na multiplicidade de produtos
oriundos do vultoso rebanho encontrado na
região. O curtimento e a fabricação de artefatos de couro são uma expressão dessa realidade local, além de serem atividades passíveis
de expansão. Contudo, é necessário agregar

mais valor, com investimento em design e elaboração de produtos mais sofisticados, que
atendam diretamente o mercado de moda
nacional, a partir dessa região. Incentivos à
melhoria nos processos de criação também
são essenciais para que os produtos locais se
tornem referência em qualidade.

Carne, leite e derivados de origem ovina e caprina
Melhorias nas técnicas de criação dos rebanhos também resultariam em excelência na
qualidade da carne, leite e derivados de origem ovina e caprina. Além de alto valor nutricional, esses produtos apresentam baixos
teores de calorias, gorduras e colesterol. Com

o aumento da demanda por alimentos saudáveis, investir no crescimento da caprinocultura e da ovinocultura, tanto a leiteira quanto
a de corte, é uma oportunidade para agregar
valor à produção e fortalecer a sua relevância
gastronômica no estado.
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Serviços de apoio a diagnose e terapia
A Área de Serra Talhada e entorno abriga
dois importantes polos de saúde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, com uma oferta
de serviços que extrapola os limites do sertão

do Pajeú, havendo ainda espaço para expansão dos serviços de apoio a diagnose e terapia
(SADT), como diagnósticos laboratoriais e
por imagem, além de fisioterapia.

Manutenção de equipamentos e aparelhos médico-hospitalares
Em consonância com as necessidades de
capacitação nas áreas de eletricidade, hidráulica e mecatrônica, para instalação e manutenção de máquinas e equipamentos, também é
indispensável a qualificação de mão de obra
para manutenção de equipamentos e aparelhos médico-hospitalares. A perspectiva de
expansão das atividades no segmento de saúde, com equipamentos sendo implantados
ou requalificados em Serra Talhada (Hospital

Geral do Sertão, requalificação do Hospital
Regional Professor Agamenon Magalhães,
novo centro de hemodiálise no Hospital São
Vicente, implantação do Centro de Oftalmologia em parceria com a Fundação Altino
Ventura) e em Afogados da Ingazeira (implantação do Centro de Reabilitação Regional
de Média e Alta Complexidade) reforça o potencial de negócios associados a esses serviços de manutenção.
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Serviços de unidades especializadas em lavanderia para hospitais,
alojamentos e outras atividades
O desenvolvimento da região nos próximos anos traz a perspectiva para a expansão
dos negócios em saúde, hotelaria e de serviços alimentação, demandando o apoio de

serviços de lavanderia, com as vantagens de
redução dos custos, maior eficiência na utilização dos recursos e conservação das peças.

Preparo e fornecimento de alimentos, principalmente para empresas
Ceder alimentação diária e com qualidade
implica em satisfação e maior produtividade
dos funcionários. Terceirizar esse serviço, por
sua vez, torna a ação mais prática para as empresas. Empreendedores locais apontam que
o perfil empresarial da região, com indústrias
e atacadistas de médio e grande porte, justi-

fica a expansão dos serviços de fornecimento de refeição e que, apesar de não haver a
“cultura” de terceirização entre as empresas
locais, essa é uma perspectiva que tende a mudar com a devida orientação sobre suas vantagens.
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Conservação, limpeza, dedetização e manutenção de prédios e
condomínios
A existência de grandes empresas da indústria e do comércio atacadista, além de unidades hospitalares com importância regional,
sendo todas atividades em expansão, faz com
que a demanda por serviços de conservação,

limpeza, dedetização e manutenção predial e
condominial tenda a crescer, sobretudo nos
municípios de Serra Talhada, Afogados da
Ingazeira, Custódia e Floresta.

Serviços de vigilância e segurança patrimonial, inclusive com
sistemas de monitoramento eletrônico
O desenvolvimento do território traz a
perspectiva de aumento da renda e do consumo de bens duráveis e de capital. Os serviços
de segurança privada serão cada vez mais requisitados, para vigiar e proteger o patrimô-

nio de empresas e famílias. Entretanto, trata-se de serviços qualificados, com sistemas de
monitoramento eletrônico e dotados de inteligência artificial, auxiliando a identificação de
criminosos.
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Suporte técnico e manutenção em tecnologia da informação
Os empresários consultados relatam que
a oferta de serviços de manutenção de equipamentos de informática e automação comercial, entre outros equipamentos de processamento de dados, pode ser ampliada e

melhorada, tendo em vista o crescimento do
setor comércio e serviços, sobretudo para os
municípios de Serra Talhada, Afogados da
Ingazeira, Custódia e Floresta.

Aluguel de equipamentos para transporte e armazenamento
de cargas
Com a presença de grandes empresas de
atacado para supermercados e distribuição de
materiais de construção, medicamentos, móveis e eletrodomésticos, entre outros produtos, a região apresenta boas perspectivas para

serviços de aluguel de equipamentos como
empilhadeiras, paleteiras e rebocadores, que
ofereçam também suporte e manutenção eficientes para os clientes.
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Serviços de transporte particular e locação de automóveis
O grande fluxo de pessoas para as cidades-polo, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira,
em busca de serviços médicos e educacionais,
além da perspectiva de aumento desse fluxo
na cidade de Serra Talhada, após a chegada do

shopping center e do aeroporto, sinaliza para
diversas oportunidades de serviços de transporte de pequeno porte, como táxi, transfer,
locação de automóveis e transporte escolar.

Atividades de condicionamento físico e desportivas, com condições
especiais para a terceira idade
Atualmente, a busca por maior qualidade
de vida é uma tendência em todas as faixas
etárias. Cresce a busca por exercícios funcionais, halterofilismo, artes marciais, entre
outras práticas, desde a fase final da infância
até a terceira idade. Com o aumento da longevidade dos brasileiros, será cada vez mais

relevante a contribuição da população acima
dos 50 anos para a economia, incluindo a sua
busca por melhores padrões estéticos. Essas
tendências aponta a oportunidade nesse ramo
de negócios, com atenção especial para as atividades assistidas para a terceira idade.
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Serviços integrados de clínica veterinária e pet shop, incluindo
higienização e embelezamento
Outra tendência relevante é a mudança na
estrutura familiar, importante fator por trás
do crescimento no mercado pet. Com a redução do número de filhos, formação de casais
sem filhos e o crescente número de idosos
morando sozinhos, cada vez mais domicílios

adotam os animais de estimação como um
membro familiar. Com o desenvolvimento
da Área de Serra Talhada e entorno, essa tendência nacional e o aumento da renda local
favorecem a expansão de negócios nesse segmento.

Serviços de provedores de internet
Em cidades com mais de 20 mil habitantes
no território, a exemplo de Floresta, Custódia
e São José do Belmonte, ainda é possível ampliar e melhorar a oferta de serviços de prove-

dores de internet em área urbana, o que abre
espaço para oportunidades nessa atividade e,
consequentemente, viabilizar o crescimento
de negócios digitais na região.
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Desenvolvimento para web e aplicativos mobile e
licenciamento de softwares
Esta é uma oportunidade para microempreendedores do segmento de TIC, devido à
tendência ao crescimento do uso de aplicações para celulares, aplicações web, web design e ações rápidas de marketing digital. Tal
serviço pode dinamizar não apenas os negó-

cios do varejo, por conectar lojistas e consumidores, mas também as empresas de atacado
e distribuição, com soluções para monitoramento de equipes de venda, de estoques e das
rotas de coleta e entrega de produtos.

Agência de publicidade, marketing e design gráfico
Empresários e gestores locais revelaram
carência de profissionais que prestem serviços
na área de comunicação. Parte dos serviços
de publicidade são contratados a empresas
de Recife e Caruaru, o que justificaria a pre-

sença de agências qualificadas nessa atividade,
sobretudo nos municípios de Serra Talhada,
Custódia, Afogados da Ingazeira, Custódia e
Floresta.
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Hotéis e pousadas, com integração aos roteiros turísticos
Identificou-se grande potencial para ampliação dos roteiros turísticos na região. A
operação do Aeroporto Regional do Pajeú, o
funcionamento do shopping center e a melhoria das estradas de acesso irão fortalecer o
fluxo de pessoas para a região. Nesse sentido,
a ampliação da rede hotéis e pousadas é uma
oportunidade latente. Para ter sucesso, essa
oferta deve visar a promoção e a integração

dos atrativos turísticos locais. No caso de Serra Talhada, o potencial turístico está relacionado ao turismo de negócios, mas o turismo
de aventura poderá ser incentivado a partir
da rampa de voo livre. Também ressalta o turismo religioso em Solidão, o ecoturismo em
Triunfo, Serra Talhada e Floresta e o turismo
cultural em Triunfo, Afogados da Ingazeira e
São José do Belmonte, entre outras atrações.

Espaços para eventos e espetáculos
Associado aos investimentos em hotéis e
pousadas, um outro segmento com potencial
de investimento na região é o de espaços para

eventos e espetáculos. É possível, nesse caso,
que futuros projetos em hotelaria já considerem essa oportunidade.
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Lojas de conveniência 24 horas
Uma oportunidade interessante para municípios com mais de 20 mil habitantes no território, a exemplo de Serra Talhada, Afogados
da Ingazeira, Floresta e Custódia é a de lojas
de conveniência 24 horas. Com investimento em segurança e vendedores qualificados,
empreendimentos dessa natureza, em pontos estratégicos, podem atender a população

com alimentos, bebidas e produtos de higiene
e limpeza, suprindo necessidades “de última
hora”. O modelo da loja dependerá do local
do estabelecimento, podendo ser mais popular e ofertar itens básicos para alimentação
e cuidados domésticos ou do tipo empório,
com itens mais nacionais e importados, servindo também de local de encontros casuais.
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!

O olhar especial sobre
esse território se
justifica pelo dinamismo
observado nos últimos
anos, ao longo dos quais
vem diversificando o
seu rol de atividades
econômicas.
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5.
MOMENTO
FAVORÁVEL
A NOVOS
INVESTIMENTOS
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Com o intuito de atualizar informações sobre
o desenvolvimento para
Serra Talhada e entorno,
considerando o momento
difícil pelo qual passam as
atividades econômicas –
especialmente as ligadas
ao setor terciário, que são
as mais relevantes no território em análise –, esse capítulo final traz o resultado
de sondagem com lideranças empresariais, relatando
a visão desses stakeholders
a respeito da situação atual e das expectativas da região para o pós-pandemia.

Apesar da forte pressão sobre a área de saúde
e um impacto negativo sobre o mercado de trabalho
no início da pandemia, a
economia local tomou um
novo impulso com a introdução do Programa de Auxílio Emergencial (PAE).
Na visão do empresariado,
o aporte financeiro às famílias ampliou significativamente a massa de rendimentos da população da
área.
Isso por que, para muitas famílias da região os
programas de transferên-

cias, como o Bolsa Família e a Aposentadoria Rural, são a principal fonte
de renda. Nesse sentido,
o PAE representou um
volume adicional de rendimentos no ano de 2020,
em torno de 604,6 milhões
de Reais.
A importância do Auxílio Emergencial refletiu no
aquecimento do comércio
e serviços locais, proporcionando inclusive a geração de empregos em meio
à pandemia: o saldo foi de
538 postos de trabalho a
mais, levando a um cresci-
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mento de 3,5% no total de
empregos dos dois setores,
entre janeiro e dezembro
de 2020.
Mesmo com as restrições de funcionamento e
de mobilidade, Serra Talhada foi contemplada em
2020 com a inauguração
do Shopping e do Aeroporto. O centro de compras é
um empreendimento inédito para a região do Pajeú
e os investidores têm boas
expectativas, tão logo a
imunização alcance toda a
população e as atividades
presenciais sejam retomadas. Em 2021 o Shopping
ganhou a unidade de uma
instituição de ensino superior e para 2022 espera-se
a instalação de uma nova
loja âncora, estabelecimento de uma grande rede
nacional de varejo.

Após a completa imunidade, também se espera
que o novo Aeroporto Regional dinamize o turismo
da área de Serra Talhada e
entorno, seja com foco em
negócios – especialmente em Serra Talhada – ou
em lazer, aproveitando a
potencialidade dos ativos
ambientais e arqueológicos de cada município.
Segundo os empresários
locais, o aeroporto está
em pleno funcionamento,
com dois voos diários, cinco dias na semana, todos
lotados, abrindo a perspectiva para ampliação do
tamanho das aeronaves
(atualmente com 9 passageiros) nos próximos anos
e demanda para inclusão
de um voo direto para São
Paulo.
Por enquanto, além da
circulação de executivos
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e empreendedores, para
acordos de negócios, o
transporte aéreo já possibilita a conexão com profissionais de medicina de
fora da região, tanto para
realização de procedimentos hospitalares quanto
para lecionar nas instituições de ensino em Serra
Talhada.
O município de Serra Talhada é considerado
o quarto polo médico de
Pernambuco, sediando a
III Macrorregião de Saúde, que engloba as regionais de Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Serra
Talhada, envolvendo 35
municípios e atendendo
uma população de 830 mil
pessoas. Com a inauguração do Hospital Geral do
Sertão - Eduardo Campos, em 2020, a cidade se
prepara para ser referên-

cia em casos de urgência
e emergência, além de ser
referência em UTI de alta
complexidade em obstetrícia e neonatal, com os serviços do Hospital Regional Professor Agamenon
Magalhães. O segmento
ainda conta com a presença de quatro hospitais privados, que geram cerca de
500 empregos diretos.
Outra recente conquista para a economia de Serra Talhada e entorno foi a
inauguração de um Condomínio Industrial. Trata-se de uma iniciativa com
o objetivo de atrair novos
empreendimentos. Atualmente quatro pequenas indústrias encontram-se em
fase de instalação e uma
em fase de conclusão, e
já há novas empresas demonstrando a intenção de
se instalarem no local.

Ainda há a expectativa,
por parte do empresariado, para a conclusão do
ramal ferroviário da Nova
Transnordestina de Custódia até Suape, o que beneficiaria o desenvolvimento
da região, possibilitando o
escoamento de um volume
considerável de cargas. Na
visão dos empreendedores locais, viabilizar esse
investimento traria condições para a implantação de
um parque intermodal em
Serra Talhada, englobando
indústrias, distribuição e
serviços.
Para o futuro da região, além das conquistas
recentes já mencionadas,
as lideranças locais apontam como um investimento muito promissor a geração de energia elétrica
aproveitando a abundante
incidência solar. Além da

perspectiva de um grande
empreendimento em São
José do Belmonte, outros
municípios no território
também apresentam potencial, a exemplo de Flores.
As
transformações
ocorridas ao longo da última década e as que estão
ocorrendo, a despeito da
pandemia, com a chegada
de investimentos estruturantes e transformadores
e a força do empreendedorismo da área, reforçam
as expectativas para a economia de Serra Talhada e
entorno, tendo como fator
relevante a sua posição
estratégica. De diferentes
perspectivas, são evidentes as condições favoráveis para investimento nas
oportunidades de negócio
vislumbradas na área de
Serra Talhada e entorno.
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