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Fundação Armando Álvares Penteado 
Museu de Arte Brasileira - São Paulo - S.P. 

A Fundação Armando Álvares Penteado surgiu em 1948, atendendo 
disposições testamenteiras de seu instituidor que visavam a promover 
e difundir as artes. O Museu de Arte Brasileira da FAAP foi criado em 
1961, em continuidade a essa vocação e sua exposição inaugural 
mostrou seu propósito de pesquisar e tornar conhecida a arte nacional. 

Aquela exposição trouxe a público o barroco brasileiro em suas 
diversas manifestações: pintura, arquitetura, escultura, ourivesaria e 
mobiliário. Paralelamente ao evento, foram organizados cursos sobre 
a literatura do período, um ciclo de cinema abordando temas a ele 
relacionados e um desfile de reproduções de vestimentas do período. 

Atualmente, o MAB-FAAP abriga em sua coleção cerca de 2 500 
obras entre pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, por meio das 
quais é possível traçar uma visão panorâmica da história da arte 
brasileira do Século XX. 

Dentro do acervo, é possível detectar dois núcleos principais de 
obras. O primeiro deles refere-se ao Modernismo, conservando obras 
que testemunham sua gênese, como é o caso de "O Homem das 
Sete Cores", 1915/1916, de autoria de Anita Malfatti, que participou 
da famosa exposição da artista realizada em 1917 e mais tarde da 
Semana de Arte Moderna de 1922. Há nesse conjunto de obras 
exemplos significativos da produção da década de 1920, dos rumos 
que o Modernismo tomou nos anos de 1930 e 1940, por influência da 
Escola de Paris, do retorno à ordem, da produção dos pintores imigrantes 
italianos ou japoneses que escolheram seu novo lar na cidade de São 
Paulo. Há testemunhos das tentativas de busca da arte nacional, do 
entusiasmo pela indústria e pelas novas tecnologias, do encontro com 
novas realidades urbanas, da procura pelos subúrbios ou da redescoberta 
da paisagem. Ainda quanto aos rumos do Modernismo, a coleção do 
MAB preserva algumas obras de grande significado com relação aos 
caminhos tomados pela abstração nos anos de 1950 e 1960, com 
destaque especial às tendências construtivas e à abstração lírica. 

Outro núcleo que ganha destaque na coleção do Museu é o que 
congrega obras de antigos alunos da FAA~ pois ela é uma instituição 
que desde suas origens é devotada às artes. A partir do final dos 
anos de 1960, ela mantém cursos universitários para a formação de 
professores de artes, que desde então têm legado artistas de 
importância inquestionável ao cenário artístico brasileiro. Esse 
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segmento é motivo de grande orgulho, pois estabelece um vínculo 
entre dois setores da mesma instituição que se destinam, cada um a 
seu modo, ao desenvolvimento e à promoção das artes. 

Nestas mais de quatro décadas de existência, além da reunião de 
uma coleção importante, o MAB-FAAP vem realizando exposições de 
relevo das artes brasileira e estrangeira, assim como de temas mais amplos, 
relacionados à história, ao design e à moda. Desse modo, além de cumprir 
seu propósito de promoção de atividades culturais, o museu vem 
desenvolvendo uma importante ação educativo, não apenas integrando 
os estudantes de nossa comunidade universitária, mas se expandindo 
para o público visitante já habituado às exposições e propiciando atividades 
para a integração cultural de outros setores da sociedade. 

Em março e abril de 2004, o MAB-FAAP apresentou pela primeira 
vez o seu acervo no exterior, na Embaixada do Brasil na Alemanha, em 
Berlim. Foi uma oportunidade para se demonstrar o quanto a arte brasileira 
é bem recebida e reconhecida pela sua qualidade, em outros países. 

Celita Procópio de Carvalho 
Presidente do Conselho de Curadores 

Fundação Armando Álvares Penteado - Museu de Arte Brasil eira 
Rua Alagoas 903 - Prédio 1 - O 1242-001 - São Paulo - SP - Brasil 
Fone:(l 1 )3662-7198 -Fax: ( 11) 3662-7199 
museu .secreto ri o@foop.br 
www.faap.br 
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Armando Álvares Penteado Foundation 
Museum of Brazilian Art 

The Armando Álvares Penteado Foundation (FAAP) was established 
in 1948, according to the testamentary dispositions of its founder 
that aimed at promoting and diffusing the arts. The Museum of 
Brazilian Art (MAB) of the FAAP was created in 1961, giving continuity 
to this vocation and its inaugural exhibition showed its goal of 
researching and making known the Brazilian Art 

That exhibition has made public the Brazilian Baroque Art in its 
diverse manifestations: painting, architecture, sculpture, jewelry and 
furniture. At the sarne time of this event, courses about the literature 
of the period, a cycle of movies showing related themes and a fashion 
show with reproductions of the period were organized. 

At present, the MAB-FAAP holds in its collection around 2,500 
works of art, including paintings, sculptures, drawings and engravings, 
through which it is possible to show a panoramic view of the history 
of the Brazilian Art in the Twentieth Century. 

ln the Museum collection, it is possible to detect two main cores 
of works of art. The first one refers to the Modernism, keeping works 
that testify its birth, like is the case of the painting "O Homem das 
Sete Cores", 1915/1916, by the Brazilian painter Anita Malfatti, which 
was shown at the famous exhibition of the painter made in 1917 and 
latter in the 1922 Modem Art Week. There are in this group of works 
some main examples of the art production of the Twenties and of the 
directions that Modernism took in the Thirties and the Forties, under 
influence of the School of Paris, which meant the return to order. 
There are also examples of the production of ltalian or Japonese 
immigrant painters who had chosen the city of São Paulo as their 
new home. There are also some works of art that witness the effort 
of searchi ng the true national art, the enthusiasm for the industry 
and for the new technologies, the meeting with new urban realities, 
the search for the outskirts of the city and the rediscovery of the 
landscape. Sti li taking into consideration the diverse directions of the 
Modernism, the MAB collection preserves some works of art of great 
significance in relation to the directions taken by the abstraction 
movement of the Fifties and the Sixties, with special distinction given 
to the constructive tendencies and the lyric abstraction. 
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The other main core that is highlighted in the Museum collection 
is the one that congregates the works of art from the former students 
of the FAAf; an institution that since the beginning was devoted to 
the arts. Since the end of the Sixties, it maintains university courses 
for the formation of art teachers that have given artists of great 
importance to the Brazilian artistic scene. This segment is a reason of 
great pride to us, because it establishes a link between two sections 
of the sarne institution that are destined, each one in its own way, for 
the development and the promotion of the arts. 

ln more than forty years of existence, besides gathering an 
important art collection, the MAB-FAAP has been promoting 
outstanding exhibitions of Brazilian and foreign art, as well as 
exhibitions with broader themes related to history, design or fashion. 
This way, besides fulfilling its goal of promoting cultural activities, 
the museum has been developing some important educative works, 
not only integrating the students of our university community, but 
also expanding itself to a visiting publicai ready used to art exhibitions 
and providing activities for the cultural integration of other sectors 
of the society. 

ln March and April 2004, the MAB-FAAP presented for the first 
time abroad its patrimony at the Brazilian Embassy in Berlin, Germany. 
lt was an opportunity to demonstrate how much the Brazilian art is 
well received and appreciated in foreign countries for its quality. 

Celita Procópio de Carvalho 
President of the Board of Curators 

Armando Álvares Penteado Foundotion - Museum of Brazilian Art 
Rua Alagoas 903 - Prédio l - 01242-001 -São Paulo -SP - Brazil 

Phone: (55 - 11) 3662-7198 
Fax: (55 -11 ) 3662-7199 

museu.secretaria@foap.br 

www.faap.br 
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Apresentação 

º
Brasil em Números, editado anualmente pelo 
IBGE, apresenta informações básicas para o estudo 

e conhecimento da realidade socioeconômica do Brasil, 
tornando-se um valioso instrumento de consulta. Sua 
elaboração vem evoluindo ao longo de 13 anos desde 
sua primeira edição, em 1992. 

Cada tema abordado recebeu a contribuição de 
destacados especial is tas na área, com o intuito de 
enriquecer e ressaltar com comentários os dados, 
tabelas e gráficos apresentados. 

Esta é uma publicação bilingüe com o objetivo de 
divulgar de maneira mais ampla as informações sobre 
o País. Aqueles que desejarem informações mais 
detalhadas poderão obtê-las na página do 1 BGE na 
Internet: www.ibge.gov.br. 

Eduardo Pereira Nunes 
Presidente 



Presentotion 

Brazil in figures, published yearly by IBGE, presents 
basic information for the study and understanding 

of the Brazilian socioeconomic reality, which makes it 
a valuable source of data. lts organization has been 
evolving i n the course of the 13 years si nce its first 
edition in 1992. 

Each theme introduced has received the contribution 
of outstanding specialists in the respective field, with 
the purpose of enhancing and emphasizing with 
comments the data, tables and graphs presented. 

This is a bilingual publication that aims at divulging 
more extensively information about the country. Those 
who wish more detailed data may find them on the 
Internet at the IBGE site: www.ibge.gov.br 

Eduardo Pereira Nunes 
Presiden1 



Uma Breve História do Brasil 

Sem título, 198 1 
HeinzBõese 

A Brief H istory of Brazi 



UiTIO Breve História do Brasil 

Conquista e colonização 

Em 1500, oito anos depois da viagem de Colombo, um 
navegador português a serviço da Coroa e a caminho das 
Índias, Pedro Álvares Cabral, por acaso ou desígnio, aportou 
às costas do que hoje se chama Brasil e declarou a terra 
propriedade de seu rei. Haveria na época cerca de quatro 
milhões de nativos, chamados índios, para uma população 
portuguesa de um milhão. Como as viagens marítimas eram 
impulsionadas por interesses comerciais, a Coroa não deu 
inicialmente grande atenção à nova colônia. Dela só se podia 
extrair pau-brasil, mercadoria pouco rentável no mercado 
europeu, se comparada aos produtos das Índias Orientais. 
Necessidade de defesa do território conquistado contra as 
investidas de espanhóis e franceses forçou, no entanto, a 
Coroa a efetivamente ocupá-lo. A produção de açúcar, 
mercadoria de consumo crescente na Europa, pareceu-lhe o 
melhor método para a ocupação. 

Como mão-de-obra, utilizou-se a população nativa 
escravizada. A partir da segunda metade do Século XVI, no 
entanto, os índios começaram a ser substituídos por escravos 
africanos. Até 1850, data do fim do tráfico, cerca de 4 milhões 
de africanos foram trazidos para o País, l milhão dos quais 
após a independência, proclamada em 1822. Esse número 
supera em muito os 560 mil levados para os Estados Unidos. 
Os componentes indígena e africano marcaram 
definitivamente a demografia e a cultura do País. Vítimas 
iniciais de violência e escravização, integraram-se graças a 
intenso processo de miscigenação. Hoje, os brancos 
correspondem a 54% da população do País, os pardos a 39%, 
os negros a 6%, os indígenas a 0,4%. O peso do passado, no 
entanto, faz com que negros e pardos componham ainda 
hoje a grande maioria da população pobre. 



O longo período de 322 anos de colonização foi de grande 
continuidade no que se refere à natureza da economia, das relações 
sociais e da administração. Sucederam-se ciclos econômicos 
baseados em produtos de exportação. De início, houve o predomínio 
do açúcar, localizado no Norte; no Século XVI 11, a descoberta do 
ouro deslocou o dinamismo econômico para o centro da colônia; 
na segunda metade do Século XIX, o café iniciou seu predomínio 
de quase um século. Enquanto isso, o interior ia sendo lentamente 
ocupado, sobretudo graças à pecuária e se consolidava a mistura 
dos três principais grupos populacionais. Em 1822, havia no País 
cerca de 4 milhões de habitantes, dos quais l milhão de escravos 
de origem africana e 800 mil indígenas. 

Independência até 1930 

A Independência do País em 1822 e a Proclamação da República 
em 1889, 67 anos depois, trouxeram mudanças políticas antes que 
econômicas e sociais. Politicamente, a originalidade do País em relação 
ao resto da América foi o estabelecimento de um regime monárquico 
após a independência. A monarquia centralizada foi fator importante 
na manutenção da unidade da imensa ex-colônia portuguesa, quando 
a ex-colônia espanhola se fragmentava em 16 países (até 1850). Em 
contrapartida, a centralização e a estabilidade política favoreceram 
a manutenção da ordem social e da escravidão. A Proclamação da 
República introduziu o federalismo ao estilo americano e separou a 
Igreja do Estado, mas também não operou mudanças importantes 
na economia e na sociedade. 

Merece referência, no entanto, a única mudança social importante 
do período, a Abolição da Escravidão, decretada em 1888. Quase 
quatro séculos de escravidão marcaram profundamente a sociedade 
e a cultura do País. Para substituir os escravos nas fazendas, promoveu
se a entrada de grande número de imigrantes europeus, sobretudo 
italianos. Os imigrantes concentraram-se no Estado de São Paulo, 
então na vanguarda da produção do café. Os lucros do café, o trabalho 
e os capitais dos imigrantes (acrescidos de japoneses no início do 
Século XX) contribuíram para dar a esse estado grande impulso 
econômico e a liderança da industrialização do País. Ainda hoje, São 
Paulo representa cerca de 35% do produto interno bruto nacional. A 
industrialização, acelerada após a Guerra de 1914, possibilitou a 
formação de uma classe operária nas grandes cidades, importante 
fator de diversificação social e política. 
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Mudanças rápidas: 1930-2003 

O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do País. Nessa 
data, um movimento político-militar pôs fim ao que passou a ser 
chamado de Primeira República, período áureo do domínio dos 
proprietários rurais. A partir de então, houve grande aceleração 
nas transformações social, política e econômica, impulsionadas 
também pelos abalos externos, como a Guerra de 1914-1918, a 
revolução comunista de 1917, a implantação do fascismo na Itália 
e do nazismo na Alemanha e, acima de tudo, a grande crise de 
1929, causada pela quebra na Bolsa de Valores de Nova Iorque, 
que teve impacto imediato na exportação de café, atingindo o 
coração da economia brasileira. O País agrário-exportador
oligárquico, que o Brasil fora até então, começou a dar lugar a 
outro, urbanizado, industrializado e hoje democrático. 

Demografia e economia 

Verificou-se, a partir de 1930, a transformação radical no 
tamanho, a localização e a ocupação da população. De 30 milhões 
em 1920, a população saltou para 60 milhões, em 1960, 118, em 
1980, 170, em 2000. Houve, paralelamente, um deslocamento 
maciço de pessoas do campo para a cidade. Em 1920, menos de 
20% dos brasileiros moravam nas cidades; em 1960, eram urbanos 
45%; em 1980, 68%; e no ano de 2000, mais de 80%, subindo a 
porcentagem para 90%, no Sudeste. Inverteu-se completamente a 
situação, o Brasil passou a ser um País mais urbano que os Estados 
Unidos. A grande maioria dos brasileiros reside hoje nas cidades e 
se emprega na indústria, no comércio, nos serviços, ou engrossa o 
setor de desempregados e subempregados. 

Paralelamente ao processo de urbanização, a crise de 1929 e, l O 
anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial aceleraram muito o 
processo de industrialização por substituição de importações. O País 
teve que produzir os bens industrializados que antes sempre importara. 
O processo não mais se interrompeu, aprofundando-se, na década de 
1950, com a implantação da indústria automobilística e, na década de 
70, com a produção de máquinas e equipamentos. Hoje, o Brasil não 
pode mais ser definido como um País agrícola. A agricultura e a pecuária 
permanecem importantes, sobretudo por seus setores modernizados -
soja, sucos e carne -, mas representam cerca de l 0% do produto 
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nacional bruto, contra cerca de 40% da indústria. O café ocupa papel 
modesto nas exportações, em contraste com os tempos em que era o 
carro-chefe da economia. Os produtos industrializados, incluindo aviões, 
respondem hoje por 60% da pauta de exportação. 

A entrada do povo na política 

Desde a Proclamação da República até 1945, a participação 
eleitoral não passou de 5% da população. A partir dessa data, o 
crescimento do eleitorado foi rápido e constante, mesmo durante os 
governos militares (l 964- l 985t quando estava suprimida a liberdade 
política. Em 1960, o eleitorado representava 22% dos brasileiros, em 
1986, 51 %, um acréscimo de 50 milhões de eleitores, ou de 270% 
em números relativos. A Constituição de 1988, ao permitir o voto do 
analfabeto e ao baixar para 16 anos a idade mínima para votar, deu 
o impulso final à democratização do voto. Hoje, estão alistados quase 
70% dos brasileiros, porcentagem que se compara favoravelmente 
com a dos países de mais longa tradição democrática. 

A entrada do povo na política não foi tranqüila. A primeira tentativa 
(1945-1964) fracassou quando as elites se juntaram aos militares 
para pôr fim ao regime democrático. Nova tentativa teve início em 
1985, ao fim do governo militar. O saldo da nova experiência tem 
sido positivo. Sindicatos, partidos e imprensa têm exercido livremente 
suas atividades; os poderes constitucionais, Executivo, Legislativo e 
Judiciário, têm funcionado regularmente; os rituais da democracia -
eleições, debates, campanhas - não têm sido interrompidos. 
Organizações não-governamentais têm-se multiplicado, agindo muitas 
vezes em cooperação com governos municipal, estadual e federal. 
Alguns experimentos, como os dos orçamentos participativos, sugerem 
melhorias no funcionamento da representação política. Outra 
mudança importante tem sido a consolidação de uma opinião pública 
nacional, mais atenta aos assuntos públicos e mais intolerante em 
relação à corrupção política. 

A década de 1930 foi um marco também no que se refere à 
política social. Os sindicatos operários foram reconhecidos, uma 
vasta legislação trabalhista e social foi introduzida e continuamente 
ampliada. Os indicadores sociais, embora ainda precários, passaram 
por melhoria substantiva no último quartel do Século XX. Embora 
ainda haja 13% de analfabetos no País, o índice de analfabetismo 
caiu para 7% na população de 1 O a 14 anos. A mortalidade infanti 1 

36 8 /BGE Brasil em números/Brazil in fig ures 2004 



caiu de 48 por mil, em 1991, para 32 por mil, em 2002. A esperança 
de vida passou de 43, em 1950, para 68, em 2000. O País subiu 16 
posições no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, embora 
ainda esteja na 65ª posição. 

O desafio da redução da desigualdade 

A principal preocupação dos brasileiros hoje é como construir um 
País que combine três coisas: liberdade, participação e justiça social. 
Há muita liberdade, alguma participação, pouca justiça social. A 
liberdade e a participação, para sobreviverem, precisam gerar justiça 
social, isto é, igualdade. 

Apesar das grandes mudanças havidas, as características da 
formação de nossa sociedade ainda pesam, sobretudo, sob a forma 
da desigualdade social. Embora esteja entre as dez maiores economias 
do mundo, o Brasil é o nono País mais desigual, medida a 
desigualdade pela distância entre ricos e pobres. Cálculos oficiais 
indicam que há no País cerca de 50 milhões de pobres e indigentes. 
Pior ainda, nos últimos 20 anos não houve melhoria substantiva nos 
indicadores de desigualdade. A renda geral da população cresceu, 
mas a distância entre ricos e pobres não diminuiu. 

A desigualdade atinge, sobretudo, os grupos da população 
vitimados ao longo da história, os descendentes dos escravos, os 
trabalhadores rurais, as mulheres e os nordestinos. Os resíduos da 
escravidão sobrevivem no preconceito racial e nas desigualdades 
entre brancos e não-brancos. O analfabetismo entre não-brancos é 
duas vezes superior ao dos brancos. Os últimos têm dois anos a mais 
de escolaridade do que os primeiros. Igualmente, a renda média dos 
brancos é o dobro da dos não-brancos. Herança do latifúndio é a 
existência do Movimento dos Trabalhadores Sem-terra. Num País 
imenso, chegamos ao Século XXI sem resolver o problema da 
democratização da propriedade rural. 

As mulheres conseguiram superar a inferioridade educacional e 
até superaram os homens nesse campo. Mas segundo o Censo de 
2000, seu salário médio ainda equivalia a apenas 71 % do salário 
médio dos homens. A pobreza rural se reflete nas estatísticas de 
educação e renda. A taxa nacional de analfabetismo, em 2000, era 
de 12,8%, mas nas áreas rurais subia para 28%. A renda média 
urbana era de R$ 854,00, contra R$ 327,00 da renda rural. As 
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desigualdades regionais também são dramáticas. O analfabetismo 
no Nordeste, em 2000, era de 26%, mais do dobro do nacional. O 
analfabetismo funcional (quatro anos ou menos de escolaridade) 
atingia 50% da população nordestina. O fator regional pesa também 
muito na desigualdade de renda e qualidade de vida . 

O crescimento acelerado das cidades gerou, ainda, uma grande 
população urbana pobre, excluída do mercado formal de trabalho, 
vivendo em condições precárias, com pequeno acesso aos serviços 
públicos. A miséria urbana facilitou a entrada do tráfico de drogas 
nas comunidades, fazendo com que nossas grandes cidades se 
tornassem inseguras, com altos índices de homicídios. 

Diante da magnitude do problema, pode-se afirmar que o 
grande teste da democracia política de que gozamos desde 1985, 
e o grande desafio dos brasileiros, povo e governo, será descobrir 
meios de reduzir os índices da desigualdade e da violência. De 
positivo, pode-se dizer que existe a consciência do problema e a 
vontade de resolvê-lo. 

José Murilo de Carvalho 
Professor T11ular de História do Brasil na Universidade 

Federal do Ri o de Janeiro - UFRJ 
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A-Brie History o Brazi~ 

Conquest and colonization 

ln 1500, eight years after the voyage of Columbus, Pedro 
Álvares Cabral, by chance or design, arrived at the coast of what 
is called today Brazil and declared the land a property of his 
employer, the king of Portugal. At the time, there would be about 
four million natives, called lndians, to a Portuguese population of 
one million. Since commercial interests drove maritime voyages, 
the Crown at first did not pay much attention to the new colony. 
Only brazilwood could be extracted from it, merchandise not very 
profitable in the European market, if compareci to the goods 
from the East lndies. The need to defend the conquered territory 
from the attacks of the Spanish and the French, however, forced 
the Crown to promete its effective occupation. Production of sugar, 
a commodity for which the European marked was increasingly 
hungry, appeared as the best way to secure the colony. 

Enslaved natives were initially used as labor. ln the second 
half of the sixteenth century, however, the lndians started to 
be replaced by African slaves. Until 1850, date of the end of 
the traffic in slaves, nearly four million Africans had been 
brought to the country, a million of them after independence, 
proclaimed in 1822. This figure surpasses by far the 560 
thousand Africans taken to the United States. The lndian and 
African components left a deep imprint in the country's 
demographics and culture. At first victims of violence and 
enslavement, they were integrated thanks to a vast 
miscegenation process. Today, whites correspond to 54% of 
the population, mulattos to 39%, blacks to 6% and lndians to 
0.4 %. As a consequence of the nature of the process of 
colonization, however, blacks and mulattos represent today a 
large majority of the poor. 

The long period of 322 years of colonization presented few 
changes regarding the nature of the economy, social relations 



and adm i nistration. Econom ic cycles based on export prod ucts 
succeeded one another. At first, there was the predominance of 
sugar, located in the north; in the eighteenth century, the discovery 
of gold relocated economic dynamism to the center of the colony; 
in the second half of the nineteenth century, coffee started its 
predominance which lasted for nearly a century. Meanwhile, the 
interior was being slowly occupied, most of ali thanks to cattle 
breeding. At the sarne time, the blend of the three main population 
groups was being consolidated. ln 1822, the country had dose to 
four million inhabitants, of which one million were slaves of African 
origin and 800 thousand were natives. 

lndependence to 1930 

The lndependence of the country in 1822 and the Proclamation 
of the Republic in 1889, 67 years later, meant political change but 
little economic and social transformation. Politically, the country's 
originality in relation to the rest of America was the establishment 
of a monarchical regime after independence. Centralized monarchy 
was an important factor in the maintenance of the unity of the 
huge former Portuguese colony, if we consider that the former 
Spanish colony broke up into 16 countries (until 1850). But 
centralization and political stability favored the maintenance of social 
order and slavery. The Proclamation of the Republic introduced 
federalism in the American style and separated the Church from 
the State, but it was again unable to operate important changes in 
the economy and society. 

There was, however, one important social change during the imperial 
period, the Abolition of Slavery, decreed in 1888. Nearly four centuries 
of slavery left a deep imprint in the country's society and culture. To 
replace the slave workforce, the central and provincial governments 
promoted large-scale immigration of free workers, especially from ltaly. 
The immigrants concentrated in the state of São Paulo, then at the 
forefront of coffee production. The profits generated by the coffee 
economy and wages and capital of immigrant workers contributed to 
give that state a huge economic boost and put it a the head of the 
country's industrialization process. São Paulo still represents about 35% 
of the gross national product. lndustrialization, accelerated after the 
War of 1914, brought about the formation of a working class in large 
cities, an important factor of social and political diversification. 
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Fast changes: 1930-2003 

The year 1930 represented a watershed in the country's history. 
ln that year, a politico-military movement put an end to what was 
later called the First Republic, the golden period of political and 
economic domination by landowners. From then on, there was a 
great acceleration in social, political and economic transformations, 
impelled also by externai shocks which had started with the War of 
1914-1918, the Communist Revolution of 1917, the rise of Fascism 
in ltaly and, above all, the great crisis of 1929, caused by the crash 
of the New York Stock Exchange. The crash had an immediate 
impact on coffee exports, hitting the heart of the Brazilian economy. 
An agrarian-exporter-oligarchic Brazil started to make way for a 
modem, urban, industrialized and today democratic country. 

Demography and economy 

After 1930, there was a radical transformation in the size, location 
and occupation of the population. From 30 millions in 1920, the 
population jumped to 60 mi llions in 1960, 118 millions in 1980, 170 
millions in 2000. There was, at the sarne time, a massive displacement 
of people from the countryside to the cities. ln 1920, less than 20% 
of Brazilians 1 ived in cities; in 1960, 45% were urban; in 1980, 68%; 
in the year 2000, over 80%, with the percentage going up to 90% in 
the Southeast Region. There was a complete reversion of the 1920 
picture; Brazil became a country more urban than the United States. 
The large majority of Brazilians today lives in cities and is employed 
in industry, trade, services, or swell the masses of the unemployed 
and underemployed. 

Concomitantly with the process of urbanization, the crisis of 1929 
and, l O years later, the Second World War greatly accelerated the 
industrialization process through the substitution of imports. The country 
was forced to produce the manufactured goods that it had previously 
imported. That process never stopped, it was rather strengthened during 
the fifties with the introduction of the automotive industry and in the 
seventies with the production of capital goods. Today, Brazil can no 
longer be described as an agricultura! country. Agriculture is still important, 
mostly thanks to its modernized sectors - soybean, orange juice, meat -
but represents about l 0% of the gross national product, vis-à-vis about 
40% of industry. Coffee plays a modest role in the country's export list, in 
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contrast with the times when it was the leading export product. 
lndustrialized products, including airplanes, make up 60% of all exports. 

The people enter politics 

Since the Proclamation of the Republic up to 1945, electoral 
participation did not go above 5% of the population. After 1945, the 
growth of the electorate was fast and constant, even during the military 
governments (1964-1985), when political freedom was suppressed. 
ln 1960, the electorate represented 22% of all Brazilians; in 1986 it 
carne to 51 %, an increase of 50 million voters, or 270% in relative 
figures. The Constitution of 1988, by allowing the illiterate to vote 
and lowering the voting minimum age to 16 years, gave the final 
boost to electoral democratization. Today, nearly 70% of the Brazilians 
are registered voters, a percentage that compares favorably with 
that of countries with longer democratic tradition. 

The entrance of the people into politics was not done peacefully. 
The first attempt (1945-1964) failed when the elites joined the military 
to put an end to the democratic regime. A new attempt started in 1985, 
by the end of the military government. The balance of the new experience 
has been positive. Labor unions, political parties and the media have 
had freedom of action; the constitutional powers, Executive, Legislative 
and Judicial, have been functioning unimpeded; the rituais of democracy 
- elections, debates, campaigns - have not been interrupted. Non
governmental organizations have multiplied their numbers, and 
developed regular cooperation with municipal, state and federal 
government. Some experiments, such as participatory budgeting, suggest 
improvement in theworkings of political representation. Another important 
change has been the consolidation of a national public opinion, more 
alert to public matters and more intolerant of political corruption. 

The thirties were a landmark also in what concerns social policy. Worker 
unions were then officially admitted and a vast labor and social legislation 
was introduced. Social indicators, although still unsatisfactory, went through 
significant improvement in the last quarter of the twentieth century. Despite 
the 13% of illiterates, the illiteracy rate fell to 7% among the population l O 
to 14 years old. lnfant mortality dropped from 48 to one thousand live 
births in 1991 to 32 to one thousand live births in 2002. Life expectancy 
went up from 43 years in 1950 to 68 years in 2000. The country has 
climbed 16 positions in the United Nations Human Development lndex, 
although it still occupies a modest 65th position. 
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The challenge of fighting inequality 

lt can be safely said that the main concern of Brazilians today is 
to build a country that combines freedom, participation and social 
justice. There is much freedom, some participation, and little social 
justice. lt is ais o largely accepted that freedom and partici pation, to 
survive, must generate social justice, that is, a substantial degree 
of equality. 

Despite the major changes that took place, the burden of the 
past is still present, especially in the indicators of social inequality. 
Positioned among the l O largest economies in the world, Brazil is 
the ninth most unequal country, if we measure inequality by the 
distance between rich and poor. Official estimates indicate that 
there are in the country close to 50 million people below the poverty 
line. Worse still, in the last 20 years there has been no substantive 
improvement in the indicators of inequality. The overall income of 
the population increased, but the distance between rich and poor 
remained constant. 

lnequality hits mostly the population groups victimized in the course 
of history, that is, descendants of slaves, rural workers, women and 
Northeasterners. The rem nants of slavery survive as racial prejudice 
and inequalities between whites and non-whites. llliteracy among 
non-whites is twice as high as among whites. The latter have two 
more years of schooling than the former. Similarly, the average income 
of whites is twice that of non-whites . An inheritance of the latifundia 
is the Movement of the Landless Workers. A huge country, Brazil 
enters the twentieth-first century without having solved the problem 
of democratization of rural property. 

Women succeeded in overcomi ng educational inferiority and even 
surpassed men in this area. But according to the Census of 2000, 
their average wages were stil 1 the equ ivalent of only 71 % of the 
average wages of men. Rural poverty is mirrored in the statistics of 
education and income. National il literacy rate in 2000 was 12.8%, 
but in rural areas it was 28%. The urban average income was 
R$854.00, v is-à-vis R$327.00 average rural income. Regional 
inequalities are also dramatic. llliteracy in the Northeast Region 
was 26% in 2000, more than twice the national rate. Functional 
illiteracy (four years or less of schooling) carne to 50% among the 
northeastern population. The regional factor weighs heavily also in 
income inequality and quality of living. 
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The accelerated growth of cities has generated a large urban 
population that is poor, excluded from the formal labor market, living in 
precarious conditions, with little access to public services. Urban poverty 
made it easier for drug traffickers to enter the communities, increasing 
dramatically homicide rates and contributing to general insecurity. 

Considering the magnitude of the problem, it is safe to affirm 
that the great test of the political democracy Brazil has enjoyed 
since 1985, and the great challenge to Brazilians, people and 
government, will be to find ways to reduce inequality and violence. 
On the positive side, it can be said that there is an awareness of 
the problem and the will to solve it. 
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Território 

Com extensão territorial de 8,5 milhões de km2
, o Brasil 

possui posição privilegiada em relação à sua localização. 
Está contido entre +5 e -33 graus de latitude e de -34 a -73 
graus de longitude. Sua topografia é variada, com extensas 
regiões planas e várias serras, mas nenhuma montanha. Sua 
altitude máxima é de 3 OOOm. Possui quase 16 mil km de 
fronteiras terrestres com os seus l O vizinhos sul-americanos 
(Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, 
Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai) e 7,4 mil km 
de costa atlântica. No entanto, a maior parcela dessa região 
de fronteira é praticamente vazia, dadas as condições 
históricas de ocupação da América do Sul e a conseqüente 
falta de infra-estrutura de transportes e comunicações. Esta 
situação levanta um importante aspecto relacionado com 
nossa integração internacional e inter-regional, se se busca 
um projeto de maior complementaridade econômica, social 
e política com nossos vizinhos sul-americanos e em termos 
do próprio País. 

A divisão do território e a correspondente organização 
político-administrativa se dão na forma de federação, com 
um ente central (União) e 26 Estados Federados. Esses 26 
Estados estão agrupados, segundo cinco macrorregiões 
geográficas (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul), 
que representam não somente um posicionamento geográfico, 
mas correspondem, também, a características naturais e 
econômicas diferenciadas. A Região Norte, que compreende 
a Amazônia brasileira, é composta de sete estados e 
corresponde a 45% do Território Nacional, mas apenas com 
7% da população e 4% do PIB. Nela está contida a maior 
diversidade biológica mundial, o que tem sido objeto de cobiça 
internacional e de exploração ilegal. A Região Nordeste, 
com posta por nove estados, corresponde a 18% do Território 
Nacional, 29% da população e 13% do PIB. Região de 



ocupação antiga, com parcela do território em situação semi-árida, 
o que vem sendo objeto de preocupação e políticas públicas desde 
o Século XIX, em função dos baixos níveis de desenvolvimento e 
da situação de pobreza de parcela significativa de sua população. 
A Região Sudeste, com quatro estados, 11 % do território, 42% da 
população e 59% do PIB nacional. Ela é, portanto, a região mais 
desenvolvida do País e sede das três maiores metrópoles brasileiras 
(São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte). A Região Sul, com 
quatro estados, 7% da área e, 15% da população e 18% do PIB , 
possui posição melhor equilibrada, do ponto de vista econômico e 
social. Fronteira de expansão agrícola das últimas décadas, a 
mesma expandiu sua produção industrial em anos recentes. 
Limítrofe com o Paraguai, Argentina e Uruguai, parceiros do 
Mercosul, a região possui as melhores condições e alternativas 
para o avanço da integração do continente sul-americano. Por 
fim, a Região Centro-Oeste, com três estados e o Distrito Federal, 
com 19% da área geográfica, 7% da população e 6% do PIB, era 
relativamente vazia até anos recentes. A mudança da Capital 
Federal do Rio de Janeiro para Brasília e a adaptação tecnológica 
para a agricultura de cerrados a transformou na maior fronteira 
agropecuária do País, especialmente na pecuária bovina e na 
produção de grãos. 

Ainda no que se refere à divisão político-administrativa do País, 
entre 1940 e 2001, o número de municípios subiu de l 574 para 5 
560. Se por um lado o aumento do número de municípios corresponde 
às necessidades do crescimento da população e das áreas urbanas, 
por outro, ele tem criado dificuldades administrativas, especialmente 
pela inexistência de instâncias ou recortes intermediários, em termos 
de mesorregiões. Este aspecto torna-se mais problemático em grandes 
aglomerações com características metropolitanas, com um grande 
número de municípios e dificuldades de coordenação administrativa 
e de governança. 

O País possui um grande número de rios, com destaque para três 
grandes bacias (Amazônica, São Francisco e Paraná), o que lhe oferece 
grandes vantagens em termos de potencial hidrelétrico e de irrigação. 
Seu potencial hidrelétrico é estimado em mais de l milhão de GW, 
dos quais 321 mil GW de potência instalada e 385 mil GW em estudos 
ou projetos. Esta condição assegura uma grande vantagem ao Brasil 
em termos de fontes de energia elétrica perenes e mais baratas. No 
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que se refere à irrigação, o Vale do São Francisco, por seu clima 
predominantemente quente e seco tem oferecido boas oportunidades 
para expansão da fruticultura irrigada, permitindo exportações e o 
atendimento do mercado interno durante todo o ano. 

Clélio Campolina Diniz 
Engenheiro, Mestre e Doutor em Economia pela 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Professor Titular do Departamento de Economia e do Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional - CEDEPLAR da Faculdade de 

Ciências Econômicas - FACE da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 
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Territory 

With a territorial extension of around 8,5 million square 
kilometers, Brazil has a privileged position concerning 

its localization. lt is placed between +5 and -33 degrees of 
latitude and -34 and -73 degrees of longitude. lts topography 
is very diversified, with extended flat regions and many lower 
mountains, but no seriously high mountains. lts highest altitude 
is around 3,000 meters. lt has almost 16 thousand kilometers 
of terrestrial frontiers, with its l O South American neighbors 
(French Guiana, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, 
Peru, Bolívia, Paraguay, Argentina and Uruguay) and 7,4 
thousand kilometers of Atlantic coast. However, the largest 
part of the frontier region is practically empty, taken into 
consideration the historie conditions of occupation of South 
Ame rica and the consequent lack of i nfrastructure fortransports 
and for communications . This situation raises up an important 
aspect related to our inter-regional and international 
integration, if you look for a project of greater eco no mie, social 
and political complementarity with our South American 
neighbors, in terms of the country itself. 

The division of the territory and the corresponding 
politico-administrative organization have taken the form of 
a federation, with a central government (the union) and 
twenty-six federated states. They are grouped by five major 
geographic regions (North, Northeast, Southeast, South and 
Central West) that represent not only a geographic position, 
but correspond also to different natural and economic 
characteristics. The North Region, which includes the 
Brazilian Amazon region, is composed by seven states and 
corresponds to 45% of the national territory, but only to 7% 
of the population and to 4% of the Gross Domestic Product 
(GDP). lt contains the biggest biological diversity in the world, 
which has been object to the foreign greed and to the illegal 
exploitation. The Northeast Region, composed by nine 



states, corresponds to around 18% of the national territory, to 
29% of the population and to 13% of the GDP. Being a region of 
old occupation, with a part of its territory in a semi-deserted 
situation, it has been object of worry and of public policies since 
the XIX century, due, to the low leveis of development and to the 
situation of poverty of a significant part of its population. The 
Southeast Region has four states, 11 % of the territory, 42% of the 
population and 59% of the Brazilian GDP. lt is, therefore, the most 
developed region of the country and where the three biggest cities 
(São Paulo, Rio de Janeiro and Belo Horizonte) are situated. The 
South Region, with four states, 7% of the area, 15% of the 
population and 18% of the GDP has the most equilibrated position 
from the social and economic point of view. Being the frontier of 
the agriculture expansion in the last decades, it has also expanded 
its industrial production in the recent years. Being bordered by 
Paraguay, Argentina and Uruguay, our partners in Mercosul, the 
region has the best conditions and the alternatives to the advance 
of the integration of the South American continent. Finally, the 
Central West Region, with three states and the Federal District, 
with 19% of the geographic area, 7% of the population and 6% 
of the GD~ was relatively empty until recent years. The 
transference of the federal capital from Rio de Janeiro to Brasilia 
and the technological adaptation of the "cerrado" forest to 
intense agriculture has transformed it into the major agriculture 
frontier of the country, especially for the cattle farming and the 
production of grains. 

Still referring to the political and administrative division of the 
country, between 1940 and 2001, the number of municipalities 
increased from 1,57 4 to 5,560. lf in a way the rise in the number of 
municipalities corresponds to the necessities of the growth of the 
population and of the urban areas, on the other hand, it has created 
adm inistrative difficulties, especially by the absence of intermediary 
instances or outlines, in terms of mesoregions. This aspect becomes 
more problematic for the huge metropolitan areas, with a big number 
of municipalities and with the difficulties of administrative 
coordination and of government. 

The country owns a great number of rivers, standing out the three 
big basins (the Amazon, the São Francisco and the Paraná), which 
offers some big advantages, in terms of hydroelectric and i rrigation 
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potential. lts hydroelectric potential is estimated in around l million 
gigawatts (GWst of which 321 thousand GWs of installed power and 
385 thousand GWs in studies or projects. This condition assures a big 
advantage to Brazil, in terms of eternal and cheaper sources of electric 
energy. Concerning irrigation, the São Francisco river valley, for its 
climate always hot and dry, has been offering good opportunities to 
the expansion of the irrigated agriculture of fruits, allowing the exports 
and the domestic market supply, during all the year. 

Clélio Campolina Diniz 
Engineer; Master and Doctor of Economics, 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Professor, Departamento de Economia an d Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional - CEDEPLAR, Faculdade de Ciências Econômicas - FACE, 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
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Extremo/ 

Extreme points 

Norte/Norlh 

SuliSouth 

Tabela 1.1 - Pontos extremos do País - 2001 
Table 1.1 - Extreme points of Brazil- 2001 

Coordenadas geográficas/ 
Geographical cooroinates 

Latitude/ Longitude/ 
Latitude Longitude 

+05° 16' 20" -60° 12'43" 

-33° 45'03" -53° 23'48" 

Localização/ 

Location 

Nascente do rio Ailã (RR)I 
Source of Ailií rlver (RR) 

Arroio Chu i (RS )/ 
Chuí brook (RS) 

Leste/East -07" 09'28" -34°47'30" Ponta do Seixas (Cabo Branco) (PB)I 
Polnt of Seixas (Cape Branco) (PB) 

OestS!Wesl -07" 33'13" -73° 59'32" Nascente do rio Moa (AC)/ 
Source ofMoa rlver(AC) 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia, Cadastro de Pontos 

Extremos. 

Tabela 1.2 - Extensão da linha divisória, segundo os países limítrofes 
e o Oceano Atlântico - 2001 

Table 1.2 - Extent ofthe border tine, by neighboring countries 
and the Atlantic Ocean - 2001 

Países limítrofes e 
Oceano Atlântico/ 

Neighboring countries and 
Atlantlc Ocean 

Total/Total 

Países limítrofes/Neighboring countries 

Guiana/Guyana 

Venezuela/Venezuela 

Suriname/Suriname 

Guiana Francesa!French Guiana 

UruguaLIUmguay 

Argentina/ Argentina 

Paraguai/Paraguay 

Bolívia/Bolivla 

Peru/Peru 

Colômbia/Colombla 

Oceano Atlântico/At/antlc Ocean 

Absoluta (km)/ 
Absolute (km) 

Extensão/ 
Extent 

23 086 

15 735 

1 298 

1 819 

593 

655 

1 003 

1 263 

1 339 

3126 

2 995 

1 644 

7 367 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia 

Relativa(%)/ 
Relative (%) 

100,00 

68,11 

5,62 

7,87 

2,56 

2,84 

4,34 

5.47 

5,80 

13,53 

12,96 

7, 12 

31,89 
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Tabela 1.3 -Área total do País - 2002 
Table 1.3 - Total area of Brazil - 2002 

Grandes Regiões 
e 

Unidades da F ederação/ 
Major Regions and FederaUve Units 

Brasil /Brazil 

Norte!Norlh 

Rondônia 

Acre 

Amazonas 

Roraima 

Pará 

Amapá 

Tocantins 

Nordeste/ Norlheast 

Maranhão 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

T erritório/Territory 

Absoluta 

(km')/ 
Absolute 

(km') 

8 514 876,599 

3 853 327,229 

237 576,167 

152 581,388 

1 570 745,680 

224 298,980 

1247689,515 

142 814,585 

277 620,914 

1 554 257,004 

331 983,293 

251 529,186 

148 825,602 

52 796,791 

56439,838 

98 311,616 

27 767,661 

21 910,348 

564 692,669 

(continualconünuesJ 

Área total/ 
Total area 

Relativa (%)/ 
Relative (%) 

Brasil/ Regiões/ 
Brazil Regions 

100,00 

45,25 100,00 

2,79 6,17 

1,79 3,96 

18,45 40,76 

2,63 5,82 

14,65 32,38 

1,68 3,71 

3,26 7,20 

18,25 100,00 

3,90 21,36 

2,95 16,18 

1,75 9,58 

0,62 3,40 

0,66 3,63 

1,15 6,33 

0,33 1,79 

0,26 1,41 

6,63 36,33 
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Tabela 1.3 -Área total do País - 2002 
Table 1.3 - 7õtal area of Brazil - 2002 

Grandes Regiões 
e Absoluta 

Unidades da Federação/ (km')/ 
Major Reg;ons and Federative Units 

Absolute 
(km') 

Sudeste/ Southeast 924 511,292 

Minas Gerais 586 528,293 

Espírito Santo 46 077,519 

Rio de Janeiro 43 696,054 

São Paulo 248 209,426 

Sul/South 576 409,569 

Paraná 199 314,850 

Santa Catarina 95 346,181 

Rio Grande do Sul 281 748,538 

Centro-Oeste/ Central West 1 606 371,505 

Mato Grosso do Sul 357 124,962 

Mato Grosso 903 357,908 

Goiás 340 086,698 

Distrito Federal/Federal District 5 801,937 

(conclusão/concluded) 

Área total/ 
Totalarea 

Relativa(%)/ 
Relative (%) 

BrasiV Regiões/ 
Brazil Regions 

10,86 100,00 

6,89 63,44 

0,54 4,98 

0,51 4,73 

2,92 26,85 

6,77 100,00 

2,34 34,58 

1,12 16,54 

3,31 48,88 

18,87 100,00 

4,19 22,23 

10,61 56,24 

3,99 21,17 

0,07 0,36 

Fonte/ Source: 1 BGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia 
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Tabela 1.4 - Evolução político-administrativa do País - 1940/2001 
Table 1.4 - Administrative evolution of Brazil - 194012001 

Grandes Regiões e 
Unidades da Federação/ 

Major Regions and 
Federative Units 

Brasil/Brazi/ 

Norte/Norlh 

Rondônia 

Acre 

Amazonas 
Roraima 

Pará 
Amapá 
Tocantins 

Nordeste/Norlheast 

Maranhão 
Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 
Paraiba 
Pernambuco 

Alagoas 
Sergipe 

Bahia 

Sudeste!Southeast 

Minas Gerais 

Espírito Santo 
Rio de Janeiro 

São Paulo 

SuVSouth 

Paraná 

Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

Centro-Oeste/Centra/ West 

Mato Grosso do Sul 
Mato Grosso 

Goiás 
Distrito Federal/Federa/ Distrld 

1940 

(1) 

1574 

88 

7 
28 

53 

584 

65 
47 

79 

42 
41 

85 

33 
42 

150 

641 

288 

32 
51 

270 

181 

49 

44 
88 

80 

28 

52 

Municípios criados e instalados (Até O 1.09)/ 
Municipalffies created and installed (Until Sept. 1 st) 

1950 

1 889 

99 

7 
25 

59 

4 

609 

72 
49 

79 

48 
41 

91 

37 
42 

1960 

2 766 

120 

7 
44 

60 

5 

1970 

3 952 

143 

7 
44 

83 

5 

1980 

3 974 

153 

7 
12 

44 

83 

5 

1990 

4491 

298 

23 

12 

62 
8 

105 

9 
79 

1997 2001 

5 507 5 560 

449 449 

52 

22 

62 
15 

143 

16 
139 

52 

22 

62 
15 

143 

16 
139 

903 1 376 1 375 1 509 1 787 1 792 

91 130 130 136 217 217 
71 114 114 118 221 222 

142 142 141 178 184 184 

~ 1~ 1~ 1~ 1M 1~ 

88 

103 

69 
62 

171 

165 

94 
74 

171 171 223 223 

165 (2) 168 (2) 185 (2) 185 

94 97 101 102 
74 74 75 75 

150 194 336 336 415 415 417 

845 1085 1410 1410 1432 1666 1668 

386 483 722 722 723 853 853 

~ ~ ~ ~ ~ n IB 
~ ~ M 64 ro ~ ~ 

369 503 571 571 572 645 645 

224 414 717 719 873 1159 1188 

80 162 288 290 323 399 399 

52 102 197 197 217 293 293 
92 150 232 232 333 467 496 

112 244 306 317 379 446 463 

35 

77 

64 

179 

84 

221 

55 
38 

223 

72 
95 

211 

77 
126 

242 

77 
139 

246 

Fonte!Source: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Estruturas T erritoriais, Banco de Estru· 

luras T erritoriats 

(1) Unidades administrativas em 01 .07. (2) Inclui o Distrito Estadual de Fernando de Noronha./ 

(1) Administrative units on July 1 s t. (2) ln eludes the Sta te District of Fernando de Noronha. 
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Tabela 1.5 - Pontos mais altos do País - 2001 
Table 1.5 - Highest points in Brazil - 2001 

Topônimos/ Unidades da Federação/ Localização/ 
Toponyms Federative Unff.s Location 

Pico da Neblina/ Amazonas Serra lmeril 

Neblina Peak lmerl Range 

Pico 31 de Março/ Amazonas (2) Serra lmeril 
31 de Março Peak lmeri Range 

Pico da Bandeira/ Minas Gerais/Espírito Santo Serra d o Caparaó/ 

Bandeira Peak Caparaó Range 

Pico das Agulhas Negras/ Minas Gerais/Rio de Janeiro Serra d o Itatiaia/ 

Agulhas Negras Peak Itatiaia Range 

Pico do Cristal/ Minas Gerais Serra d o Caparaól 
Cristal Peak Caparaó Range 

Pedra da Minai Minas Gerais/São Paulo Serra d a Mantiqueira/ 

Mina Rock Mantiqueira Range 

Monte Roraima/ Roraima (2) (3) Serra d o Pacaraima/ 

Roraima Mount Pacaralma Range 

Morro do Couto/ Rio de Janeiro Serra das Prateleiras/ 
Couto Mount Prateleiras Range 

Pedra do Sino de Itatiaia/ Minas Gerais Serra d a Mantiqueira/ 

Sino de llatiala Rock Mantiqueira Range 

Pico Três Estados/ São Paulo/Minas Gerais/ 

Três Estados Peak Rio de Janeiro Serra da Mantiqueira/ 
Mantiqueira Range 

Pedra do Altar/ Rio de Janeiro Serra da Mantiqueira/ 

AftarRock Mantiqueira Range 

Altitude (m) (1 )/ 
Aftitude (m) (1) 

3014,1 

2 992,4 

2 889,8 

2 787,0 

2 780,0 

2 770,0 

2 739,3 

2 680,0 

2 670,0 

2 665,0 

2 665,0 

Fonte/Soun::e: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia, Cadastro de Pontos mais 
Altos do Brasil 

Notas: 1 Foram considerados os pontos com altltude superior a 2 500 metros. 
2. As informações constantes na tabela estão sujeitas a adequações decorrentes de atualização 

d o mapeamento./ 

Notes: 1. Only the polnts over 2,500 meters were lncluded. 
2. lnfonnatlon ln the table is subject to con-ectlon dueto mapplng update. 

(1) As altitudes em decímetro correspondem às medições de campo e, as demais, à leitura de cartas 

topográficas. (2) Fronteira com a Venezuela (3) Fronteira com a Guiana./ (1) Altitudes lncluding 
decimeters correspond to field measurements and the other aft.itudes to topographic chart readings. 

(2) Venezuela border. (3) Guyana border. 
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Tabela 1.6 - Potencial hidrelétrico, segundo 
as bacias hidrográficas - 2001 

Table 1. 6 - Hydroelectric potential, by hydrographic basins - 2001 

Bacias hidrog ráficasl 
Hydrographlc baslns 

Total/Total 

Amazônica/Amazon 

T ocantins!TocanUns 
Atlântico Sul/Soulh Atlantlc 

Trecho Norte/Nordeste (2)/ 
North/Northeastem secllon (2) 

Trecho Leste (3)/ 
Easlern sectlon (3) 

Trecho Sudeste (4)/ 
Southeastern sectlon (4) 

São Francisco/São Francisco 

Paraná/Paraná 
Uruguai!Uruguay 

Potencial hidrelétrico (energia firme· GWh)I 
Hydroelectrlc potentlal (capabllity- GWh) 

Em operação, Inventário, 
construção e/ou viabilidade 
desativado ( 1 )/ e/ou projeto 

To ta V ln operatlon, básico/ 
Total under Invento!)', 

constrnctlon vlabllity 
andlor andlor basic 

lnactlve (1) project 

1130 061,84 321 523,79 387 408,39 

483 648,82 2 828,50 159 337,74 

125 961,50 48 743,46 64 683,35 

9 316,39 1 677,44 1 574,73 

60 217,80 12 982,47 39 145,83 

29 665,64 9 673,59 9 226,15 

91 935,39 54 713,79 27 330,33 

276 946,62 177701,47 57 354,03 
52 369,68 13 203,07 28 756,23 

Estimado/ 
Estlmated 

421129,66 

32 1 482,58 

12 534,69 

6 064,22 

8 089,50 

1 o 765,90 

9 891,27 

41891,12 
10410,38 

Fonte/Sourt:e: C entrais Elétricas Brasileiras SA - ELETROBRÁS, Sistema de Informações do Potencial 

Hidrelétrico Brasileiro· SIPOT. 

Notas: 1 Energia firme é a produção anual garantida 
2. Dados de dezembro. 
3 . As bacias hidrográficas respeitam a nomenclatura da Agência Nacional de Enérgia Elétrica · 

ANEELJ 
Notes: 1. Capablhty Is lhe annual guaranteed output. 

2. Data for Oecember. 
3. Hydrographlc basins follow lhe nomenclature of lhe Natlonal Electric Energy Agency - ANEEL. 

(1) O total de energia firme no estágio desativado é 44,81 GWh. (2) Compreende as bacias dos rios que 

deságuam no Oceano Atlântico, ao norte da bacia Amazônica e entre a foz do rio Tocantins e a do rio 
São Francisco. (3) Compreende as bacias dos rios que deságuam no Oceano Atlântico entre a foz do rio 

São Francisco e a divisa dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. (4) Compreende as bacias dos 
rios que deságuam no Oceano Atlântico ao sul da divisa dos Estados do Rio deJaneiro e São Paulo. / 
(1) The total capablllty ln inactlve phase Is 44,81 GWh. (2) lncludes lhe baslns of lhe rlvers flowlng 

lnto lhe Atlantlc Ocean, to lhe norlh of lhe Amazon Basin and between lhe mouths ofthe Tocantins 
and São Francisco rlvers. (3) lncludes lhe baslns ofthe rivers flowlng lnto lhe AYantlc Ocean between 
the mouth ofthe Siio Francisco riverandthe boundaryofthe States ofRio de Janeiro and Siio Paulo. 

(4) lncludes lhe baslns ofthe rlvers flowlng lnto lhe AYantlc Ocean to lhe south ofthe boundal)' ofthe 
States of Rio de Janeiro and São Paulo. 
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População 

Sem Título, 1984 
Silvio Oppenhein 

Popu~ation 



Popu ação 

O Brasil é o 5 ° maior País em termos populacionais e 
territoriais do mundo, tendo registrado 169,8 milhões de 

habitantes em 2000. Depois de manter, por longo período, 
taxas médias anuais de crescimento demográfico elevadas 
(2,75% entre 1940 e 1970 e 2,48% de 1970 a 1980), passou a 
diminuí-las acentuadamente, para 1,93% em 1980/ 1991, e 
1,63% em 1991 /2000. 

Contribuíram fortemente para isso, tanto os fatores positivos 
decorrentes da urbanização e do elevado crescimento do PIB 
no período de 1930/ 1980, quanto a crise econômica e social 
que o País vive a partir de 1980. Esses fatos fizeram com que 
a taxa de fecundidade da mulher brasileira caísse, de cerca 
de 6 filhos entre 1940 e 1960, para 2,6 em 1991 e 2, l em 
2003, prognosticando-se, com isso, importante redução na 
taxa demográfica nos próximos anos. 

Em 1940 nossa taxa de urbanização era de apenas 31 %, ou 
seja, de cada l O pessoas, apenas 3 habitavam as cidades; em 
2000 ela passa a 81 %, com o que, de cada l O, apenas 2 ainda 
habitam o mundo rural. Essa taxa se mostra ainda mais 
elevada em seus principais estados (93,4% em São Paulo e 
96% no Rio de Janeiro) e, mesmo em regiões onde predomina 
o rural, como o Centro-Oeste (exclusive Brasília), atinge 84,8%. 

As regiões menos desenvolvidas do País - o Norte e o 
Nordeste-, embora apresentem taxas menores (respectivamente, 
69,9% e 69, l % em 2000, contra 28% e 23% em 1940), também 
sofreram as mesmas vicissitudes desse avassalador processo. 
Ou seja, tal como nas grandes metrópoles de São Paulo ou do 
Rio de Janeiro, essa urbanização deixou seqüelas estruturais de 
difícil e custosa remoção : má qualidade e consideráveis déficits 
em habitação, saneamento, educação e transporte coletivo, 
além da favelização, que agravaram nossa crise social e 
deterioram ainda mais o padrão de vida urbana. 



Essa urbanização foi também concentradora de população em 
grandes aglomerados, como suas 18 Regiões Metropolitanas, que 
concentravam 34 % da população total em 1980 e 36% em 2000 (ou 
61 ,5 milhões de pessoas) sendo que, delas, as 9 maiores continham 
51, l milhões em 2000, ou 30% da população do País. Suas 14 cidades 
com mais de um milhão de habitantes somavam 35,3 milhões em 
2000, ou 20,8% do total. 

A forte redução da fecundidade alterou substancialmente nossa 
estrutura etária, reduzindo a fração jovem e ampliando a idosa. A faixa 
de O a 19 anos, que em 1980 perfazia 49,6%, caiu em 2000, para 
40,2%. Em termos absolutos, o contingente de O a 4 em 2000 (16,4 
milhões) já era um pouco menor do que o de 1980, enquanto a faixa de 
O a 9, que em 2000 somava 32,9 milhões, já era menor que os 33,9 
milhões de 1991. Com isso, certamente as pressões sobre o sistema 
educacional e de saúde para essas crianças e suas mães arrefeceu, 
minorando as agruras da crise social que estamos atravessando. 

Porém, os 7,3 milhões de idosos de 1980 já somam 14,5 milhões 
em 2000, elevando fortemente a custosa demanda por serviços de 
saúde a essa faixa . Há ainda, contudo, outro efeito perverso dessa 
mudança, pois a população de 20 a 59 anos é hoje 24,2% maior do 
que era em 1980, tendo sido ampliada no período de 1980/2000 
em mais 34,8 milhões, pressionando ainda mais as precárias 
condições do mercado de trabalho. 

Ao longo do período de 1930 a 1980, a elevada taxa de 
crescimento do PIB urbano amorteceu, via crescimento do emprego, 
os efeitos do alto crescimento demográfico e do êxodo rural. Ao 
mesmo tempo, boa parte do desemprego rural, que poderia ter 
sido compensado com a realização de uma reforma agrária, 
aumentou a miséria no campo. 

Esses fatos, mais o agravamento social de nossas regiões periféricas 
- notadamente o Nordeste e parte de Minas Gerais - proporcionaram 
um acentuado aumento nos fluxos migratórios nacionais. Essa 
população, que se encontra fora de seus estados de nascimento, 
soma hoje 26 milhões, ou 15,4% da população. 

Desse total, se descontarmos as migrações interestaduais das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o contingente passa a ser 
de 23 milhões, dos quais 9,7 milhões vieram do Nordeste, 4, l milhões 
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de Minas Gerais e 2,3 milhões do Paraná. Do total de emigrantes, 
8,8 milhões foram para São Paulo (dos quais 5 milhões vieram do 
Nordeste e 1,9 milhão de Minas Gerais), 2,7 milhões para o Centro
Oeste e 2,2 milhões para o Norte. 

Popu laçõo/Pop ulation 

Wilson Cano 
Professor Titular do ln stituto de Economia do Universidade 
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Population 

B razil is the world 5th largest country in terms of population 
and territory (169,8 millions inhabitants in 2000). With a 

high demographic growth rate of 2.75% on average (1940 
to 1970), it strongly decreased to l. 93% between 1980 and 
1991 and finally to 1.63% from 1991 to 2000. 

The main reasons that explain this change are, on the one 
hand, both the positive and the negative effects of urbanization 
and high GDP growth between 1930 and 1980, and on the 
other hand the severe economic crisis of the l 980's. This 
caused strong decrease in the fertility rate of Brazilian women, 
from about 6 children per woman between 1940 and 1960 to 
2.6 in 1991 and to 2.1 in 2003. A great reduction in future 
demographic growth rate is expected for the coming years. 

The urbanization rate in 1940 in Brazil was 31 %, that is, 
only 3 out of l O people lived in urban areas, whereas in 2000 
this number soared to 8 out of l O. Such rate is even higher in 
the main states (93.4% in São Paulo and 96% in Rio de Janeiro) 
but also in the predominant rural regions, such as the Central 
West (excluded Brasilia), where this rate reaches 84.8%. 

Although the less developed regions - the North and the 
Northeast - were less urbanized (69. 9% and 69. l % respectively, 
in 2000, against 28% and 23% in 1940) they suffered from the 
sarne vicissitudes of the intensity of this process. Like in the 
greatest Metropolis (São Paulo and Rio de Janeiro), the 
urbanization in these regions left structural side-effects, very 
difficult and expensive to solve: poor homes or even homeless, 
lack of water-supply and sewage system, education, public 
health, public transportation, shanty-towns, etc, increasing the 
social crisis and deteriorating the standards of urban life. 

This urbanization concentrated the population i n great 
agglomerations, like the 18 Metropolitan Regions (MR), which, 
in 1980, concentrated 34 % of the total population and 36% 
in 2000 (or 61.5 million). The 9 largest MRs, in 2000, concentrated 



51. l million or 30% of the total population. ln 2000, 35.3 millions (20.8% 
of the total people) lived in the 14 major cities (over l million inhabitants). 

The strong decrease of fertility of Brazilian women changed the 
age pyramid substantially. The share of youth decreased whereas 
the elderly increased. The age group of 0-19 years, which totalized 
49.6% of the population in 1980, shrank to 40.2% in 2000. ln absolute 
terms, the group of 0-4 years in 2000 (16.4 millions) was smaller than 
in 1980 and the 0-9 group, which totalized 32.9 million in 2000, was 
smaller than 1991, when it reached 33. 9 million people. 

However, in 1980 the elderly group (over 60 years of age) was 7.3 
millions and it rose to 14.5 millions in 2000, doubling the costs of their 
health services demand. Another effect carne along with the change 
in the age pyramid, because nowadays the adult population (20-59) is 
24.2% greater than in 1980. Such increase between 1980 and 2000, 
(34.8 million people) put even more pressure on the work market. 

Between 1930 and 1980, part of the great demographic increase 
and rural exodus was offset by the high growth of urban GDP and 
employment. ln the sarne time, the misery in the countryside became 
even worse; no significant agrarian reform was implemented to 
counterbalance agricultura! unem ployment. 

These facts, along with the social impoverishment of our 
peripheries, especially in the Northeast and part of Minas Gerais 
State, lead to an expressive increase of the national m igratory flows. 
Actually, this population, which lives out of its State of origin, totais 
26 million, meaning around 15,4 % of the population as a whole. 

From this total, if the North, Northeast and the Central West 
interstate migrations were not taking into consideration, the contingent 
turns into 23 million, being 9.7 million from the Northeast, 4.1 million 
from Minas Gerais State and 2.3 million from Paraná State. 

Regarding the total of emigrants, 8.8 million went to São Paulo 
State (5 million from the Northeast and 1.9 million from the Minas 
Gerais State) whereas 2.7 million went to the Central West region 
and 2.2 million to the North. 
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Gráfico 2.1 - Composição da população residente total, por sexo e 
grupos de idade - 1980/2000 

Graph 2.1 - Total resident population - composition. 
by sex and age groups - 198012000 
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1991: características gerais da população e instrução: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, n. 1, 1996; Censo 
demográfico 2000: características da população e dos domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: 
IBGE, p. 89, 2001 Acompanha 1 CD-ROM 

Gráfico 2.2 - Projeção preliminar da população - 2000/2020 
Graph 2.2 - Preliminary population projections - 200012020 
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Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica, Projeto Preliminar da População do Brasil por Sexo e Idade: 
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(BRN98/P08), Sistema Integrado de Projeçóes e Estimativas Populacionais e Indicadores Sociod emográficos. 
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Gráfico 2.3 - Esperança de vida ao nascer - 1930/2003 
Graph 2.3 - Expectation of life at birlh - 193012003 
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Fontes/Sowres IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Divisão de 
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica, Projeto Preliminar da População do Brasil por Sexo e Idade 1980-
2050 - Revisada.; Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas - UNFPNBRASIL (BRN981P08), 
Sistema Integrado de Projeções eEsümativas Populacionais e Indicadores Sododemográficos. 

Gráfico 2.4 -Trucas brutas de natalidade e mortalidade - 1980/2003 
Graph 2.4 - Crude birlh and death rates - 198012003 
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de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica, Projeto Preliminar da População do Brasil por Sexo e Idade 
1980-2050 - Revisada.; Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas · UNFPNBRASIL (BRN981P08), 
Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e Indicadores Sociodemográficos. 
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Tabela 2.1 - População residente, por situação do domicílio e sexo - 2000 
Table 2. 1 - Resident population, by urbanlrural residence and sex - 2000 

(continua/continues) 

Grandes Regiões S[uação do domicílio/ Sexo/ 

e Reskience Sex 
Unidades da Fe deração/ 

Total/ 
Total 

Major Regions and Urbana/ Rural/ Homens/ Mulheres/ 
Federaüve Unffs Urban Rural Males Females 

Brasil/ 169 799170 137 953 959 31845211 83 576 015 86 223155 
Branl 

Norte/ 12 900 704 9 014 365 3 886 339 6 533 555 6 367149 

North 

Rond ônia 1379787 884 523 495 264 708 140 671 647 

Acre 557 526 370 267 187 259 280 983 276 543 

Amazonas 2 812557 2 107 222 705 335 1 414 367 1 398190 

Roraima 324 397 247 016 77 381 166 037 158 360 

Pará 6 192 307 4 120 693 2 071614 3 132 768 3 059 539 

Amapá 477 032 424 683 52 349 239 453 237 579 

Tocantins 1 157 098 859 961 297 137 591 807 565 291 

Nordeste/ 47 741 711 32 975 425 14 766 286 23 413 914 24 327 797 

Northeast 

Maranhão 5651475 3 364 070 2 287 405 2812681 2 838 794 

Piauí 2 843 278 1 788 590 1 054 688 1 398 290 1 444 988 

Ceará 7 430 661 5 315 318 2115343 3 628 474 3 802 187 

Rio Grande do Norte 2 776 782 2 036 673 740 109 1359953 1416829 

Paraíba 3 443 825 2 447 212 996 61 3 1 671 978 1 771 847 

Pernambuco 7 918 344 6 058 249 1 860 095 3 826 657 4 091 687 

Alagoas 2 822 621 1 919 739 902 882 1 378 942 1443679 

Sergipe 1784475 1 273 226 51 1 249 874 906 909 569 

Bahia 13 070 250 8 772 348 4 297 902 6 462 033 6 608 217 
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Tabela 2.1 - População residente, por situação do domicílio e sexo - 2000 
Table 2. 1 - Resident population, by urbanlrural residence and sex - 2000 

( conclusão/concludedl 

Grandes Regiões Situação do domicilio/ Sexo/ 

e Res;dence Sex 

Unidades da F ederação/ 
Total/ 
Total 

Major Regions and Urbana/ Rural/ Homens/ Mulheres/ 
FederaUve Units Urban Rural Males FemaJes 

Sudeste/ 72 412 411 65 549194 6 863 217 35 426 091 36 986 320 
Southeast 

Minas Gerais 17 891 494 14 671 828 3219666 8 851 587 9 039 907 

Espírito Santo 3 097 232 2 463 049 634 183 1 534 806 1 562 426 

Rio de Janeiro 14 391 282 13821466 569 816 6 900 335 7 490 947 

São Paulo 37 032 403 34 592 851 2 439 552 18 139 363 18 893 040 

SuV 25107616 20 321 999 4 785 617 12 401 450 12 706166 

South 

Paraná 9 563458 7 786 084 1 777 374 4 737 420 4 826 038 

Santa Catarina 5 356 360 4 217 931 1 138 429 2 669 311 2 687 049 

Rio Grande do Sul 10187798 8 317 984 1 869 814 4994719 5 193 079 

Centro-Oeste/ 11636728 10 092 976 1 543 752 5 801 005 5 835 723 

Central West 

Mato Grosso do Sul 2 078 001 1747 106 330 895 1 040 024 1 037 977 

Mato Grosso 2 504 353 1 987 726 516 627 1287187 1217166 

Goiás 5 003 228 4 396 645 606 583 2 492 438 2 510 790 

Distrito Federal / 2 051 146 1 961 499 89 647 981 356 1 069 790 

Federal District 

Fonte/Source: Censo demográfico 2000: características da população e dos domicílios: resultados do 

universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. Acompanha 1 CD-ROM. 
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Tabela 2.2 - Indicadores demográficos - 1991/2000 
Table 2.2- Demographic indicators - 199112000 

(continua/continues) 

Troca média 

Grandes Regiões Troca de 
geométrica de 

Densidade 
C oeficiente 

crescimento de 
e urbani-

anual 
demográfica 

Unidades da zação (hab./km')/ 
mascu-

1991/2000/ linidade/ 
Federação/ (%Y 

Mean geomefrlc 
Demographic 

Ratio of 
Major Regions and Urbanization 

rafe of annual 
density 

males to 
Federatlve Units rate(%) 

increase 
(inhab.lkm') 

females 
199112000 

Brasil/ 81,25 1,64 19,94 96,93 

Brazll 

Norte/ 69,87 2,86 3,35 102,61 

Norlh 

Rondônia 64.11 2.24 5.81 105.43 

Acre 66.41 3.29 3.66 101.61 

Amazonas 74.92 3.31 1.79 101.16 

Rorahna 76.15 4.58 1.45 104.85 

Pará 66.55 2.54 4.96 102.39 

Amapá 89.03 5.77 3.34 100.79 

Tocantins 74.32 2.61 4.17 104.69 

Nordeste/ 69,07 1,31 30,72 96,24 

Norlheast 

Maranhão 59.53 1.54 17.03 99.08 

Piaui 62.91 1.09 11.31 96.77 

Ceará 71.53 1.75 51 .00 95.43 

Rio Grande d o Norte 73.35 1.58 52.32 95.99 

Paraíba 71 .06 0.82 61.12 94.36 

Pernambuco 76.51 1.19 80.37 93.52 

Alagoas 68.01 1.31 101.47 95.52 

Sergipe 71.35 2.03 81.25 96.19 

Bahia 67.12 1.09 23.16 97.79 
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Tabela 2.2 - Indicadores demográficos - 1991/2000 
Table 2.2 - Demographic indicators - 199112000 

(conclusão/concluded) 

Taxa média 
geométrica d e Coeficiente 

Grandes Regiões Taxa de 
crescimento 

Densidade 
de 

e urbani-
anual 

demográfica 

Unidades da zação (hab/km'Y 
mascu-

1991120001 linidade/ 
Federação/ (%)/ 

Mean geometric 
Oemographic 

Ratlo of 
Major Regions and Urbanization 

rate of annual 
density 

males to 
Federative Unlts rate(%) 

increase 
(inhabJkm') 

femaJes 

199112000 

Sudeste/ 90,52 1,62 78,32 95,78 

Southeast 

Minas Gerais 82,00 1,44 30,50 97,92 

Espírito Santo 79,52 1,98 67,26 98,23 

Rio de Janeiro 96,04 1,32 328,59 92, 12 

São Paulo 93,41 1,80 149,22 96,01 

Sul/ 80,94 1,43 43,57 97,60 

South 

Paraná 81,41 1,40 47,99 98,16 

Santa Catarina 78,75 1,87 56,21 99,34 

Rio Grande do S ui 81,65 1,23 36,16 96,18 

Centro-Oeste/ 86,73 2,39 7,24 99,41 

Central West 

Mato Grosso do Sul 84,08 1,75 5,82 100, 20 

Mato Grosso 79,37 2,40 2,77 105,75 

Goiás 87,88 2,49 14,71 99,27 

Distrito FederaV 95,63 2,82 353,53 91,73 

Federal Olstrict 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
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Tabela 2.3 - Projeções preliminares de população e taxas - 1991-2003 
Table 2.3 - Preliminary population projections and rates - 1991-2003 

Taxa bruta Taxa bruta Esperança Taxa de Taxa de 
de natalidade de mortalidade devida mortalidade fecundidade 

Ano/ População/ (por 1 OOOhab.)I (por 1 OOOhab.)I ao nascer/ infantil (1)1 to ta V 
Year Population Crude Uve C111de Expectatlon lnfant Total 

blrlh rate death rate of morlallty ferllllty 
(per 1,000/nhab.) (pe r 1,000/nhab.) llfe at blrlh rate (1) rate 

1991 149 926 149 22,79 7,11 66,09 44,96 2,6( 

1992 152 226 988 22,39 7,02 66,38 42,61 2,5: 

1993 154 512 692 21,95 6,95 66,67 40,44 2,4E 

1994 156 775 230 21,50 6,89 66,96 38,43 2,41 

1995 159 016 334 21, 11 6,82 67,26 36,60 2,3E 

1996 161 247 046 20,83 6,77 67,56 34,92 2,3; 

1997 163470 521 20,53 6, 74 67,80 33,40 2,2[ 

1998 165 687 517 20,30 6,72 68,05 32,03 2.2~ 

1999 167 909 738 20, 17 6,70 68,31 30 ,79 2,2; 

2000 170 143 121 20,04 6,69 68,56 29,68 2,2( 

2001 172 385 826 19,89 6,68 68,82 28,68 2, 11 

2002 174 632 960 19,71 6,69 69,04 27,79 2, 1E 

2003 176 876 443 19,50 6,71 69,26 27,00 2, 1~ 

Fonte/Sou1Ce: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais 

(1) Censo Demográfico de 1970 a 2000/ (1) Demographlc Census from 1970 to 2000. 
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Tabela 2.4 - Indicadores demográficos, por países selecionados - 2001 
Table 2.4 - Demographic indicators, by selected countries - 2001 

Países selecionados/ 
Selected countrles 

Alemanha!Gennany 

Canadá /Canada 

Estados Unidos/Unifed States 

França/France 

Japão/Japan 

Itália lltaly 

Reino UnidoAlnlted Kingdom 

Argentina!Al!Jentlna 

Brasil /Brazll 

Chile /Chile 

Paraguai !Paraguay 

Uruguai Alruguay 

T a>ca de urbanização(%)/ 
Uroanization rate(%) 

86 

78 

75 

74 

78 

90 

90 

90 

(1) 81 

86 

52 

92 

Ta>ca de fecundidade total(%)/ 
Total fertillty rate (%) 

1.3 

1.4 

2.1 

1.9 

1.3 

1.3 

1.7 

2.6 

(1) 2.2 

2.3 

4.3 

2.3 

Fonte/Source: Cuadro de la población mundial 2001. Washington, D.C : Population Reference Bureau, 

2001 

(1) Indicador calculado a partir do Censo Demográftco 2000 1 (1) lndicator ca!culated on the basis of the 

2000 Demographic Census. 

Gráfico 2.5-Taxa de fecundidade total -1940/2003 
Graph 2.5- Total fertility rate - 194012003 
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Fontes/Sourres: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Divisão 
de Estudos e Análises da Dinãmica Demográftca, Projeto Preliminar da População do Brasil por Sexo e Idade 
1980-2050 - Revisada.; Projeto IBGE!Fundo de População das Nações Unidas - UNFPAAlRASIL (BRA/9811'08), 
Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e lndicadoces Sociodemográticos 
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Habitacão , 

Aqualidade de vida da população pode ser avaliada a partir 
da análise de um conjunto de indicadores, dentre os quais 

se destacam as condições de habitação. Os dados reunidos 
na PNAD possibilitam o acompanhamento sistemático da 
evolução das condições habitacionais da população brasileira e 
apresentam indicadores sobre condição da ocupação: próprio, 
alugado ou cedido; situação do domicílio: rural ou urbano; e 
infra-estrutura: abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e coleta de lixo. 

A análise desses dados para o ano de 2002 estima em 
47,5 milhões o número de domicílios no Brasil, dentre os 
quais predominam os particulares permanentes próprios 
(73J%), concentrados no meio urbano (85,6%), amplamente 
servidos por rede geral de abastecimento de água (82%) e 
por serviço de coleta de lixo (84,8%L mas ainda 
precariamente servidos pela rede coletora de esgotamento 
sanitário (46A% dos domicílios atendidos por rede coletora 
e 21 J% por fossa séptica). 

Os domicílios urbanos estão concentrados, sobretudo, na 
Região Sudeste, com 49,2% e os rurais, na Região Nordeste, 
com 48,7%. O número médio de habitantes por domicílio é 
estimado em 3,6, sendo o Rio de Janeiro e o Rio Grande do 
Sul os estados com menor índice, ambos em 3,2. Os maiores 
índices são encontrados na Região Nordeste. 

A urbanização acelerada pela qual o País passa nas últimas 
décadas - que mais recentemente tem sido marcada por um 
intenso processo de metropolização - vem sendo 
acompanhada de uma crescente desigualdade 
socioeconômica, que tem como face mais dramática o 
crescimento desordenado das grandes cidades, com um 
significativo aumento da favel ização. Esse fenômeno é também 
correlato do déficit habitacional, que é da ordem de 6,6 milhões 
de unidades, segundo dados da Fundação João Pinheiro e da 



Fundação Getulio Vargas, representando 13,8% do estoque de 
domicílios particulares permanentes existentes. Esse incremento físico 
e populacional é acompanhado da demanda por infra-estrutura que 
vem sendo atendida através dos investimentos públicos realizados, 
embora de forma desigual, sobretudo nas grandes metrópoles do 
País. 

Abastecimento de água 

No Brasil a rede geral de abastecimento de água chega a 82% 
dos domicílios. Observa-se, no entanto, que a distribuição é desigual 
entre as regiões, apresentando o Sudeste e o Sul, respectivamente, 
91 % e 83% e a Região Norte (aí considerada apenas a área urbana) 
apenas 63,8% dos seus domicílios atendidos. 

Esgotamento sanitário 

Trata-se de um dos itens que demonstra mais claramente o 
desequilíbrio entre as regiões. O esgotamento sanitário aparece 
com um dos menores índices de atendimento dentre os serviços 
urbanos no Brasil. 

O percentual dos domicílios atendidos por rede coletora no País é 
de apenas 46,4%, isto é, mais da metade deles não conta com 
nenhuma forma de coleta e tratamento do esgoto. Se, no entanto, 
os percentuais por região forem considerados, a constatação será de 
que o Sudeste é muito mais beneficiado por este serviço do que 
qualquer outra região do País, com 73,5% dos domicílios atendidos 
por rede coletora, enquanto na Região Norte apenas 4, 1% dos 
domicílios são atendidos, havendo predomínio da fossa séptica . 
Considerando-se o País como um todo, em 21,7% dos casos este 
atendimento é realizado através de fossa séptica, sendo este o caso 
das Regiões Sul (47,5%) e Norte (53,7%). 

Coleta de lixo 

O serviço de coleta de lixo é realizado em 84,8% dos domicílios 
brasileiros, e 13,2% deles não contam com esse serviço. O melhor 
desempenho é o da Região Sudeste, com 93,6% dos domicílios 
atendidos e o mais deficiente é o da Região Nordeste, com 68,4% 
de cobertura. 

Considerando os dados sobre infra-estrutura é possível observar 
uma discrepância bastante significativa entre as informações sobre 
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abastecimento de água e coleta de lixo, por um lado, e rede de 
esgotamento sanitário, por outro. Enquanto para os dois primeiros 
indicadores os percentuais ultrapassam a faixa dos 80% (82% e 84 ,8%, 
respectivamente), a rede coletora de esgotos atende, conforme já se 
viu, apenas 46,4%, ou seja, pouco mais da metade dos domicílios 
que contam com abastecimento de água e coleta de lixo. 

Tomando-se esse conjunto de dados conforme as diferentes 
regiões, essa disparidade se torna ainda mais evidente, revelando 
que os estados das Regiões Sul e Sudeste, os mais ricos e mais 
urbanizados do País, também são aqueles nos quais os serviços de 
infra-estrutura são mais abrangentes, o que demonstra que a melhor 
distribuição desses serviços pelo restante do País é um desafio que 
deve ser enfrentado. 

Lidia Medeiros 
Mestre em Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais - PPCIS da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 
Pesquisadora do URBANDATA-Brasil/Universidade Cãndido Mendes - UCAM 
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Housing 

The quality of life of a population can be measured by a set 
of indicators, among them, housing conditions should be 

highlighted. Data gathered by PNAD make possible to follow 
systematically the evolution of housing conditions of the 
Brazilian population and they present indicators about the 
tenure (owned, rented or conceded); the situation of the 
housing unit (rural or urban); and the infrastructure (water 
supply, sewer, and refuse disposal. 

The analysis of these data for 2002 allows us to assert 
that the number of housing units in Brazil is 47.5 million, 
being 73.7% occupied by the owner, 15% are rented and 
10.8% are conceded. 

The private and permanent housing units are concentrated 
in the urban area (85.6%) and widely served by a water supply 
system (82%) and a garbage service (84.8%), but still 
precariously served by a sewer system (46.4% have a regular 
system of collection and 21.7% have a septic tank). 

The urban housing units are concentrated in the Southeast 
Region (49.2%) and the rural ones in the Northeast region 
(48.7%). The average number of inhabitants per housing unit 
is estimated in 3.6, being Rio de Janeiro and Rio Grande do 
Sul the states with lower leveis of inhabitants, both having 
3.2. The highest leveis can be found in the Northeast, being 
Maranhão, with 4.3 inhabitants per housing unit, the state in 
which this tendency presents itself with higher intensity. 

The fast-paced urbanization undergone in Brazil in the last 
decades - which has more recently been marked by an intense 
process of metropolization - has been followed by a growing 
socioeconomic inequality. lts most dramatic counterpart is, no 
doubt, the disordered growth in the major cities with an 
expressive growth in the number of favelas. This phenomenon 
goes parallel to a huge housing deficit (6.6 million units 



according to Fundação João Pinheiro and Fundação Getulio Vargas) 
which represents 13 .8% of the private housing units existing today. 
Physical and population growths do not come without a demand for 
infrastructure which is better contemplated in the Southeast Region 
where public investiments are being done, although in an uneven 
way especially on the larger metropolises. 

Water supply 

ln Brazil, the public water supply system reaches 82% of all housing 
units. One should observe, nevertheless, that this distribution is uneven 
as far as the regions are concerned, with the Southeast and the 
South representing 91 % and 83% respectively and the North Region 
(considering only the urban area) presenting only 63.8% of its housing 
units with a running water system. 

Sewage disposal 

This is one of the items that demonstrates clearer the unbalance 
among the regions. Sewer is one of the urban services which is less 
available for the population as whole. 

Only 46.4% of all housing units have access to this service, meaning 
that more than a half does not count with any kind of dejected 
treatment. lf one takes into account the percentage per region, it is 
possible to realize that the Southeast is far more served with a sewer 
system than any other region in Brazil (73.5%). ln the North Region 
only 4. l % of all housing units have a sewer system. Taking into account 
Brazil as whole, 21.7% use septic tanks, with the South and North 
Regions using 47.7% and 53.7%, respectively. 

Refuse disposal 

The refuse disposal system is present in 84.8% of all housing units 
in Brazil, and 13.2% do not have this kind of service. The Southeast 
shows the best number, with 93.6% of its housing units contemplated 
with this service, while the Northeast has only 68.4% of its housing 
units with this benefit. 

Taking into consideration infrastructure data, it is possible to 
observe a rather expressive disparity between the information about 
water and garbage service, on one hand, and sewer system on the 
other. While to the first two indicators the percentage goes over 80% 
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(82% and 84.8%, respectively), the sewer system serves, as it has 
been shown before, only 46.4 %, a little more than a half of the 
housing units which are served by a water and a garbage service. 

Taking into account this set of data regarding the different regions, 
this disparity is even more evident, revealing that the states in the 
South and the Southeast, the richest and more urbanized in the country, 
are also those where the infrastructure services are more spread, 
which demonstrates that a better distri bution of these services 
throughout the country is a challenge to be faced. 

Lidia Medeiros 
Master of Social Sciences, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais - PPCIS, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 
Researcher, URBANDATA-Brasil/Universidade Cãndido Mendes - UCAM 
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Tabela 3.1 - Domicílios particulares permanentes e média de moradores 
por domicílio, com indicação da situação do domicílio - 2002 

Table 3. 1 - Permanent private housing units and average number of 
residents, by urban or rural situation - 2002 

{ continualcontinuesl 

Média de moradores 
Domicílios particulares permanentes/ por domk:ilio/ 

Unidades da Federação/ 
Permanent private housing units Average number 

Federallve Units 
of reskients 

TotaV Urbano/ Rural/ Total/ Urbano/ Rural/ 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Brasil1Brazil(1) 47 558 659 40 711 878 6 846 781 3,6 3,5 4,0 

Rondônia 253 911 253 911 3,7 3,7 

Acre 96 388 96388 4,1 4, 1 

Amazonas 513 693 513 693 4,4 4,4 

Roraima 69 546 69546 3,9 3,9 

Pará 1 068 927 1 068 927 4,2 4,2 

Amapá 97 732 97 732 4,8 4,8 

Tocantins 310 849 229 075 81 774 3,9 3,8 4,0 

Maranhão 1348933 922 785 426 148 4,3 4,2 4,6 

Piauí 705 691 449 025 256 666 4,1 3,9 4,4 

Ceará 1 888 362 1 460 200 428 162 4,0 3,9 4,5 

Rio Grande do Norte 732 438 557 346 175 092 3,9 3,8 4,1 

Paraíba 864 599 669 239 195 360 4,0 3,8 4,8 

Pernambuco 2 107 865 1 638 720 469 145 3,8 3,7 4,2 

Alagoas 719 357 493 592 225 765 4,0 4,0 4,1 
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Tabela 3.1 - Domicílios particulares permanentes e média de moradores 
por domicílio, com indicação da situação do domicílio - 2002 

Table 3. 1 - Permanent private housing units and average number of 
residents, by urban or rural situation - 2002 

Íconclusão/concluded 

Média de moradores 
Domicílios particulares permanentes/ por domicílio/ 

Unidades da Federação/ 
Pennanent prlvate housing unfts Average number 

Federaüve Unfts 
of residents 

Total/ Urbano/ RuraV TotaV Urbano/ Rural/ 
Total UrlJan Rural Total UrlJan Rural 

Sergipe 472 506 383 40 1 89105 3,9 3,9 3: 

Bahia 3 392 165 2 322 056 1 070 109 3,9 3,8 4,: 

Minas Gerais 5 130 658 4 388 086 742 572 3,6 3,5 3,: 

Espírito Santo 910 766 754 978 155 788 3,5 3,5 3,: 

Rio de Janeiro 4 647 400 4 503 969 143431 3,2 3,2 3, 

São Paulo 11 053239 10 457 598 595 641 3,5 3,4 3, 

Paraná 2 874 644 2 427 755 446 889 3,4 3,4 3, 

Santa Catarina 1623175 1332270 290 905 3,4 3,3 3, 

Rio Grande do Sul 3227516 2 625111 602 405 3,2 3,2 3,· 

Mato Grosso do Sul 610 635 529485 81150 3,5 3,5 3, 

Mato Grosso 720 381 562 350 158 031 3,6 3,7 3,. 

Goiás 1516954 1 330 299 186 655 3,4 3,5 3, 

Distrito Federal/ 600 329 574 341 25 988 3,5 3,5 3,: 

Federal Distrlct 

Fonte/Source: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2002: Brasil, grandes regiões, unidades da 

federação e regiões metropolltanas. Síntese de indicadores 2002: Brasil e grandes regiões. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2003. 1 CD-ROM 

(1) Exclusive os domicílios da area rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá./ 

(1) Excludes housing unfts of rural are a of Rondõnia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 
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Gráfico 3.1 - Distribuição percentual dos domicílios particulares 
permanentes, por condição de ocupação - 2002 

Graph 3. 1 - Percent distribution of permanent private housing units, 
by tenure - 2002 

•
•••• Próprio/ 

...........-- ~ Owner occupied 
Alugado/ 
Renter occupied 

Cedido/ 
Conceded 

...,. Outra/ 

.,.. Other 

Fonte/Soun;e: Pesquisa nacional por amostra de domicilios 2002: Brasil, grandes regióes, unidades de: 
federação e regiões metropolitanas. Síntese de indicadores 2002: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro 
IBGE, 2003. 1 CD-ROM. 
Nota: Inclusive os domicilias sem declaração de condição de ocupação./ Note: lncludes housing units witt 
tenure not reported. 

Gráfico 3.2 - Proporção dos domicílios particulares permanentes, 
com rede geral de abastecimento de água - 2002 
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Graph 3.2 - Ratio of permanent private housing units, 
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Fonte/Source: Pesquisa Nacional por Amostra de domicilios 2002 Brasil, grandes regiões, unidades da 
federação e regiões metropolitanas. Síntese de indicadores 2002 Brasil e grandes regiões. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2003. 1 CD-ROM 
(1) Exclusive a área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá./ 
(1) Excludes rural area of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima} Pará and Amapá. 
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Gráfico 3.3 - Distribuição percentual dos domicílios particulares 
permanentes, por forma de esgotamento sanitário - 2002 

Graph 3.3 - Percent distributian af permanent private hausing units, 
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Fonte/Source: Pesquisa Nacional por Amostra de domicilias 2002: Brasil, grandes regiões, unidades da 
federação e regiões metropolitanas. Síntese de indicadores 2002: Brasil e grandes regiões. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2003. 1 CD-ROM. 

(1) Exceto área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá I (1) ExcJudes rural area of 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 

Gráfico 3.4 - Proporção dos domicílios particulares permanentes, 
com coleta de lixo - 2002 

Graph 3.4 - Ratia af permanent private hausing units 
with refuse dispasa/ - 2002 
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Fonte/Source: Pesquisa Nacional por Amostra de domicilios 2002: Brasil, grandes regiões, unidades da 
federação e regiões metropolitanas. Síntese de indicadores 2002: Brasil e grandes regiões. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2003. 1 CD-ROM. 

(1) Exceto a área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá/ 
(1) Excludes rural area of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 
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Saúde 

Fatos, números e uma breve visão da história recente 

Hoje, passados 16 anos da promulgação da Constituição 
Brasileira de 1988 que criou o Sistema Unico de Saúde - SUS, 
regulamentado pelas Leis n"' 8.080 de 19/09/1990 e 8. 142 de 
28/ 12/1990, que complementa e aperfeiçoa a anterior, 
sabemos que a análise dessa trajetória institucional é um 
elemento fundamental para formar uma adequada visão da 
oferta de serviços de assistência à saúde no Brasil. A trajetória 
do SUS é muito marcada pelas dificuldades de prover de 
modo universal, integral e eqüitativo serviços de assistência à 
saúde para uma população com as características demográficas 
e socioeconômicas da brasileira. 

Essa oferta, que seria um dever do Estado, segundo as 
disposições constitucionais vigentes, não exclui a presença de 
uma provisão privada de serviços de assistência médica. O 
setor privado participa de duas diferentes maneiras do sistema: 
a primeira de forma complementar, isto é, sendo contratado 
pelo Estado para prestar serviços em localidades onde não 
existe provisão pública, e aqui é dada uma preferência às 
instituições filantrópicas, e a segunda, em caráter suplementar, 
não vinculado ao SUS, mas relacionada aos planos e seguros 
de saúde. 

Nessa perspectiva, uma visão consistente da oferta dos 
serviços de assistência deve ter como referência não só a 
trajetória do SUS, mas, também, a recente experiência brasileira 
de regulação em saúde realizada através da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA e da Agência Nacional de 
Saúde - ANS, criadas, respectivamente, pelas Leis n2.!l 9.782 
de janeiro de 1999 e 9.656 de junho de 1998. A ANVISA atua 
na regulação de alimentos, medicamentos, cosméticos, 
equipamentos e materiais médicos, enquanto que a ANS atua 
na regulação da chamada medicina suplementar, ou seja, o 



setor privado vinculado aos planos e seguros de saúde na prov1sao 
de serviços de assistência médica para 37 milhões de brasileiros, ou 
seja, para 22% da população total do Brasil. 

A despeito das dificuldades, vários são os êxitos obtidos, tais como 
o Programa de Controle e Prevenção de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis/AIDS e o Programa de Saúde da Família - PS F. 

A criação do PSF pelo SUS - que representa a adesão brasileira 
às recomendações da Conferência Internacional de Alma Ata (1978) 
no tocante ao processo de revalorização da atenção primária em 
saúde - tem como marcos históricos a constituição, em 1991, dos 
Agentes Comunitários de Saúde - ACS e, em 1994, das primeiras 
equipes do PSF. Essas equipes que desde a origem foram 
multiprofissionais e integradas por ACS trabalharam em média com 
uma população adstrita de cerca de 3 000 pessoas e hoje o PSF atua 
em 4 494 municípios (com uma cobertura de 80,80% do total de 
municípios), prestando uma assistência à saúde de 63 655 488 
brasileiros que representam 36,40% da população do País. Em que 
pese o seu progresso ao longo dessa década de desenvolvimento, 
esse programa ainda deve avançar na ampliação da cobertura 
assistencial da população, bem como na maior presença de equipes 
de saúde bucal e, visando tal fim, o Ministério da Saúde tem articulado 
acordos internacionais para o Plano de Expansão do Programa de 
Saúde da Família - PROESF, já em andamento. 

O Programa DST/AIDS logrou fixar, sobretudo depois de 1998, 
uma tendência de redução da mortalidade (ver Gráfico 4.2 - Casos 
Notificados de AIDS) por AIDS em todas as regiões do Brasil, através 
da adoção de uma terapia medicamentosa com anti-retrovirais 
associada a uma política nacional de distribuição gratuita desses 
medicamentos. O reconhecimento nacional e internacional desse 
programa, que já se converteu em referência de matéria de 
enfrentamento das DST/AI DS, e seus avanços futuros devem ampliar 
a escala dessa tendência de redução da morbidade por AIDS. 

As dificuldades a serem enfrentadas por uma expansão 
quantitativa e qualitativa da oferta de serviços da assistência à 
saúde no Brasil impõem ao SUS um amplo conjunto de desafios . 
Um desafio importante é ampliar a quantidade e a qualidade dos 
estabelecimentos hospitalares do Brasil (58% desses 
estabelecimentos são públicos e 41,31 % são privados): eles são 
poucos, são mal distribuídos espacialmente e muitos deles não 
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estão aptos, técnica e gerencialmente, para prover a população de 
serviços de assistência passíveis de serem considerados como 
satisfatórios (ver Tabela 4.4). A esse desafio se somam o de 
aprofundar o processo de descentralização da gestão pública em 
saúde, a hierarquização da oferta de serviços por regiões, o de 
ampliar e tornar efetivo o controle social sobre o SUS previsto na 
Constituição Brasileira de 1988, o de desenvolver um sólido e 
confiável sistema de auditoria técnica e financeira do SUS, e ainda 
o de melhorar a articulação entre o SUS e as agências encarregadas 
de operar a regulação em saúde (ANVISA e ANS). 

Finalmente, vale destacar um desafio crucial para o futuro do 
sistema de saúde do Brasil: manter a qualidade do diálogo entre os 
diversos segmentos do sistema, o que, certamente, inclui seus 
usuários - os cidadãos brasileiros. 

Saúde/ Health 

George E. M. Kornis 
Professor Adjunto do Instituto de Medicina Social da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 
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Health 

Facts, numbers and a brief vision of the recent history 

Today, having passed 16 years since the approval of the 
Brazilian Constitution of 1988 that created the National Health 
System (SUS), regulated by the Law no. 8080 of September 
19, 1990 and by the Law no. 8142 of December 28, 1990, 
which complements and ameliorates the former one, we know 
that the analysis of this institutional trajectory is a fundamental 
element to form an adequate vision of the offer of services of 
assistance to health in Brazil. The trajectory of the SUS is very 
marked by the difficulties to provide in a universal, integral 
and equitable way the services of medical assistance to a 
population with the demographic, social and economic 
characteristics of the Brazilian population. 

This offer, which should be a duty of the state, according 
to the present constitution, does not exclude the presence of 
the private provision of services of medical assistance. The 
private sector participates in two different ways of the system: 
the first in a complementary way, that is, it being hired by the 
state to give services in places where the public services do 
not exist, and here preference is given to philanthropic 
institutions, and the second, in a supplementary way, not linked 
to the SUS, but related to the health care organizations. 

ln this perspective, a consistent vision of the offer of 
assistance services m ust have as a reference not only the 
trajectory of the SU S, but ais o the recent experience in Brazil 
of regulating health made through the National Agency of 
Sanitary Vigilance (ANVISA) and the National Agency of 
Health (ANS), created respectively by the Laws nos. 9782 of 
January 1999 and 9656 of June 1998. The ANVISA acts in 
the regulation of food, medicine, cosmetics and medical 
equipment and material, while the ANS acts in the regulation 
of the so called supplementary medicine, that is, the private 



sector 1 inked by the health care organizations to the prov1s1on of 
medical assistance services to 37 million Brazilians, that is, to 22% 
of the total population of Brazil. 

Despite the difficulties, many results were obtained, as the Program 
of Control and Prevention of Sexually Transmissible Diseases - AIDS 
and the Family Health Program (PSF). 

The creation of the PSF by the SUS, which represents the adhesion 
of Brazil to the recommendations of the lnternational Conference of 
Alma Ata (1978) concerning the process of valorization of the primary 
attention to health, has as historical landmark the constitution in 
1991 of the Community Agents for Health (ACS) and in 1994 of the 
first teams of the Family Health Program. Those teams that were 
multiprofessional since the beginning and were integrated by the 
Community Agents for Health used to work in average with a small 
population of around 3,000 people. Today, the Family Health Program 
acts in 4,494 municipalities, covering around 80.8% of the Brazilian 
municipalities, giving health assistance to 63,655,488 Brazilians that 
represent 36.4% of the total population. Taking into consideration 
the progress along this decade of development, this program still 
must advance in the enlargement of the covering of the assistance to 
the population, as well as in the larger presence of teams dedicated 
to the dental health. Aiming at this target, the Ministry of Health has 
articulated some international agreements to the Plan for the 
Expansion of the Family Health (PROESF), already in progress. 

The Program against Sexually Transmittable Diseases/AIDS (STD/ 
AIDS) managed to fix, basically after 1998, a tendency of reduction 
of mortality (see Graph 4.2 - AIDS Cases reported) caused by AIDS 
in all the regions of Brazil, through the adoption of a medical therapy 
with antiretrovirals, associated to a national policy of free distribution 
of medicines. The national and international recognition of this 
program, which has already become a reference in terms of the 
confrontation to the STD/AI DS and its future advances, must amplify 
this tendency of reduction of mortality caused by AIDS. 

The difficulties to be faced when aiming at a qualitative and 
quantitative expansion of the offer of services of assistance to health 
in Brazil impose to the SUS a wide range of challenges. An important 
challenge is to amplify the quantity and the quality of medical 
establishments in Brazil (58% of these establishments are public 
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and 41.31 % of them are private): they are few, badly distributed 
spatially and many of them unable technically and administratively 
to provide the services of assistance capable of being considered 
satisfactory to the population (see Table 4.4). We have to add to 
this challenge the following ones: to deep the process of 
decentralizing the public management of health, to establish an 
hierarchy of the offer of services by regions, to amplify and to make 
effective the social control over the SUS foreseen at the Brazilian 
Constitution of 1988, to develop a sol id a nd trustful system of 
technical and financial audit of the SUS and also to improve the 
articulation between the SUS and the agencies charged to operate 
the regulation of the health system (ANVISA and ANS). 

Finally, it is worthy to mention a crucial challenge for the future of 
the health system in Brazil: to keep the quality of the dialogue between 
the many segments of the system, which certainly includes its users, 
the Brazilian citizens. 

Saúde/ Health 

George E. M. Kornis 
Assistant Professor, Instituto de Medi cina Social, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 
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Tabela 4.1 - Morbidade hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, 
por sexo - 2002 

Table 4.1 - Hospital death causes ofthe National Health System - SUS, 
by sex - 2002 

Causas de óbitos/ 
Causes of death 

Total/ 
Total 

Doenças do aparelho circulatório/ 

Diseases of circulatol}' system 

Doenças do aparelho respiratório/ 

Diseases of respiratory system 

Doenças infecciosas e parasitárias/ 

lnfectious and parasitic diseases 

Neoplasmas/ 
Neop/asms 

Doenças do aparelho digestivo/ 

Diseases of digesüve system 

Doenças das glândulas endócri-

nas, da nutrição, do metabolismo 

e transtornos imunitários/ 

Diseases of endocrlne g/ands, 

nutrttlon, metaboltsm and lmmune 
system condffions 

Lesões e envenenamentos/ 
lnjurles and poisoning 

Algumas afecções orig inadas no pe

riodo perinatal/ 

Other condWons orlginating in the 

perlnatal period 

Doenças do aparelho geniturináriol 

Diseases of genffourinary system 

Transtornos mentais/ 

Mental heafth conditions 

Complicações da gravidez, do parto 

e d o puerpériol 
Complications of pregnancy, childbirth 

and pueiperlum 

Outras! 

Others 

Total/ 
Total 

335 073 

85 590 

62 553 

37 448 

29 952 

27 869 

18 287 

18100 

13663 

9366 

1 359 

813 

30 073 

Homens/ Mulheres/ 
Males Females 

186 904 148165 

44116 41474 

35157 27 396 

21 243 16 205 

16103 13848 

17 464 10404 

9266 9 021 

13572 4 528 

7303 6 360 

5078 4 288 

860 497 

813 

16 742 13331 

Fonte!Source: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Departamento de lnfonnática do 

Sistema Único de Saúde - DATASUS, Coordenação de lnfonnação de Saúde. 
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Tabela 4.2 - Informações do Sistema Único de Saúde - SUS - 2002 
Table 4.2- lnformation ofthe National Health System - SUS - 2002 

Média de 

Internações/ 
Letalidade pennanência 

Causas das internações/ 
Numberof 

hospitalar/ (dias)/ 

Cause of hospitalization 
patients 

Hospital Average 
lethality length of 

stay (days) 

Total/ 11713916 2,86 6,2 

Total 

Doenças infecciosas e parasitárias/ 1 042 133 3,59 5,8 

lnfectlous and parasttlc dlseases 

Neoplasmasl 527 747 5,68 6,0 
Neoplasms 

Doenças das glândulas endócri-

nas, d a nutrição, do metabolismo 

e transtornos imunitários/ 322 093 5,68 5,9 
Diseases of endocrine glands, 

nutrttlon, metaboltsm and lmmune 
system condiUons 

Transtornos mentais/ 308 264 0,44 60,6 

Mental heafth conditions 

Doenças do aparelho circulatório/ 1216551 7,04 
Diseases of circuJatory system 

Doenças do aparelho respiratório/ 1 820 634 3,44 

Diseases of respiratory system 

Doenças do aparelho digestivo/ 986 406 2,83 

Diseases of digestive system 

Doenças do aparelho geniturinário/ 770 352 1,22 
Diseases of genitourlnary system 

Complicações da gravidez, do parto 

e do puerpério/ 2 731 766 0,03 
Compltcations of pregnancy, childbirl.h 

and puel])erlum 

Algumas afecçóes originadas no pe-

ríodo perinatal/ 201 481 6,76 
Other conditions originaüng in the 

perlnatal peliod 

Lesões e envenenamentos/ 688 678 2,63 
Injuries and poisoning 

Outras/ 1 097 811 

Others 

Fonte/Source: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DATASUS, Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde· SIH-SUS. 
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Tabela 4.3 - Doses de vacinas aplicadas, por Unidades 
da Federação - 2002 

Table 4.3 - Vaccine doses applied, by Federative Units - 2002 

Triplice 
Contra 

bacte- Contra 
sarampo/ 

Contra 
Unidades da Federação/ riana(DTP)I pneumococo/ poüomielite/ Outras/ 

Federative Units Tripie Against 
Against 

Against Others measles 
Bacterial pneumococcus poliomyelftis 

Vaccine(DTP) 

Brasil/Brazil B 961 010 261 910 3245 763 16 353 471 133 503 423 

Rondônia 64 955 659 30 506 129 951 1 079 84 5 

Acre 37 357 2 395 13 256 104 370 572 28t 

Amazonas 234 499 9 888 9 1 007 434 318 2 632 554 

Roraima 21 035 4 389 11 350 44 839 405 97E 

Pará 495 700 7 425 19 1 761 1 161 598 8 230 02e 

Amapá 34 406 171 7 795 65 780 590 984 

Tocantins 54 236 770 27 812 136 714 1 357 691 

Maranhão 426 837 552 156 092 963 945 4 656 13E 

Piauí 188 779 4 013 59 902 280 070 2 533 78E 

Ceará 324 090 184 053 728 129 4 923 19E 

Rio Grande do Norte 126 2 15 637 8 1 842 239 270 2 032 542 

Paraiba 177 904 1 551 68 166 297 017 2 537 575 

Pernambuco 384 977 6 807 180 335 789 975 6 518 95C 

Alagoas 173 762 46 74 277 325 983 3 195 162 

Serg ipe 87 825 3457 40 871 160 889 1 408 142 

Bahia 841214 25471 258 777 1424233 14 122 337 

Minas Gerais 972272 56 868 250 291 1 577 675 12 812 781 

Espirita Santo 109 855 1 609 56 168 262 474 1 841 894 

Rio de Janeiro 759 284 11 165 236 427 1 108 153 9 454 57C 

São Paulo 1 865 897 73 950 629 272 3 2 10 114 24 140 355 

Paraná 41 o 475 6 487 164 530 666 216 6 163 445 

Santa Catarina 263134 8 41 9 85 784 353 891 4 351 23E 

Rio Grande do Sul 321 953 3 647 150 991 604 728 7 994 364 

Mato Grosso d o Sul 107 796 13 376 40 131 204 454 2 485 81 C 

Mato Grosso 124 202 1 325 54 348 464 546 2 464 854 

Goiás 283 750 1 41 9 99 977 4 35 645 3 659 842 

Distrito Fed era V 68 601 15414 42 178 494 1 337 065 

Federal District 

Fonte/Source: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, Centro Nacional de Epidemiologia 
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Gráfico 4.1 -Casos notificados de algumas doenças 1ransmiss íve is - 2000-2001 
Graph 4.1 - Reported cases of some transmissible diseases - 2000-2001 
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Gráfico 4.2 - Casos notificados de Aids - 1993-2001 
Graph 4.2 -Aids cases reported- 1993-2001 
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Fonte/Source: Ministério da Saúde, Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissiveis e Aids 
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Previdência Sacia 

º
Século XX experimentou um imenso desafio: transformar 
a igualdade formal dos cidadãos do Estado Liberal em 

igualdade material efetiva. A institucionalização de sistema 
de acolhimento do cidadão-trabalhador, através da organização 
de regimes de previdência social, foi essencial à 
implementação de tal mudança. 

Observa-se que há certo consenso em todo o mundo de 
que o denominado sistema de três pilares parece o mais 
adequado para a organização dos regimes previdenciários. 
Assim, deve haver: i) um primeiro pilar de natureza pública, 
compulsório, com financiamento mediante tributos vinculados, 
em regime de caixa e com limite máximo de reposição; ii) um 
segundo pilar de natureza privada, facultativo ou compulsório, 
com participação patronal no custeio, gerido por entidades 
sem fins lucrativos, em regime de capitalização e com limite 
de reposição; e iii) um terceiro pilar de natureza privada, 
facultativo, com participação facultativa patronal, gerido com 
fins lucrativos por entidades seguradoras, em regime de 
capitalização e sem limite de reposição. 

Contudo, esse modelo consensual esbarra atualmente com 
dificuldades de custeio. Os regimes públicos do primeiro pilar 
já vivem desajustes fiscais ou apontam para desajustes em 
futuro muito próximo. Os pilares capitalizados observam 
também desequilíbrios, em geral decorrentes dos problemas 
experimentados, nos últimos anos, pelos mercados de capitais, 
e do crescente passivo previdenciário (fruto, dentre outras 
razões, do aumento da expectativa de vida). 

Essas circunstâncias colocam em cheque os avanços sociais 
experimentados, muito embora seja inconcebível a supressão 
das prestações previdenciárias. Nesse sentido, a matéria tem 
sido enfrentada mediante ajustes nos sistemas existentes. 
Verifica-se, no noticiário globalizado, seguidas informações 



sobre reformas nos regimes de previdência de países desenvolvidos 
ou em vias de desenvolvimento e sempre acompanhados de forte 
mobilização popular em contrário. 

No Brasil, não tem sido diferente. Nossa Constituição Federal, 
promulgada em outubro de 1988 e fruto do processo de 
redemocratização do País, propugna por um Estado Democrático de 
Direito com fundamento na dignidade da pessoa humana e nos 
valores sociais do trabalho (art. 1° , Ili e IV). A organização das 
prestações previdenciárias também restou consolidada no corpo do 
extenso texto da Carta de 1988. O seu Título VIII cuida da "Ordem 
Social" (art . 193 e segs.), estabelecendo os patamares mínimos que 
deverão ser providos por meio das prestações do primeiro pilar e 
organizando os demais pilares. 

Assim, no Brasil, tem-se enfrentado a necessidade de ajustes nos 
regimes previdenciários com um grau maior de dificuldade, pois há 
que se empreender modificações na própria Constituição Federal. 
Nesse sentido, foram promulgadas reformas em dezembro de 1998 
e em dezembro de 2003, respectivamente através da Emenda nº 20 
e da Emenda nº 4 l . 

Os dados trazidos na presente edição do Brasil em Números ainda 
não espelham a amplitude dos ajustes normativos efetuados (tanto 
no âmbito constitucional, quanto na esfera da legislação 
infraconstitucional, sobretudo a partir de 1999), pois se trata de 
processo de resultados crescentes ao longo do tempo. Contudo, as 
projeções realizadas demonstram que se aponta para um nível menor 
de diferença entre receitas e despesas do regime geral de previdência 
social (nosso primeiro pilar) no curso dos próximos anos. 

Alguns dados merecem especial reflexão. Veja-se que os números 
da Tabela 5.1 apontaram a necessidade de transferências de recursos 
tributários não vinculados da União da ordem de 25% das despesas 
"previdenciárias" em 2002, o que poderia denotar um imenso 
desequilíbrio nas contas do regime geral. Contudo, há que se ressaltar 
que nesses pagamentos (Tabela 5.2) estão incluídas as prestações 
de natureza assistencial, que não possuem fundamento em custeio 
de índole atuarial. Trata-se, sobretudo, de prover renda mínima para 
os idosos, gastos contemplados tanto na rubrica de "benefícios 
previdenciários" como da "LOAS" (Lei Orgânica da Assistência Social). 
A Tabela 5.3 corrobora nesse sentido, demonstrando que as prestações 
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assistenciais sofreram um incremento de aproximadamente 240% 
entre 1990 e 2002, enquanto as prestações previdenciárias stricto 
sensu cresceram cerca de 170% no mesmo período. Tem-se portanto 
números aglutinados de dois regimes prestacionais que se entrelaçam, 
previdência e assistência social, com a finalidade de se atingir patamar 
mínimo para a existência digna. 

Os ajustes que pareciam necessários financeiramente e possíveis 
politicamente foram implementados, sem distanciar o Estado 
brasileiro do curso de suas vocações fundamentais. Mas, como em 
todo processo de longo prazo, há que se acompanhar os resultados 
dos próximos anos para que se verifique a necessidade, ou não, de 
novas alterações. 

Previdência Social/Social Security 

Flavio Martins Rodrigues 
Advogado especializado em Direito Previdenciório 

Pós-graduado em Fundos de Pensão 
Mestre em Direito Tributório 
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Socia Security 

The twentieth century faced the major challenge of how to 
transform the formal equality of Liberal State citizens into 

effective material equality. The institutionalization of the system 
to provide care for the working citizen, by organizi ng social 
security regimes, was crucial in implementing such change. 

lt is notable that there is a certain consensus throughout 
the world that the so-called three-pillar system seems to be 
the most suitable for organizing social security regimes. 
Accordingly, there should be: i) a first pillar, public and 
compulsory, tax-financed, on a cash basis and having a 
maximum replacement limit; ii) a second pillar, private, 
optional or compulsory, with business patronage, managed by 
non-profit making entities, on a capitalization basis and having 
a replacement limit; and iii) a third pillar, private, optional, 
with optional business patronage, managed by profit-making 
insurance entities, on a capitalization basis and having no 
replacement limit. 

However, this consensual model is currently beset with 
costing difficulties. The public regimes of the first pillar already 
suffer from fiscal unbalance or probably will so i n the near 
future. The capitalized pillars also witness situations of instability, 
general ly resulting from upsets in the capitais markets in recent 
years and the rising social security deficit (resulting, among 
other reasons, from the increase in 1 ife expectancy). 

These events tend to cloud the social improvements 
achieved, although it would be inconceivable to curb social 
security contributions. ln this sense, the issue has been 
handled by adjustments to the existing systems. On a 
worldwide basis, one notices recurrent news about reforms 
in social security regimes of countries in the developed and 
developing world, always accompanied by strong popular 
mobilization against such reforms. 



The situation has been no different in Brazil. Our Federal 
Constitution, introduced in October 1988 and fruit of a process of 
national redemocratization, defends a Lawful Democratic Government 
founded on human dignity and social work values (Article 1, Ili 
and IV). Organizing social security contributions was also 
consolidated in the copious text of the 1988 Charter. Title VIII 
addresses "Social Order" (Article 193 and subsequent articles), 
establishing minimum leveis to be provided by way of first-pillar 
contri butions and organizing the other pillars. 

Thus, in Brazil, the need for adjustments in the social security 
regimes has been tackled with a greater degree of difficulty, because 
changes need to be incorporated to the Federal Constitution itself. 
With this in mind, reforms were enacted in December 1998 and in 
December 2003, respectively through Amendment # 20 and 
Amendment # 41. 

The data published in the current edition of Brazil in Figures 
do not yet reflect the amplitude of the normative adjustments 
carried through (both constitutional and in the realm of 
infraconstitutional legislation, especially as of 1999), as this is a 
process of growi ng results over time. Nevertheless, the forecasts 
indicate the trend towards a lower difference between income 
and expense in the social security general regime (our first pillar) 
over the course of the coming years. 

Some data need special reflection. lt can be seen that the figures 
set forth in Table 5.1 indicate the need to transfer unrestricted 
Government tax funds of around 25% from the "social security" expenses 
in 2002, which could lead to a major imbalance in the general regime 
accounts. However, it must be emphasized that these payments (Table 
5.2) reflect the assistance contributions, which are not grounded in 
actuarial costing techniques. Above ali, the aim is to provide minimum 
income for senior citizens, and these expenses are included both in the 
"social security benefits" budget as in the "LOAS" (Social Assistance 
Organic Law) budget. Table 5.3 corroborates to this extent, 
demonstrating that social assistance contributions were up approximately 
240% between 1990 and 2002, whereas social security contributions, 
strictly speaking, grew around 170% over the sarne period. Thus there 
are figures clumped together from two care delivery regimes which 
are intertwined - social security and social assistance - with the aim of 
achieving a minimum dignified living standard. 
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The adjustments which seemed to be necessary financially and 
possibly politically have been implemented, without distancing the 
Brazilian State from its fundamentally vocational course. Yet, as in 
any long-term process, the results of the forthcoming years must 
be carefully monitored in order to assess whether new alterations 
are requi red or not. 
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1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Tabela 5.1 - Recebimentos da Previdência Social - 1996-2002 
Table 5.1 - Brazilian social security revenues - 1996-2002 

Recebimentos (1 000 000 R$) /Revenues (1,000,000 R$) 

Ano/ Transferências Rendimentos 

Year Total/ Próprios/ da União/ Financeiros/ Outros/ 
Total Contributions Federal Financial Others 

transfers revenues 

50 706 47 409 3 043 254 

58416 54 073 4 226 117 

62 393 50 669 10 042 274 1 4 07 

68416 52 424 15 546 132 313 

77 185 59 606 15 283 384 1 913 

881 57 66 998 20 542 467 150 

105 035 76 082 25 653 39 3 261 

Fonte/Source: Fluxo de caixa. ln: Ministério da Previdência Social. AESP lnfologo Base de Dados 

Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social. 2003. Disponivel em /Available from: 

<http //creme.dataprev.gov.br/infologo/inicio.htm>. Acesso em: jun. 2003 !Cited: June 2003 

Tabela 5.2 - Pagamentos da Previdência Social - 1996-2002 
Table 5.2- Brazilian social security payments - 1996-2002 

Pagamentos (1 000 000 R$) !Pyaments (1,000,000 R$) 

Ano/ Benefícios Custeio Transferências 
Year TotaV previdenciários/ LOAS + EPU/ Pessoal/ (1)/ a terceiros/ 

Total Social security LOAS+ EPU Personnel CostJng Transfers to 
beneffts (1) third parlies 

1996 51 977 40 605 784 2 068 5213 3 307 

1997 56 082 47 053 1 551 2 055 1 601 3 822 

1998 (1)64596 54 075 1 908 2 174 1 531 3 500 

1999 68226 58 540 2 295 2 335 1 759 3297 

2000 76 474 65 787 2 719 2 609 1 468 3 891 

2001 88 035 75 328 3 369 2 662 2 170 4 506 

2002 102 066 88 027 4 084 3 250 1 651 5 055 

Fonte;Source: Fluxo de caixa. ln: Ministério da Previdência Social. AESP lnfologo. Base de Dados 

Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social. 2003 Disponível em I Available from: 

<http://creme.dataprev.gov.brflnfologoflnicio.htm>. Acesso em: jun. 200 3 /Cited June 2003 .. 

(1) Inclui 1 407 milhões de reais referentes a outros pagamentos./ (1) lncludes 1 407 million reais 
relatJve to other payments. 
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Tabela 5.3 - Distribuição dos benefícios em manutenção, urbanos e 
rurais - 1990/2002 

Table 5.3 - Distribution of urban and rural benefits - 199012002 

Benefícios/ Beneffts 1990 1995 2001 2002 

Total/ Total 12 473 738 16176 587 20 321 811 21 322 728 

Urbano/Uróan 8144 393 9 773 846 13168 740 13 931 991 

Previdenciários/ Social securlty 6 883 104 8 527 737 10 749 996 11 306 081 

Aposentadorias/ Retirement pensions 3 776 003 5 159 408 6 747 453 6 938 482 

Pensões por morte/ Survivor pensions 2 377 062 2 898 525 3501012 3 625 079 

Auxílios/ Cash aid 557 855 444 831 449 561 663 120 

Outros/ others 172 184 24 973 51 970 79400 

Assistenciais/ Social assistance 825 646 702 222 1 773 968 1 950 365 

Amparos assistenciais/ lncome 

assistance 1333552 1553847 

Rendas mensais vitalícias/ UfeJong 

monthly income 825 139 688 104 421 860 378 462 

Outros/ Others 507 14 118 18 556 18 056 

Acidentários/ Worl<.-related injuries 435 643 543 887 644 776 675 545 

Aposentadorias/ Retirement pensions 65 615 75 708 103 487 109 958 

Pensões/ Pensions 98 968 114 547 124 524 125 333 

Auxílios/ Cash aid 271 060 353 632 416 765 440 254 

Rural/ Rural 4 329 345 6402 741 7153 071 7 390 737 

Previdenciários/ Social security 3 688 513 5 741 161 6 681 365 6 948 143 

Aposentadorias/ Retirement pensions 2 542 240 4 263 917 4871103 5 043 993 

Pensóes por morte/ Survivor pensions 1 133 875 1 424 496 1 730 728 1 786 963 

Auxílios/ Cash aid 12 398 50 090 74 413 104 352 

Outros/ Others 2 658 5121 12 835 

Assistenciais/ Social assistance 626 375 644 930 448 792 41 8 876 

Amparos assistenciais/ lncome 

assistance 
Rendas mensais vitalícias/ Ufelong 

monthly income 626 375 644 930 448 792 418 876 

Outros/ Others 

Acidentários/ Worl<.-related injuries 14 457 16 650 22 914 23 718 

Aposentadorias/ Retirement pensions 5 992 7 096 8 932 9 309 

Pensões/ Pensions 3 097 3 884 4 618 4 638 

Auxílios/ Cash aid 5 368 5 670 9 364 9 771 

Fonte/Source: Anuário estatístico da previdência social 1998-2001 Brasília, DF: Ministério da Previdên-

eia Social, v. 7-9, 1999-2002. 

Previdência Saciai/Social Security & IBGE 115 



Tabela 5.4 - Benefícios concedidos pela previdência social - 1999-2002 
Table 5.4 - Benefits granted by social security - 1999-2002 

Beneffcios/ Benefits 

Total/ Total 

Previdenciários/ Social security 

Aposentadorias/ Retirement pensions 

Idade/ Old age 

Invalidez/ Disability 

Tempo de contribuição/ Length of 

setv1ce 

Pensões por morte/ Survivorpensions 

Auxilio-doença/ Temporary disabilfty aid 

Salário-matem idade/ Maternity wages 

Outros/ Others 

Assistenciais/ Social assistance 

Amparos asststenciais - LOAS/ lncome 

assistance - LOAS 

Idoso/ Old age 

Portador de deficiência/ Disability 

Pen sões mensais vltaliciasl Lifelong 

monthly pensions 

Rendas mensais vitalícias/ Ufelong 

monthly income 

Idoso/ Old age 

Invalidez/ Disability 

Acidentários/ Work-related injuries 

Aposentadorias/ Retirement pensions 

Pensão por morte/ Swvivor pensions 

Auxilio-doença/ Temporary disabilfty aid 

Auxilio-acidente/ lnjury aid 

Auxilio-suplementar/ Supp/emental 

income 

1999 

2 250 730 

1 860 277 

725719 

399 324 

182 246 

144 149 

277 917 

653 456 

199 202 

3 983 

226 920 

224 778 

114 931 

109 847 

845 

1 297 

251 

1 046 

163 533 

7 801 

2 947 

136 024 

14 890 

1 871 

2000 

2 949149 

2 562 973 

671 048 

407 948 

148414 

114 686 

291 790 

766 888 

829 156 

4 091 

216 509 

215 348 

107 433 

107 915 

639 

522 

84 

438 

169 667 

8 801 

2 613 

142 588 

13 805 

1 860 

2001 

2 856 334 

2 525 542 

560 216 

324 31 o 
125 020 

11 0 886 

271 828 

793 825 

896 012 

3 661 

179 267 

178 398 

90 011 

88 387 

592 

277 

40 

237 

151 525 

7 173 

2 009 

130 960 

10 277 

1106 

2002 

3 867 564 

3 378 764 

763 411 

428 896 

174 554 

159961 

325 594 

1 288 270 

995 020 

6 469 

284 743 

284051 

139 750 

144 301 

503 

189 

18 

171 

204 057 

9 687 

2 422 

180 335 

10 973 

640 

Fonte!Source: Anuárb estatístico da prev idência social 1999~2002. Brasília, DF: Ministério da Previdên 

cia Social. v. 8-1 0. 2000-2003. 
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Gráfico 5.1 - Quantidade de benefícios urbanos concedidos 
Brasil - 2000-2002 

Graph 5.1 - Number of urban benefits granted - Brazil - 2000-2002 
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Fonle/Source:Anuário estatístico da previdência social 2000-2002. Brasília, DF Ministélio da Previdência 
Social, v. 8-10, 2001 -2003. 

Gráfico 5.2 - Quantidade de benefícios rurais concedidos 
Brasil - 2000-2002 

Graph 5.2 - Number of rural benefits granted - Brazil - 2000-2002 
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Fonte/Source:Anuárb estatístico da previdência social 2000~2002 Brasília, DF: Ministério da Previdência 
Social, v. 8-1 O,2001-2003 
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Educacão , 

Aeduc.ação tem impactos positivos, tanto sobre os salários do 
trabalhador quanto sobre o crescimento econômico do País. 

Estima-se que cerca de40% da desigualdade de renda do trabalho 
no Brasil esteja correlacionada com a desigualdade de 
escolaridade da população. A despeito das notáveis conquistas 
na expansão da educação - como a quase totalidade das crianças 
na escola - o grau de escolaridade no País ainda é relativamente 
baixo, o acesso desigualmente distribuído entre as regiões e a 
qualidade do ensino inadequada. 

A Tabela 6. l apresenta as estatísticas básicas do sistema 
escolar do País. A educação pré-escolar atendeu a mais de 5 
milhões de crianças, registrando um crescimento de 6,7% no 
período de 2001-2003 das matrículas nos estabelecimentos 
públicos e de 7,8% nos estabelecimentos privados. No ensino 
fundamental, prossegue a tendência de queda no número de 
alunos matriculados (de35,3 milhões, em 2001, para 34,4 milhões, 
em 2003), enquanto no ensino médio houve uma expansão de 
8%, sendo 9, l %, na rede pública e 1,2%, na rede privada. O 
total de matrículas no ensino médio superou 9 milhões em 2003, 
e tende a continuar crescendo com a melhoria do ensino 
fundamental. O ensino superior registrou o avanço percentual 
mais notável. As matrículas cresceram de 29,2% em 2001, sendo 
o ritmo de expansão nas instituições privadas (34,4%) bem maior 
do que nas públicas (18,6%). Conseqüentemente, as matrículas 
nas instituições privadas respondem por 69,8% do total de 3,5 
milhões contra 67% no ano anterior. 

A taxa de analfabetismo recuou de 12,4%, em 2001, para 
11,8%, em 2002, revelando uma velocidade de queda cada 
vez menor em decorrência do progresso alcançado (Tabela 6.2). 
Cabe lembrar que a taxa era de 50% em 1950 e caiu 11 pontos 
percentuais na década (Gráfico 6. l ). A Tabela 6.2 mostra ainda 
que a proporção de analfabetos na Região Nordeste é mais de 
três vezes maior do que nas Regiões Sul e Sudeste. A mesma 
disparidade acontece na comparação das áreas rurais e urbanas 



do País. A dimensão do desafio brasileiro na alfabetização pode ser 
avaliada nos Gráficos 6.2 e 6.4. O País continua mal, tanto nas 
comparações internacionais com países vizinhos e com dois países 
europeus que mais imigrantes deram ao Brasil (Portugal e Itália) 
quanto na exibição de uma elevada taxa de analfabetismo funcional 
(26%). Cerca de um em cada quatro brasileiros declara que não sabe 
ler e escrever um bilhete simples. 

Mas é preciso reconhecer o grande avanço que vem sendo 
realizado na universalização do ensino fundamental. A taxa de 
escolarização das pessoas de 7 a 14 anos é crescente e chegou a 
96,9% em 2002 (Tabela 6.4). O desafio a enfrentar nos próximos 
anos é a melhoria da qualidade do ensino e a redução da taxa 
defasagem idade/série. Esta taxa mede o percentual de alunos que 
não estão na série que se espera de um estudante que não ingressou 
tardiamente no sistema de ensino, não repetiu de ano e não 
abandonou a escola. Assim, a porcentagem de estudantes de 
14 anos que ainda não chegaram à 8ª série do ensino fundamental 
(última linha da Tabela 6.5) é de 65,7%, ou seja, dois em cada três 
estudantes. Na Região Sudeste do País, tem-se o menor percentual 
(51,8%) e no Nordeste o maior (84, l %). 

A média de anos de estudo da população de l O anos ou mais de 
idade é de 6, l entre os homens e de 6,4 entre as mulheres (Tabela 6.6). 
As Regiões Sul e Sudeste registram as maiores médias (6J e 6,9, 
respectivamente), e o Nordeste a menor (4,9). O Gráfico 6.3 descreve 
a média de anos de estudo da população de 7 anos ou mais, por grupos 
de idade. A curva referente ao ano de 2002 situa-se acima da curva do 
ano anterior em todas as faixas de idade, com exceção da faixa de l l 
a 14 anos, onde a média de 4,3 anos se manteve constante. O gráfico 
mostra a baixa escolaridade da população brasileira. O grupo etário de 
18 a 19 anos tem uma média de 8 anos de estudo, que é um nível de 
escolaridade que deveria ter sido alcançado aos 14 anos de idade. 

Deste breve diagnóstico, emergem os seguintes objetivos de 
políticas educacionais: democratizar o acesso à pré-escola, ao ensino 
médio e superior; combater a repetência e a evasão escolar; e 
melhorar a qualidade do trabalho pedagógico. 
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Education 

E ducation has positive im pacts on both wages and 
economic growth. Almost 40% of the inequality in labor 

income i n Brazil is estimated to be correlated to the differences 
in schooling. Despite remarkable results in expanding 
education - as the nearly universal provision of primary 
education - the schooling achievement in the nation is still 
relatively low, the access unevenly distributed among regions 
and the quality of teaching inadequate. 

Table 6.1 presents basic statistics of the Brazilian education 
system. At the preprimary levei of education, over 5 million of 
students are enrolled, with a growth rate of 6.7% in the period 
2001-2003 in the public schools and 7.8% in the private schools. 
At the elementary levei, we confirm a decreasing tendency in 
the enrollment (from 35.3 million of students in 2001 to 34.4 
millions in 2003), whereas at the secondary levei there was an 
8% expansion, 9. l % in the public system and 1.2% in the 
private one. The enrollment at this levei of schooling has 
exceeded 9 million in 2003, and tends to keep growing following 
the improvement in elementary education. Higher education 
has shown the most notable relative increase. The enrollment 
rose 29 .2% i n 200 l. The rate of expansion i n the private 
institutions was 34.4% - well above the growth rate in the 
public institutions (18.6%). Consequently, the enrollment in 
private institutions accounts for 69.8% of total number of 3.5 
millions against 67% in the previous year. 

The illiteracy rate has fallen from 12.4% in 2001 to 11.8% in 
2002, and the decline is slowing down dueto past achievement 
(Table 6.2). lt is worth mentioning that the rate had been 
50% in 1950 and fell l l percent points in the decade (Graph 
6.1 ). Table 6.2 also shows that the proportion of illiterates in the 
Northeast Region is more than three times larger than in the 
South and Southeast Regions. The sarne disparity occurs in the 
comparison between rural and urban areas. The magnitude of 



the Brazilian challenge in fighting illiteracy can be assessed in the Graphs 
6.2 and 6.4. The nation performs badly in both international comparisons 
and the 26% functional illiteracy rate. One out of four Brazilians reports 
to be incapable of reading or writing a simple message. 

However, it is important to acknowledge the great progress that 
has been made in the provision of primary education. School 
enrollment rate of people at the age 7-14 is rising and has reached 
96.9% in 2002 (Table 6.4). The challenge to be faced in the next 
years is to improve quality and to reduce the age/grade lag. This 
indicator measures the percentage of students that are not enrolled 
in the grade that is expected of a non latecomer or repeating student. 
Thus, the proportion of 14 years old students that have not yet attained 
the 8th grade (last row in Table 6 .5) is 65.7%, that is, two out of three 
students. The Southeast Region has the smallest percentage (51.8%) 
and Northeast the largest (84.1 %). 

The number of years of completed schooling of the population at 
the age of 1 O years and over is 6. 1 for men and 6.4 for women (Table 
6.6). The South and Southeast Regions have the highest averages 
(6.7 and 6.9), and the Northeast the lowest (4.9). Graph 6.3 describes 
the average of years of completed schooling of the people at the age 
of 7 and over, by age groups. The 2002 curve lies above the 2001 
curve in ali age groups, except for the 11-14 years group, where the 
average of 4.3 years remained constant. The graph indicates the 
low education attainment of the Brazilian population. The age group 
18-19 has an average of 8 years of schooling, which is the levei that 
should have been reached at the age of 14 years. 

From this brief diagnosis, the following objectives for education 
policies can be stated: to democratize access to preprimary, secondary 
and tertiary education; to tackle the problems of repetition and 
dropping out; and to improve quality in the classroom pradices. 
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Tabela 6.1 - Estabelecimentos de ensino, docentes e matrículas, 
por níveis de ensino - 2003 

Table 6. 1 - General data of schools - 2003 

Espec~icação/ 
Pré-Escolar/ 

FundamentaV Médio/ 
Superior/ 

ftem 
Preprlmary 

Elementary Secondary 
Higher 

school educatlon 

Estabel ecimentos/Schoo/s 94 741 169 075 21 980 1 637 

Público!Publlc 68 666 149 968 15 312 195 

Privado/Private 26 075 19107 6668 1 442 

Funções docentes/Teachers 270 576 1 603 851 488 376 227 844 

Público!Publlc 180 612 1 365153 373184 84 006 

Privado/Private 89 964 238 698 115192 143 838 

Matrículas/Enrollmenl 5155 676 34 438 749 9 072 942 3 479 913 

Público!Publlc 3 837 092 31 162 624 7 945 425 1 051 655 

Privado/Private 1318584 3 276 125 1127517 2 428 258 

Fonte!S'ource: Sinopse estatística da educação básica: censo escolar 2003. Brasilia, DF: INEP, 2004; 

Sinopse estatística da educação superior: 2002 . Brasília, DF INEP, 2003. 

Gráfico 6.1 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou 
mais de idade - 1900/2030 

70 º/o 

Graph 6. 1 - 11/iteracy rates of the population 15 
years o/d and over- 190012030 
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Fonte!Source: Recenseamento do Brasil 1900-1920. Rio de Janeiro Diretoria-Geral de Estatística (190-1-
1930; Censo demográfico 1940-2000. Rio de Janeiro IBGE, 1950-2001. 

Notas 1. As taxas d e 191 O e 1930 são interpoladas 
2. Os dados entre 2001 e 2030 são estimativas projetadas 

Notes: 1. 1910 and 1930 rates are interpolated. 
2. Projected estimales for the perlod between 2001 and 2030. 
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Tabela 6.2 -Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos 
ou mais de idade, por situação do domicílio - 2002 

Table 6.2-11/iteracy rates of persons 15 years o/d and over, 
by urbanlrural residence - 2002 

Grandes Regiões e 

Unidades da Federação/ Total/ Urbano/ RuraV 
Major Regions and Total Uroan Rural 

Federative Units 

Brasil !Brazi/ (1) 11,8 9,1 

Norte!Norlh (2) 9,8 9,8 
Rondônia 8,6 8,6 

Acre 13,0 13,0 

Amazonas 6,3 6,3 
Roraima 12,0 12,0 

Parã 10,7 10,7 

Amapá 6,2 6,2 
T ocantins 18,1 14,8 

Nordeste/Norlheast 23,4 17,3 
Maranhão 22,9 17,5 

Piauí 29,6 19,2 

Ceará 22,7 17,7 

Rio Grande do Norte 22,7 17,6 

Paraíba 27, 1 22,2 
Pernambuco 21,5 16,4 

Alagoas 31,2 22,4 

Sergipe 20,2 15,0 
Bahia 21,7 15,2 

Sudeste!Southeast 7,2 6,2 
Minas Gerais 11,0 8,7 

Espírito Santo 10,7 8,7 

Rio de Janeiro 5,1 4,8 
São Paulo 5,9 5,5 

SuVSouth 6,7 5,8 
Paraná 7,9 7,2 
Santa Catarina 5,5 4,6 

Rio Grande do Sul 6,3 5,2 

Centro-Oeste/Centra/ West 9,6 8,4 
Mato Grosso do Sul 9,0 8,0 

Mato Grosso 10,2 8,4 
Goiás 11,3 10,0 

Distrito FederaV Federal Distrlct 5,7 5,2 

27,7 

27,4 

39,1 
34,2 

47,4 
39,3 

38,5 

41,7 
39,3 

51,0 

43,6 
35,8 

18,9 
24,5 

19,9 

15,0 
12,2 

10,8 
11,6 

9,4 

10,9 

18,3 
15,5 

17,2 
20,7 

16,7 

Fonte/Soun:;e: IBGE, Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2002 

(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) Exclusive a 
população rural./ (1) Excludes rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Ama

pá. (2) Excludes rural popu/ation. 
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Tabela 6.3 - Taxa de freqüência à creche e à pré-escola das crianças 
de 6 anos de idade, por situação do domicílio - 2002 

Table 6.3 - Attendance rate of children 6 years o/d in day nursery and 
preprimary school, by urbanlrural residence - 2002 

Grandes Regiões e 
Unidades da F ederaçãol Total/ Urbano/ Rural/ 

Majo r Regions and Total Urban Rural 
FederaUve Units 

Brasil/BrazU 31,7 31,9 

Norte/Norlh 37,9 37,9 
Rondõnia 33,9 33,9 
Acre 39,0 39,0 

Amazonas 39,7 39,7 

Roraima 35,6 35,6 
Pará 37, 3 37,3 

Amapá 41,7 41,7 

Tocantins 37,2 38,9 

Nordeste!Northeast 35,5 35,7 
Maranhão 36,0 37,0 

Piaui 37,5 38,4 

Ceará 37,1 36,2 
Rio Grande do Norte 35,6 35,7 

Paraíba 34,7 33,8 

Pernambuco 32,6 32,9 
Alagoas 35,3 36,4 

Sergipe 36,3 37,3 

Bahia 35,7 36,1 

Sudeste/Southeast 29,2 29,5 
Minas Gerais 28,9 29,6 
Espirfo Santo 31, 3 32,5 

Rio d e Janeiro 28,5 28,6 

São Paulo 29,4 29,5 

Sul/South 29,3 30,2 
Paraná 29,7 30,2 
Santa Catarina 31,6 32,3 

Rio Grande do Sul 27,8 29,0 

Centro-Oeste/Central West 32,5 33,4 
Mato Grosso do Sul 31,2 32,3 

Mato Grosso 32,7 33,9 

Goiás 31,6 32,6 
Distrito Federal/Federal District 35,6 35,9 

30,B 

32,7 

35,1 
34,1 

36,0 

39,7 
35,4 

37, 3 

31,6 
33,0 

31,6 

35,0 

26,0 
25,2 
26, 1 

26,7 

26,7 

25,6 
27,0 
28,6 

22,9 

26,1 
24,8 

28, 1 

24,5 
28, 7 

Fonte/S'ource: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 2002 

Nota: Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá/ 

Note: Excludes rural population of Rondônia, Acffi, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 
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Tabela 6.4 - Taxa de escolarização das pessoas de 7 a 14 anos, 
por situação do domicílio - 2002 

Table 6.4 - School enrollment rates of persons 7 to 14 years o/d 
by urbanlrural residence - 2002 

Grandes Regióes e 
Unidades da Federação/ Total/ Urbano/ Rural/ 

Major Regions and Total Urban Rural 
Federative Unffs 

Brasil !Brazll 96,9 97,3 

Norte!North 95,2 95,2 
Rondônia 95,1 95,1 

Acre 95,5 95,5 
Amazonas 94,0 94,0 

Roraima 91,5 91,5 
Pará 95,7 95,7 

Amapá 95,1 95,1 
Tocantins 95,7 96,8 

Nordeste!1Vorlheast 95,8 96,4 

MaranMo 94,5 96,6 
Piauí 95,9 95,8 

Ceará 96,5 96,6 

Rio Grande do Norte 96,2 96,8 
Paraíba 95,8 96,1 

Pernambuco 95,7 95,8 

Alagoas 94,3 94,2 
Sergipe 96,2 96,4 

Bahia 96,2 97,1 

Sudeste!Southeast 97,8 98,1 
Minas Gerais 97,6 98,1 

Espírito Santo 96,5 97,3 

Rio d e Janeiro 97,4 97,5 
São Paulo 98,2 98,4 

Sul/South 97,9 98,1 
Paraná 97,7 98,2 

Santa Catarina 98,3 98,2 

Rio Grande do Sul 97,8 98,0 

Centro-Oeste/Central West 97,1 97,4 

Mato Grosso do Sul 96,6 97,2 

Mato Grosso 95,6 96,0 
Goiás 97,5 97,5 

Distrito Federal 98,7 98,9 

95,1 

93,1 

94,6 

91,1 
96,1 

96,1 

94,6 
95,3 

95,4 

94,3 
95,5 

94,7 

95,4 
95,2 

93,7 

96,9 
95,8 

96,9 
95,9 

98,7 

96,8 

95,2 

93,2 

94,1 

97,3 

96,1 

Fonte!Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2002. 

Nota Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. I 

Note: Ex eludes rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 
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Tabela 6.5 - Percentual de defasagem idade/série dos estudantes 
de 7 a 14 anos de idade, por Grandes Regiões - 2002 

Table 6.5 -Age/grade lagging distribution among students 
7 to 14 years o/d, by Major Regions - 2002 

Estudantes/ BrasiV Norte/ Nordeste/ Sudeste/ Sul/ Centro-Oeste/ 

Students Brazil North Northeast Southeast South Central West 

7 anos/ 7 years old 14,4 14,9 19,7 13,9 3,7 13,9 

8 anos/ 8 years old 27,5 35,6 37,5 21,9 18,9 25,1 

9 anos/ 9 years o!d 35,5 44,7 50,9 27,7 20,5 30,3 

1 O anos/ 1 O years o/d 41,3 50,3 57,9 32,4 25,5 36,1 

11 anos/ 11 years o!d 48,3 59,0 67,5 39,5 29,9 39,3 

1 2 anos/ 12 years o/d 54,3 66,1 73,7 45,3 35,3 49,3 

13 anos/ 13 years o/d 58,4 73,1 79,8 44,5 44,7 57,0 

14 anos/ 14 years o/d 65,7 81,1 84,1 51,8 56,8 66,9 

Fonte/Sounoe: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de domicilias 2002 

Nota: Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. I 
Note: Excludes rural populatlon of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 

Gráfico 6.2 -Taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos 
ou mais de idade - 2001-2002 
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Graph 6.2 - Functional illiteracy rate of the population 15 years 
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Fonte/Sowr;e: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domic1lios 2001 -2002 
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Tabela 6.6 - Média de anos de estudo da população 
de 10 anos ou mais de idade, por sexo - 2002 

Table 6. 6 - Average of years of school completed of the population 
1 O years o/dando ver. by sex - 2002 

Grandes Regii'>es/ Total/ Homens/ Mulh eres/ 
Major Regions Total Ma/e Female 

Brasil/ Brazil 6,2 6, 1 

Norte!Norlh 6,1 5,9 

Nordeste!Norlheast 4,9 4,5 

Sudeste!Southeast 6,9 6,9 

SuVSouth 6,7 6,6 

Centro·Oeste/Cenlral West 6,5 6,3 

6,4 

6,4 

5,2 

7,0 

6,7 

6,7 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2002. 

Nota: Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. I 

Note: Excludes rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 

Gráfico 6.3- Média de anos de estudo da população de 7 anos 
ou mais de idade, por grupos de idade - 2001-2002 

Graph 6.3 -Average of years of school completed ofthe population 7 years 
o/d and over, by age groups - 2001-2002 
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Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa nacional 
por amostra de domicílios 2001/2002 
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Gráfico 6.4-Taxas de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, 
por países selecionados - 2000 

Graph 6.4 - 11/iteracy rates of the population 15 years o/d and over, 
by selected countries - 2000 
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Fontes/Sources: Censo demográfico, 2000. caracteristicas da população e dos domicílios: resultados 
do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2001 Acompanha 1 CD-ROM; llliteracy rates otthe population. ln: 
United Nations Statistics Division. Common Database - UNCDB. 2002. Disponível em/Available from: 
<http: //unstats.un.orglunsdlcdblcdb_help/cdb_quick_start. asp>. Acesso em: jun. 2003/Cited: June 2003. 

Educaçãa/Educotion & IBGE 131 



robalho 

Tr~s B rog:is no Beiro do Canal, 1982 
Carlos Sclior 

Labor 



Traba o 

Aevolução trabalhista brasileira recente comporta muitas 
histórias. O enredo destas histórias contém, pelo menos, duas 

perguntas interessantes: a) O quê mudou? - Por exemplo, como 
foi a trajetória da taxa de desemprego vis-à-vis outros indicadores 
alternativos como a informalidade e o trabalho infantil?; e 
b) Onde mudou? - Isto é, em que medida estas mudanças 
afetaram mais as áreas metropolitanas ou o restante do País. 

Iniciamos pela primeira questão: a face mais visível das 
mudanças observadas no mercado de trabalho nos últimos 
anos foi o incremento observado na taxa de desemprego. O 
tema Desemprego domina o debate social brasileiro recente. 
De fato, conforme a Tabela 7.2 demonstra, a taxa de 
desemprego tem se mantido, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios, num patamar entre 9% e l 0% 
atingido durante a chamada Crise de Desemprego do final 
da década de 1990 1

• Em termos de comparações 
internacionais, o Brasil tem se mantido num nível um pouco 
superior à maioria dos países desenvolvidos, com exceção 
do Japão (5,6%), mas bastante inferior às taxas observadas 
no país vizinho, em que pese as diferenças metodológicas 
existentes entre as pesquisas internacionais. 

Agora, o problema do trabalho no Brasil não se restringe ao 
desemprego, ou mesmo à quantidade de trabalho disponível, 
mas está intimamente ligado à qualidade dos postos de trabalho. 
Apresentamos, como medida inicial da precariedade, a 
informalidade, entendida como a soma dos autônomos, dos 
empregados sem carteira e dos não-remunerados. Se queremos 
entender minimamente o problema da informalidade, a sua 
diversidade tem de ser endereçada. Nesse sentido, a agregação 

1A taxa de desemprego sobe no período 1996-1999 à taxa de 12,5% ao 
ano. Cerca de 2,5 milhões de indivíduos foram adicionados ao contingente 
inicial de 4,7 milhões de desempregados no País. 



do heterogêneo grupo de trabalhadores por conta própria, lado a lado 
com os empregados sem-carteira e os sem-pagamento, talvez esconda 
mais do que revele2 . Ao invés da classificação de informalidade que 
agrega diferentes relações trabalhistas, optamos por uma medida de 
informalidade previdenciária que sofre uma pequena redução de 56,6% 
para 55% na década sob análise. Curiosamente a parcela daqueles 
que contribuem para previdência privada cai de 2,9% para 2,7%, 
contrariando expectativas daqueles que previam uma maciça 
substituição de contribuições públicas por contribuições privadas. 

Apontando ainda na direção de redução da precariedade trabalhista, 
observamos uma redução da taxa de trabalho infantil na faixa de 1 O a 
14 anos de 5,3%, para 2,4%, no período de 1992 a 2002. A taxa de 
analfabetismo funcional (aqueles com escolaridade até três anos completos 
de estudo) entre os ocupados cai de 37,4%, para 23,9%, ao passo que 
a parcela de ocupados com escolaridade com mais de 11 anos de estudo 
se mantém estagnada em torno de 30,7%. A comparação do nível 
educacional por gênero revela forte aumento na parcela de mulheres 
com mais de 11 anos de estudo (36,8%), o percentual de mulheres com 
esse nível de educação em 1992 era de apenas 16,2%, apresentando 
níveis de escolaridade superior a dos homens. 

Se buscássemos sintetizar o dia-a-dia do debate social brasileiro atual 
numa única variável, esta variável seria, sem dúvida, a taxa de 
desemprego metropolitana captada pela Pesquisa Mensal do Emprego 
- PME do IBGE. As informações ainda referem-se à média das Regiões 
Metropolitanas de Recife, Salvado~ Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre. O epicentro do desemprego atual se situa justamente 
nessas áreas metropolitanas. Infelizmente, a análise do funcionamento 
do mercado de trabalho no ano de 2003 com base nos dados da PME 
não permite análises comparativas em relação a outros anos pela mudança 

2Agora, muitas vezes, queremos ter uma visão sintética da situação social trabalhista. 
Neste aspecto em vez de trabalharmos com o conceito de informalidade ou, 
ainda, combiná-lo com a definição internacionalmente aceita de desemprego 
numa única medida, talvez seja utilizar medidas de bem-estar social baseadas em 
renda domiciliar per capita do trabalho. Isto é, a soma das rendas do trabalho de 
todos os membros da família dividida pelo nú mero de membros. Este conceito 
resume uma série de fatores operantes sobre o trabalho de todos os familiares, 
como os níveis de ocupação e de rendimento, auferidos de maneira formal ou 
informal. Além de poder de síntese, essa estatística pode ser calculada com as 
mesmas pesquisas utilizadas para auferir mensalmente as taxas de desemprego. 
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metodológica ocorrida na implementação do questionário da pesquisa. 
Curiosamente, as taxas de desemprego segundo a nova PME sobem 
cerca de 50%, convergindo para níveis próximos aos da PNAD, quando 
calculadas para as mesmas regiões geográficas. Detalhamos aqui a 
estrutura da desocupação ao longo de 2003. O Gráfico 7.3 demonstra 
que a taxa mais alta aconteceu nos meses de junho e agosto, 13%. Em 
junho, a taxa de desocupação entre os homens chegou a l 0,7% ( 15,7% 
para as mulheres), no caso das mulheres a taxa de desocupação mais 
alta ocorreu em agosto (16,2%). A taxa de desocupação mais baixa 
ocorre no fim do ano para todos os grupos, como já era de se esperar é 
em dezembro onde acontece um aumento do emprego, mesmo que 
muitas vezes se trate de emprego temporário. 

Podemos analisar como se dá a distribuição dos ocupados por 
níveis de rendimento mensal do trabalho (Gráfico 7.1 ). A precariedade 
do emprego no Brasil está bem nítida na significativa parcela da 
população ocupada (27, l %) que percebe rendimentos até l salário 
mínimo. No outro extremo, o seleto grupo que recebe mais que 20 
salários mínimos representa 1,3% das maiores metrópoles brasileiras. 

O Gráfico 7.2 é um relato das discrepâncias ainda existentes no 
quesito gênero. A taxa de atividade em 2003 para os homens foi de 
73,2% e de 50,3% para as mulheres, ou seja, um diferencial de 
22,9%. No grupo de 30 a 39 anos, se dá o pico da taxa de atividade, 
com 95,3% e 70,3%, de homens e mulheres em atividade, 
respectivamente. O maior diferencial de taxa de atividade entre 
homens e mulheres se dá no grupo de 50 a 59 anos (31,9%). 

No Gráfico 7.6 temos um retrato da variação anual dos rendimentos 
do trabalho para cada categoria de emprego. Temos informações para 
os com carteira, os sem-carteira e os conta-própria. Todos os grupos 
tiveram uma variação negativa em todos os meses do ano. Os 
trabalhadores por conta própria foram os que tiveram as maiores perdas, 
uma média de 20% de perda no rendimento do trabalho. Os 
trabalhadores com carteira tiveram a maior perda em janeiro (13,2%) e 
outubro (12,4 %), e os sem carteira, em julho (11,9%). No Gráfico 7.4, 
podemos observar a evolução da taxa de atividade: o pico se dá no mês 
de setembro (58,2%) e o nível mais baixo corresponde ao início do ano. 

Marcelo Neri 
Centro de Políticas Sociais do Instituto Brosileiro de Economia - IBRE da Fundação Getulio 

Vargas - FGV e Escola de Pós-Graduação - EPGE da Fundação Getulio Vargas - FGV 
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The recent Brazilian labor evolution contains many histories. 
The plot of those histories includes at least two interesting 

questions: a) What has changed? - For instance, how was the 
trajectory of the unemployment rate in relation to the other 
alternative indicato~, like the informality and the child labor?; and 
b) Where has it changed? - That is, in which measure those changes 
have affected more the metropolitan areas orthe rest of the country? 

Let's begin by the first question, in which the most visible 
face of the changes observed in the labor market in the last 
years was the rise observed in the unemployment rate. The 
subject Unemployment dominates the recent Brazilian social 
debate. ln fact, as the Table 7.2 shows, the unemployment 
rate has been kept, according to the National Household Survey 
(PNAD), in a levei between 9% and l 0%, attained during the 
Unemployment Crisis at the end of the Nineties 1• ln terms of 
international comparisons, Brazil has kept itself in a levei a 
little bit superior to the majority of the developed countries, 
with the exception of Japan (5.6%), but very inferior to the 
rate observed in the neighbor country, notwithstanding the 
methodological differences existing between foreign surveys. 

Now, the labor problem in Brazil does not limit itself to the 
unemployment, or evento the quality of work available, but it 
is closely linked to the quality of the jobs. We present, as the 
initial measure of the precariousness, the informality, 
understood as the amount of the self-employed workers, of 
the worke~ without a formal contract and unpaid worke~. lf 
we want to understand a little the problem of the informality, 
its diversity has to be addressed. ln this sense, gathering the 
heterogeneous group of the self-employed workers, side by 

1 The unemployment rate grows in the 1996-1999 period by the rate of 
12.5% a year. Around 2.5 million people were added to th e initial population 
of 4.7 million unemployed people in the country. 



side with the workers without a formal contract and unpaid workers, 
maybe would hide more than it would show2. lnstead of the informality 
classification, which aggregates different labor relationships, we have 
opted for a measure of social security informality that suffers a small 
reduction from 56.6% to 55% in the decade under analysis. Curiously, 
the portion of people who contributes to the private social security falis 
from 2.9% to 2.7%, contradicting the expectations of those that predict 
a wide substitution of the public contributions by the private contributions. 

Pointing again towards the fali in the labor precariousness, we 
observe a reduction of the child labor rate, in the age group from l O 
to 14 years old, from 5.3% to 2.4% in the period from 1992 to 2002. 
The functional illiteracy rate (those with up to three years of complete 
schooling) among employed persons fell from 37.4% to 23. 9%, while 
the portion of employed persons with more than 11 years of school 
years has been kept steady, around 30.7%. The comparison of 
educational leveis by sex reveals a strong rise in the number of women 
with more than 11 years of study (36.8%), taking into consideration 
that the percent of women with this levei of education in 1992 was 
only 16.2%, presenting leveis of education superior to those of men. 

lf we try to resume the quotidian of the Brazilian social debate in a 
single variable, it would be without any doubt the metropolitan 
unemployment rate, collected by the Monthly Employment Survey (PME) 
of the IBGE. The information still refers to the average rates of the 
Metropolitan Areas of Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
São Paulo and Porto Alegre. The epicenter of the present unemployment 
is situated exactly in those metropolitan areas. Unfortunately, the analysis 
of the performance of the labor market in 2003, based on the data of 
the PME Survey, does not allow a comparative analysis in relation to the 
other years, due to the methodological changes occurred in the survey 
questionnaire. Curiously, the rates of unemployment according to the 

2 Now, for many times, we want to have a synthetic view of the social and labor 
situation. ln this sense, instead of working with the concept of informality, or instead, 
of combining it with an internationally accepted definition of unemployment in a 
single measure, maybe it would be better to use the measures of social welfare, 
based upon the per capita household incarne of the labor, that is, the amount of the 
incarnes from the labor of all the family members, divided bythe number of members. 
This concept summarizes a series of operating factors about the labor of ali the family 
members, like the leveis of occupation and of incarne, obtained in a formal or 
informal way. Besides this power of synthesis, this statistics can be calculated with the 
sarne surveys used to calculate monthly the unemployment rates. 
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new PME survey have risen around 50%, converging to leveis dose to 
those of the PNAD Survey, when calculated to the sarne geographic 
areas. We will detail here the structure of the unemployment throughout 
2003. The Graph 7.3 shows that the highest rate happened in the months 
of June and August 2003, 13%. ln June 2003, the unemployment rate 
reached l 0.7% for men and 15.7% for women. ln the case of women, 
the highest unemployment rate happened in August 2003, at 16.2%. The 
lowest unemployment rate generally happens at the end of the year for all 
the groups. As expected, it is in December 2003 that occurred a rise in the 
employment, even though it could be only some temporary jobs. 

We can analyze how the distribution of the employed persons by 
leveis of monthly work income happens (Graph 7.1 ). The 
precariousness of the em ployment in Brazil is clearer by the significant 
part of the population employed (27. l %) that receives wages of up 
to one minimum wage. On the other hand, the select group that 
receives more than 20 minimum wages a month represents 1.3% of 
the population of the biggest metropolitan areas. 

The Graph 7.2 is an account of the discrepancies still existing in the 
subject of gender. The labor force participation rate in 2003 for men was 
73.2% and for women, 50.3%, that is, a difference of 22.9%. ln the age 
group from 30 to 39 years old, happens the highest labor force partidpotion 
rate, with 95.3% and 70.3% for men and forwomen in activity, respectively. 
The largest difference of the labor force participation rate between men 
and women happens in the age group from 50 to 59 years old (31.9%). 

ln the Graph 7.6, we have a picture of the annual percent change of 
labor income for every category of employment. We have information for 
the worke~ with a formal contract, without a formal contract and the self
employed workers. All the groups had a negative change in all the months 
of the year. The self-employed workers were the ones who had the biggest 
losses, an average of 20% of the income. The worke~ with a formal 
contract had the biggest losses in January 2003 (13.2%) and October 
2003 (12.4%), and the worke~ without a formal contract in July 2003 
(l l .9%). ln the Graph 7.4, we can observe the evolution of the labor force 
participation rate: the summit happens in the month of September 2003 
(58.2%) and the lowest levei corresponds to the beginning of the year. 

Marcelo Neri 
Centro de Políticas Sociais, Instituto Brasileiro de Economia - IBRE, Fundação Getulio Vargas -

FGV and Escola de Pós-Graduação . EPGE, Fundação Getulio Vargas - FGV 
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Tabela 7.1 - Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas, por sexo, com indicação de algumas 

características - 1992/2002 
Table 7. 1 - Percent distribution of employed persons 1 O years o/d and 

over, by sex and some characteristics - 199212002 
(continua/continues) 

Características/ 
TotaVTotal Homens/ Males Mulheres/Females 

Characteristics 
1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Grupos de idade/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Age groups 

10 a 14 anos/ 5,3 2,4 5,8 2,7 4,6 1,9 

10 to 14 years o/d 

15 a 17 anos/ 6,6 4,2 6,8 4,5 6,2 3,7 

15 to 17 years o/d 

18 a 39 anos/ 55,9 55,9 55,1 55,2 57,4 56,8 

18 to 39 years o/d 

40 a 59 anos/ 25,9 31,3 25,6 30,7 26,4 32,2 

40 to 59 years o/d 

60 anos ou mais/ 6,2 6,2 6,7 6,8 5,5 5,4 

60 years o/d and over 

Idade ignorada/ o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
Unknown age 

Grupos de anos de estudo/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Years of school completed 

Sem instrução e menos de 1 ano/ 17,9 10,7 18,7 11,9 16,5 9,1 
No schoo/ing and /ess than 1 year 

1 a 3 anos/ 19,5 13,2 20,3 14,4 18,2 11,5 
1 to 3 years 

4a7anos/ 32,0 28,9 32,8 30,6 30,8 26,6 
4 to 7 years 

8 a 10 anos/ 12,0 16,0 12, 1 16,3 11,9 15,6 
8 to 10 years 

11 anos ou mais/ 30,7 30,7 11,5 26,4 16,1 36,8 
11to14 years 
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Tabela 7.1 - Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas, por sexo, com indicação de algumas 

características - 1992/2002 
Table 7.1 - Percent distribution of employed persons 10 years o/d and 

over, by sex and some characteristics - 199212002 
(continua~ão/continues/ 

Características/ Total/Total Homens/ Males Mulheres/ Females 

Characterlstics 
1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Posição na ocupação no trabalho 

principal/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Class ofwolkerin primary job 

Empregado/ 52,3 54,2 58,4 59,4 42,7 47,0 

Employee 

Trabalhador doméstico/ 6,7 7,7 0,6 0,9 16,2 17,4 

Private household worker 

Conta-própria/ 21,7 22,3 25,3 26,5 16,0 16,2 

Self-employed 

Empregador/ 3,7 4,2 5,0 5,4 1,5 2,7 

Employer 

Não-remunerado/ 10,5 7,4 8,5 5,7 13,6 9,8 

Unpaid wolker 

Trabalhador na produção para o próprio 

consumo/ 4,9 4,0 1,8 1,9 9,9 6,9 

Worker in production for own 

consumption 

Trabalhador na construção para o 

próprio uso/ 0,2 0,2 0,3 0,3 0, 1 O, 1 

Worker tn constrnction for own use 

Sem declaração/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Not reporled 

Contribuição para instituto de previ-

dência no trabalho pri nci pai/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Parlicipation in social securlty scheme in 

primary job 

Contribuintes/ 43,3 45,0 46,0 45,4 39,1 44,3 

Parlicipants 

Não-contribuintes/ 56,6 55,0 5,9 54,6 60,9 55,7 

Nonparlicipants 

Sem declaração/ 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o 
Not reporled 
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Tabela 7.1 - Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
ocupadas, por sexo, com indicação de algumas 

características - 1992/2002 
Table 7.1 - Percent distribution of employed persons 10 years o/d and 

over, by sex and some characteristics - 199212002 
(conclusão/ concluded) 

Características/ TotaVTotal H omensl Males Mulheres/ Fema/es 

Characteristics 
1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Contribuição para previdência privada/ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Parlk;ipation in private security scheme 

Contribuintes/ 2,9 2,7 3,2 2,8 2,4 2,4 
Parlicipants 

Não-contribuintes/ 97,1 97,3 96,8 97,2 97,6 97,6 
Nonparliclpants 

Sem declaração/ o.o o.o o.o 0,0 o.o 0,0 
Notreporled 

Fontes/Sources: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1992 Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 

v. 15, n. 1, 1997; Pesquisa nacional por amostra de domicilias 2002 Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 

v. 23, 2003. Acompanha 1 CD-ROM. 

Nota Exclui as pessoas da zona rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá./ 

Note: Excludes rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 

Gráfico 7.1 - Distribuição percentual das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, ocupadas, por classes de rendimento de trabalho - 2002 

Graph 7. 1 - Percent distribution of employed persons 1 O years o/d and over, 
% by classes of work incarne - 2002 
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Fonte/Source: Pesquisa nacional por amostra de domicilias 2002. Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, v. 23, 
2003. Acompanha 1 CD-ROM. 
Nota: Exclui as pessoas da zona rural de Rôndonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará eAmapá.I 
Note: Excludes rural population of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 
(1) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios./ (1) lnc!udespersons who received onlybenefits. 
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Tabela 7.2 -Taxas de desemprego, por países selecionados - 1999-2002 
Table 7.2 - Unemployment rates, by selected countries - 1999-2002 

Pa ises selecionados/ 
1999 2000 2001 2002 

Se!ected countrles 

Alemanha/Gennany 8,8 7,9 7,9 8,7 

Argentina/A1gentina 14,1 15 17,4 19,6 

BrasiVBraziJ 9,6 9,4 9,2 
Canadá/Canada 7,6 6,8 7,2 7,7 

Chile/Chile 8,9 8,3 7,9 7,8 

Estados Unidos/United States 4,2 4 4,8 5,8 

França!France 11,7 10 8,8 8,9 

ltália/llaly 11,4 10,5 9,5 9 

Japão/Japan 4,7 4,7 5 5,4 

Uru guaVUrnguay 11,3 13,6 15,3 

Fontes/Sources: Yearbook of labour statistics 2003. 62. ed. Geneva: lnternational Labour Office, 

2003; Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2002. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2003. Acompanha 1 CD-ROM. 
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Gráfico 7.2 -Taxa de atividade das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade, por sexo - 2002 

Graph 7.2 - Labor force parlicipation rate of persons 1 O years 
% 

o/d and over, by sex - 2002 
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Fonte/Sounoe: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2002. Brasil. Rio de Janeiro· IBGE, v. 23, 2003. 
Accmpanha 1 CD-ROM 
Nota: Exclui as pessoas da zona rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá./ 
Note: Excludes rural populaUon of Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará and Amapá. 
(1) Inclui as pessoas com idade ignorada./ (1) lnc!udes persons of age unknown. 
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Gráfico 7.3 -Taxa de desocupação das pessoas de 1 O anos 
ou mais de idade - 2003 
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Graph 7.3 - Unempfoyment rate of persons 10 years 
o/d and over - 2003 
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Gráfico 7.4 -Taxa de atividade das pessoas de 10 anos 
ou mais de idade - 2003 

Graph 7.4 - Labor force participation rate of persons 1 O years 
o/d and over - 2003 
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2. New Methodology. 
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Gráfico 7 .5 - Nível de ocupação das pessoas de 1 O anos 
ou mais de idade - 2003 

Graph 7.5 - Levei ofoccupation of persons 10 years 
old and over - 2003 
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Gráfico 7.6 -Variação anual do rendimento médio real de categorias 
selecionadas - período 2002-2003 

Graph 7. 6 - Annual percent change of average real incarne 
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Participação Político 

º
conceito de participação política é um dos conceitos mais 
importantes para se compreender a dinâmica do processo 

político em uma sociedade democrática. É um conceito que 
se compõe de várias dimensões, variando do ato de votar até 
a atuação como militante em partidos ou movimentos políticos. 
Esta variação depende de vários fatores. Individualmente, cada 
cidadão tem diferentes atitudes perante o processo político. 
Pesquisas clássicas sobre participação política, realizadas em 
vários países, verificaram que as atitudes políticas dos cidadãos 
variam entre dois extremos: politicamente engajados e 
politicamente alienados. O primeiro grupo inclui os militantes 
e os cidadãos vocacionados para a política, enquanto no outro 
extremo estão os que não se interessam por política, nem 
mesmo nos períodos eleitorais. Esses dois grupos, porém, são 
minoritários . A grande maioria da população adulta fica entre 
esses dois extremos. 

Na história política brasileira, o fenômeno da participação 
política se manifesta de maneira similar. A grande maioria da 
população adulta se mobiliza durante os períodos eleitorais e, 
também, quando há grandes acontecimentos políticos. 
Exemplos recentes de intensa participação política foi o 
movimento pelas "Diretas Já!", em 1984, pela volta das eleições 
diretas para Presidente, e as demonstrações públicas durante 
o processo de impeachment do ex-Presidente Fernando Collo~ 
em 1992, cabendo ressaltar neste último a significativa 
mobilização da população jovem . 

Existem, basicamente, três formas de participação política: 
o voto e a participação em manifestações políticas; filiação a 
associações de representação política e social; e manutenção 
de contatos regulares com os representantes políticos. Com 
base na última pesquisa nacional sobre o tema, feita pelo 
IBGE (PARTICIPAÇÃO ... , 1990, v. 2), observou-se que 4,5% 
da população adulta era filiada a algum partido político, 13,7% 



era filiada a um sindicato trabalhista e 15,5% era filiada a alguma 
associação comunitária. Na mesma pesquisa, observou-se que 
13,3% procuravam regularmente o seu sindicato e 7,7% procuravam 
um governante ou político para tratar de algum problema, quer de 
natureza pessoal ou pública. Estes números mostram que uma 
parcela nada desprezível da população atua, social ou politicamente, 
de forma permanente . 

A participação no processo eleitoral é o princi pai indicador de 
participação política em uma sociedade. O Brasil tem hoje cerca de 
115,3 milhões de eleitores, sendo 51 % de mulheres (Gráfico 8.3). A 
idade modal do eleitorado, masculino e feminino, está na faixa de 
25 a 34 anos. É, portanto, um eleitorado jovem. Como no Brasil o 
voto é obrigatório, altas taxas de comparecimento eleitoral são 
esperadas e, de fato, observadas. Na eleição geral de 2002, 
observamos taxas nacionais de abstenções de 17,7% no primeiro 
turno e 20,5% no segundo turno. Embora o abstencionismo eleitoral 
nacional seja pequeno se comparado, por exemplo, com o dos Estados 
Unidos, que chega a 45%, ele varia muito entre os estados da 
federação (Tabela 8.2). A variação entre os estados tem origem em 
dois fatores: de um lado estão as dificuldades que os eleitores de 
alguns estados têm para chegar aos locais de votação (Tabela 8.1 ), 
especialmente nos estados do Norte e do Nordeste; de outro lado, 
há dois outros fenômenos correlatos, a migração interna e a falta de 
eficácia de punições previstas para eleitores faltosos . 

Dentre os eleitores que comparecem para votar vemos, na Tabela 
8.2, que as taxas nacionais de votos Brancos (3,03%) e Nulos (7,36%) 
são pequenas, representando alta taxa de participação na escolha 
de um candidato, para a eleição presidencial. Esta taxa de "alienação" 
política (votar branco ou nulo) é relativamente maior para os cargos 
de representação parlamentar (ESTATÍSTICA. .. , 2002). Este 
fenômeno revela que as atitudes de "alienação/engajamento" políticos 
refletem a existência de diferentes motivações ou interesses nos 
diferentes cargos em disputa (legislativo ou executivo) e diferentes 
pleitos (federal, estadual e municipal). 

A representação política no Brasil se constrói com base em um 
eleitorado jovem e relativamente mobilizado. O sistema partidário 
brasileiro tem hoje 27 partidos em pleno funcionamento (Quadro 8.1 ), 
número semelhante aos encontrados nas tradicionais democracias 
européias com representação parlamentar proporcional. Embora com 
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este grande número de partidos, vemos na Tabela 8.3 que apenas 
sete têm força eleitoral suficiente para eleger representantes para todos 
os cargos em disputa nas eleições gerais de 2002. Esses são também 
os que conquistaram o maior número de cadeiras na Câmara de 
Deputados. Ou seja, estes sete partidos são os que têm a preferência 
do eleitorado e que realmente contam politicamente. 
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Po itical Parficipotion 

The concept of political participation is one of the most 
important to understand the dynamics of the political 

process in a democratic society. Participation has several 
dimensions that can vary from the act of voting to the militancy 
in a political party and political movements. Individuais' 
engagement i n different forms of participation depends on 
several factors. Each citizen has different attitudes toward the 
political process. Classical cross national researches about 
political participation have shown that citizen's political attitudes 
can be placed between two polar extremes: those politically 
engaged and those politically alienated. The fi rst group includes 
militants and citizens with political vocation. The latter group 
refers to those who show no interest toward pol itics, even i n 
electoral periods. Both groups are composed of small mi norities. 
The great majority of the adult population falis in between 
these two extremes. 

ln the Brazilian political history, the phenomenon of 
political participation shows a very si mil ar pattern as the one 
described above. The great majority of the adult population 
gets mobilized during electoral periods and when important 
political events take place. Thus, in 1984 there was an intense 
political participation in the movement for "Diretas Já" ("Direct 
Election Now") for the right for voting for President of the 
Republic again. There was also major public demonstration 
during the impeachment process of ex-President Fernando 
Collor in 1992. This last event mobilized mostly younger 
people. 

There are basically three forms of political participation: 
voting and participation in political demonstrations; 
membership in associations of political and social 
representation; keeping regular contact with political 
representatives. According to the last national survey about 
the theme, conducted by IBGE (PARTICIPAÇÃO ... , 1990, v. 



2), 4.5% of the adult population was affiliated to a political party; 
13.7% was a member of a union; 15.5% belonged to a community 
association. The sarne survey showed that 13.3% participated regularly 
in the union and that 7.7% got in touch with a governing authority or 
a political representative to deal with problem of either public or 
private nature. These data show that a significant proportion of the 
adult population declares to participate in a permanent way in political 
or social activities. 

Participation in the electoral process is the key indicator of political 
participation in a society. Currently, Brazil has approximately 115.3 
millions voters, of which 51 % are women (Graph 8.3). The modal 
age of electorate, both male and female, is in a range of 25 to 34 
years old. Thus, Brazil has a young electorate. As voting is mandatory, 
high electoral turnout is expected and are indeed observed. ln the 
general election of 2002, abstention was 17.7% in the first round and 
20.5% in the second. Although national turnout is low compareci, for 
instance, with the USA where it can reach 45%, it varies significantly 
between the states (Table 8 .2). This variation can be traced to two 
factors . On the one hand, in the states of the North and Northeast 
regions there are several difficulties for the voters to get to electoral 
sections (Table 8.1 ). On the other hand, there are the two related 
phenomena of internai migration and the inefficacy of the sanctions 
that should apply to not voting. 

The national rates of blank votes (3.03%) and null votes (7.36%) 
are small. This shows a high participation rate in choosing candidates 
in presidential elections. This alienation rate (blank plus null votes) is 
higher for congressional elections (ESTATISTICA. .. , 2002). This 
difference in participation rates by type of election reveals that political 
"engagement-alienation" attitudes are product of different motivations 
toward or interest in the contest for different political positions 
(legislative or executive) and different levei of the electoral process 
(federal, state, municipal). 

Political representation in Brazil is built on the basis of a young 
and relatively mobilized electorate. The Brazilian party system is 
composed of 27 functioning parties (Figure 8. l ). This number is similar 
to the one found in traditional European democracies with proportional 
representation. Although there is a large number of parties, Table 
8.3 shows that only seven had enough electoral strength to elect 
representative to all position at stake in the general election of 2002. 
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They are the sarne that elected representatives for the majority of 
seats in the Chamber of Deputies. Thus, these are the parties that 
have the preference of the electorate and are the ones who really 
matter in political terms. 
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Tabela 8.1 - Zonas, seções e eleitores existentes por municípios - 2003 
Table 8. 1 - Polling sections, zones and voters by municipalities - 2003 

Grandes Regiões e 
Eleitores existentes por municípios/ 

Unidades da Federação/ Zonas/ 
Seções/ Voters b y municipalities 

Major Reg;ons and Zones 
Poding 

Federative Unffs 
sectlons Das capitais/ Do interior/ 

Capital cffies Interior 

Brasil !Brazil 2 903 346 897 36 769 270 121 369 832 

Norte!Norlh 252 26191 3427147 8 053 943 

Rondônia 35 3085 271368 841593 
Acre 10 1173 338151 375233 
Amazonas 68 4656 990526 861786 
Roraima 4 769 163167 69994 
Pará 89 12813 1287218 4635426 
Amapá 11 818 232166 165492 
Tocantins 35 2877 144551 1104419 

Nordeste/Norlheast 881 105 665 8 406 918 34 060 974 

Maranhão 92 11216 660769 3714155 

Piaui 97 7119 531521 1846347 
Ceará 111 18674 1737687 4487521 
Rio Grande do Norte 68 6139 693585 2846331 
Paraiba 76 8500 443603 2367674 
Pernambuco 147 16621 1433935 6780467 
Alagoas 54 4801 666610 2035211 
Sergipe 35 3805 377762 1071068 
Bahia 201 28790 1861446 8912200 

Sudeste!Soulheast 1 020 131 528 17 875 399 50 256 881 

Minas Gerais 325 40251 2325216 14995799 

Espírito Santo 55 6773 266870 2385495 
Rio de Janeiro 242 28259 5128724 7588965 
São Paulo 398 56245 10154589 25286622 

SuVSouth 481 58101 3 099 972 21 915185 

Paraná 206 22651 1527051 8961726 
Santa Catarina 102 13281 435220 5224053 
Rio Grande do Su 1 173 22169 1137701 7729406 

Centro-Oeste/Central West 269 25412 3 959 834 7 082 849 

Mato Grosso do Sul 54 4411 546168 1249708 
Mato Grosso 60 5883 617879 2472686 
Goiás 128 11055 1027353 3360455 
Distrito Federal/Federal District 17 3747 1768434 
Exterior/Abroad 10 316 

Fonte/Sounoe: Tribunal Superior Eleforal, Seção de Estatística Eleforal, Sistema de Estatística do 

Eleitorado 
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Tabela 8.2 - Distribuição percentual dos resultados da apuração 
para presidente - 2002 

Table 8.2- Percent distribution of vote cast for president- 2002 

Unidades da Federação 
Votos Votos Votos 

e exterior/ 
válidos/ 

Abstenções/ 
brancos/ nulos/ 

Federative Unffs and Abstentions 

abroad 
Valldvotes BJankvotes Voidvotes 

Rondônia 68,16 27,32 1,23 3,29 

Acre 63,32 33,95 0,68 2,04 

Amazonas 67,78 29,73 0,81 1,68 

Roraima 76,14 18,11 1,23 4,52 

Pará 70, 10 27,47 0,69 1,74 

Amapá 78,45 18,02 0,71 2,82 

Tocantins 67,96 28,72 0,76 2,56 

Maranhão 61,99 34,28 1,06 2,66 

Piauí 73,52 21,99 0,96 3,53 

Ceará 72,39 23,02 1,57 3,01 

Rio Grande do Norte 69,55 20,69 1,96 7,79 

Paraiba 74,39 18,42 1,64 5,54 

Pernambuco 71,39 24, 10 1,69 2,81 

Alagoas 68,37 27,39 1,27 2,98 

Sergipe 74,39 17,66 1,76 6,19 

Bahia 65,92 29,49 1,10 3,49 

Minas Gerais 75,77 19,52 1,56 3,15 

Espírito Santo 74,11 22, 15 1,55 2,20 

Rio de Janeiro 78,33 16,95 1,55 3,17 

São Paulo 79,27 16,22 1,75 2,76 

Paraná 74,24 18,53 1,67 5,56 

Santa Catarina 78,19 15,17 1,55 5,10 

Rio Grande do Sul 80,32 14,61 1,88 3,19 

Mato Grosso do Sul 76,30 20,73 1,02 1,96 

Mato Grosso 68,89 28,50 0,89 1,73 

Goiás 74,14 22, 19 1,20 2,48 

Distrito Federa V Federal Dlstrlct 82,27 13,68 1,24 2,81 

Exterior/ Abroad 49,56 48,24 1,08 1,12 

Fonte/Sowrn: Tribunal Superior Eleitoral, Seção de Estatística Eleitoral, Sistema de Estatística do 

Eleltorado. 
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Tabela 8.3 - Candidatos eleitos, por partido político - 2002 
Table 8.3 - Candidates elected by political parlies - 2002 

Deputado Deputado Deputado 
Partido político/ Senador/ Governador/ Fed eraV Estadual/ Distrital/ 
Politica/ parly Sanator Govemor Representative Representa tive Representat;ve 

(Federal) (State) (Distrlct) 

PAN 

PC do B 9 16 

PDT 4 25 62 

PFL 14 4 105 118 

PGT 3 

PHS 

PL 12 59 

PMDB 9 5 83 129 5 

PMN 9 

PPB 61 91 

PPS 3 40 

PRO NA 7 

PRP 6 

PRTB 4 

PSB 3 4 18 58 

PSC 13 

PSD 22 3 

PSDB 8 7 98 137 

PSDC 6 

PSL 13 

PST 14 

PT 10 3 59 142 5 

PT do B 7 

PTB 31 61 

PTC 

PTN 3 

PV 11 

Fonte/Source: Tribunal Superior Eleitoral. Seção de Estatística Eleitoral. Sistema de Estatística do 
Eleitorado. 
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Gráfico 8.1 - Votação, por JBrtidos políticos, para presidente - 1~ turno 
2002 

Graph 8.1 - Vote cast for president, by political parties - 1 st round - 2002 

Outros/Others 
1º/C) 

PSDB · J osé Serra 
23% 

PSB 
Garotinho 

18% 

Fonte/Source: Tribunal Superior Eleforal, Seção de Estatística Eleitoral, Sistema de Estatística do Eleitorado. 

Gráfico 8.2 - Votação, por JBrtidos políticos, para presidente - i1 turno 
2002 

Graph 8.2 - Vote cast for president, by political parties - 2nd round - 2002 

Fonte/Source: Tribunal Superior Eleforal, Seção de Estatística Eleitoral, Sistema de Estatística do Eleitorado. 
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Quadro 8.1 - Partidos políticos com votação - 2002 
Figure 8. 1 - Political parlies with votes - 2002 

P/>N Partido dos Aposentados da Nação 

PC do B Partido Comunista do Brasil 

PDT Parüdo Democrático Trabalhista 

PFL Partido da Frente Liberal 

PGT Partido Geral dos Trabalhadores 

PHS Partido Humanista da Solidariedade 

PL Partido Liberal 

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PMN Partido da Mobilização Nacional 

PPB Partido Progresststa Brasileiro 

PPS Partido Popular Socialista 

PRO NA Partido ReeMicação da Ordem Nacional 

PRP Partido Republicano Progressista 

PRTB Parüdo Renovador Trabalhista Brasileiro 

PSB Partido Socialista Brasileiro 

PSC Partido Social Cristão 

PSD Partido Social Democrático 

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 

PSDC Partido Social Democrata Cristão 

PSL Partido Social Liberal 

PST Partido Social Trabalhista 

PT Partido dos Trabalhadores 

PT doB Partido Trabalhista do Brasil 

PTB Partido Trabalhista Brasileiro 

PTC Partido Trabalhista Cristão 

PTN Partido Trabalhista Nacional 

PV Partido Verde 

Fonte/Source: Tribunal Superior Eleitoral, Seção de Estatística Eleitoral, Sistema de Estatística do 

Eleltorado. 
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Gráfico 8.3 - Quantidade de eleitores, por grupos de idade e sexo - 2002 
Graph 8.3 - Number of voters, by age groups and sex - 2002 

Não informad o/Not reporled 

Mais de 69/0ver 69 years 

60 a 69 anos/60 to 69 years ----~ 

45 a 59 anos/45 to 59 years 

16 anos/16 years 

Homens 1 
Ma/e 

3 000 6 000 9000 12000 15000 18000 21000 

Milhares/Thousands 

Mulheres 1 
Female 

Fonte/Soun:e: Tribunal Superior Eleitoral, Seção de Estatística Eleitoral, Sistema de Estatística do Eleitorado. 

Nota: Exclui sexo não informado./ Note: Excludes sex not informed. 
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Precos , 

º
objetivo desta seção é analisar os fatores mais importantes 
que determinaram ou influenciaram os resultados dos 

índices de preços de forma a ajudar o leitor a entender melhor 
o porquê dos números contidos nas diversas tabelas de 
resultados. Neste sentido, é fundamental destacar uma 
variável, a taxa de câmbio. Grande parte dos preços dos bens 
consumidos sofrem influência da variação do preço do dólar. 
Essa influência pode ser forte e imediata, ou pode ser leve e 
com variada defasagem temporal. No primeiro caso, temos 
os exemplos dos derivados do trigo (farinha de trigo, biscoitos 
e pão) e dos produtos originários da soja e de consumo das 
famílias (óleo de soja), os quais, embora produzidos 
internamente, são commodities, cujos preços são fixados no 
mercado internacional. No segundo caso, temos uma gama 
muito grande de produtos cuja produção utiliza insumos 
importados. Os alimentos, mais sensíveis à alta do dólar, 
mostram rapidamente o efeito sobre seus preços ao invés de 
outros cujos estoques são mais duradouros ou que têm menos 
insumos ligados ao câmbio em sua formação de preços. Como 
a reação à elevação do dólar não é simultânea em todos os 
produtos, os efeitos de uma desvalorização do real se estendem 
por muitos meses, ficando difícil sua clara identificação. 

O exame dos resultados da série da inflação medida 
pelo 1 PCA mostra que, após ter ficado com apenas 1,65% 
de variação em 1998, a taxa de inflação pulou para 8,94% 
no ano seguinte. Esse salto se deveu à desvalorização 
cambial daquele ano. Em 2000 a taxa foi de 5,97%, ainda 
bastante influenciada pela taxa de câmbio de 1999, devido 
às defasagens existentes entre o aumento do câmbio e os 
preços de muitos produtos que constam da estrutura do 
índice. Além dos produtos, há o caso das tarifas dos serviços 
públicos, cuja defasagem é maior que um ano, devido à 
forma de indexação das mesmas. 



Já em 200 l, acumularam-se os efeitos de nova desvalorização 
e a taxa voltou a subir, 7,67%. Desta vez não houve acomodação 
no ano seguinte, pelo contrário, o 1 PCA subiu ainda mais e fechou 
o ano de 2002 em 12,53%, a maior taxa desde 1995. Havia sido 
persistente no tempo a alta do dólar devido às tensões provocadas 
pelas eleições no Brasil e pelo atentado terrorista nos EUA em 
setembro de 2001. Para ilustrar os efeitos sobre os preços dos 
alimentos, a farinha de trigo, naquele ano de 2002, atingiu alta de 
75,57%, o óleo de soja subiu 73,07% e, como um todo, o grupo dos 
alimentos ficou 19,47% mais caro. 

Em continuidade, mostrando o efeito da alta da taxa de câmbio 
em 2002, o IPCA do primeiro semestre de 2003 variou 6,64%, 
enquanto o do segundo ficou em 2,49% e o ano fechou em 9,30%. 
Os preços da farinha de trigo, em 2003, se acomodaram para baixo 
e ficaram 18,31 % mais baratos. O óleo de soja também teve queda 
no ano, -3,88%. Apesar de algumas pressões, como os aumentos da 
farinha de mandioca (53,82%) e do arroz (25,21 %), os alimentos 
tiveram variação de 7,48%, bem menos do que no ano anterior. 
Outros itens, em geral aqueles vinculados a contratos e com reajuste 
anual, foram os principais responsáveis pelo IPCA do ano. Trazendo, 
via contrato, a inflação passada como variável de correção das tarifas, 
os itens administrados pelo Governo tiveram participação importante 
no nível do índice em 2003. O principal impacto individual foi exercido 
pelas tarifas dos ônibus urbanos, com alta de 20,95%, chegando a 
apresentar, em Salvador, aumento de 36,36%. A seguir, vieram, com 
impactos fortes, as tarifas de energia elétrica, que aumentaram 21,31 % 
e de telefone fixo, com 19, l 0%. Portanto, o conjunto de preços 
chamados de administrados deve ser destacado na análise da inflação 
brasileira nesses anos. Já os combustíveis, contribuíram no sentido 
de conter a taxa do ano. O gás de cozinha variou 2,91 % e a gasolina 
ficou com 1,24 %, resultados relativamente baixos, enquanto os preços 
do álcool caíram 12,59%. 

Observa-se que a inflação dos anos 2002 e 2003 é explicada 
pelas mesmas causas e por isso vale examinar os dois anos 
conjuntamente. Os números mostram, na perspectiva dos últimos 
doze meses, que a taxa girava entre 7% e 8% de janeiro a outubro 
de 2002. No mês de novembro, com o IPCA em 3,02% em decorrência 
dos alimentos, que tiveram alta de quase 6% no mês, o resultado 
dos últimos doze meses passou a ser expresso por dois dígitos 
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crescentes até que no ano seguinte, em maio de 2003, fez um ponto 
de inflexão ao atingir 17,24%, o pico. A partir daí, refletindo redução 
do impacto do dólar, e até mesmo o efeito da valorização do real, 
passou a decrescer. Mesmo assim se manteve em dois dígitos até o 
mês de novembro para, em dezembro, voltar a um dígito ao fechar 
o ano em 9,30%. 

Assim, os números mostram que o câmbio foi a variável 
preponderante na explicação do comportamento dos índices nos 
últimos anos. Cabe registrar que itens de consumo com preços pouco 
relacionados ao câmbio apresentaram crescimento diminuto de 
preços. Como exemplo, há o aluguel residencial, que subiu apenas 
0,29% em 2002 e 3,73% em 2003. Fica clara a pouca influência do 
dólar ou a resistência ou dificuldade de repasse de custos. Neste 
sentido, vale destacar a elevada dispersão da taxa de crescimento 
de preços dos diversos bens e serviços nos últimos anos . Essa dispersão 
expressa a significativa mudança de preços relativos ocorrida no 
período sob análise, fato que, seguramente, determinará alterações 
na alocação de parcela de renda destinada a cada um deles. 

Preços/Prices 
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Economista 

Gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC 
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• nces 

The aim of this section is to analyze the most important 
factors that determined or influenced the results of the 

price indexes, in order to help the reader to better understand 
the reason of the figures contained i n the tables of results. ln 
this sense, it is fundamental to emphasize one variable, the 
exchange rate. A great part of the prices of the consumed 
goods is influenced by the variation of the dollar. This influence 
can be strong and immediate, or it can be light and with a 
varied temporal discrepancy. ln the first case, we have the 
examples of the wheat derivatives, (wheat flour, cookies and 
bread) and the products originated from the soybeans and 
consumed by the families (soybean oil). Although produced 
internally, these products are commodities, whose prices are 
fixed in the international market. ln the second case, we 
have a very big range of products whose production uses 
im ported inputs. Food is more sens itive to the variation of 
the dollar and it shows quickly the effect on its prices, i nstead 
of other products whose stocks are more durable or have less 
inputs linked to the exchange variation in the formation of 
the price. Since the reaction to the rise of the dollar is not 
simultaneous in all products, the effects of the depreciation 
of the Real extend over many months, making difficult a 
clear identification of them. 

The analysis of the results of the inflation series, measured 
by the Extended Consumer Price lndex (IPCA) shows that , 
after having being around 1.65% in 1998, the inflation rate 
jumped to 8.94% in the following year, dueto the exchange 
rate devaluation of that year. ln 2000, the inflation rate was 
5.97%, a number still quite influenced by the exchange rate 
of 1999, due to the discrepancies that exist between the rise 
of the exchange rate and the prices of many products that 
belong to the structure of the index. Besides those products, 
there is the case of prices of the public services, like the 



electricity and the telephones, whose discrepancy of the prices is 
superior to one year, due to their indexations. 

1 n 200 l, the effects of the exchange rate depreciation accumulated 
over the prices and the inflation rate rose again (7.67%). This time, 
there was no accommodation in the following year, on the contrary, 
the IPCA rose some more and at the end of 2002 it increased to 
12.53%, the highest rate since 1995. The rise of the dollar persisted 
in time due to the tensions provoked by the elections in Brazil and by 
the terrorist attack in the United States in September 200 l. To illustrate 
the effects on food prices: the wheat flour in 2002 had a price rise of 
75.57%, the soybean oil went up by 73.07% and the group of food 
products became 19.47% more expensive. 

Still showing the effect of the exchange rate hike of 2002, the 
IPCA changed 6.64% in the first semester of 2003 and 2.49% in the 
second semester, closing the year at 9.30%. The prices of the wheat 
flour in 2003 went down, becoming 18.31 % cheaper. The prices of 
the soybean oil also fell in the year, -3.88%. ln spite of some pressures, 
as the increases of the manioc flour (53.82%) and of the rice (25.21 %), 
the food group had a variation of 7.48%, smaller than a year earlier. 
Other items, in general those linked by contracts and with annual 
readjustments, were the main responsible for the levei of the IPCA in 
the year. Bringing, through contract, the past inflation as variable for 
correction of the tariffs, the items managed by the Government had 
an important participation in the levei of the index in 2003. The main 
individual impact was caused by the tariffs of the urban buses, with a 
rise of 20.95%, presenting in Salvador a rise of 36.36%. After that, 
carne with strong impacts the rise of the electric energy with 21.31 % 
and the fixed telephone with 19. l 0%. Therefore, the group of products 
with managed prices should be distinguished in the analysis of the 
Brazilian inflation in the period. On the other hand, the fuels 
contri buted to contain the rate of the year. The gas for the kitchen 
increased 2.91 % and the gasoline, 1.24%, results relatively low, while 
the prices of the alcohol fell 12.59%. 

lt should be observed that the inflation for the years 2002 and 
2003 can be explained by the sarne reasons and so it is worthy to 
examine both years together. The figures show, taking the last twelve 
months together, that the rate changed from 7% to 8% from January 
to October 2002. ln November, with the IPCA attaining the rate of 
3.02% dueto the food group, which had an increase of almost 6% in 
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the month, the results of the last twelve months became to be 
expressed by two growing digits, until the following year, when, in 
May 2003, the rate had a point of inflection, when it reached 17.24%, 
the peak . Since then, reflecting the reduction of the impact of the 
dol lar and even the effect of the valorization of the Real, the inflation 
began to decrease. Even so, it stayed in two digits until November, 
to return to a single digit in December 2003, closing the year with a 
rate of 9.30%. 

So, the figures show that the exchange was the main variable in 
the explanation of the index behavior in the last years. Finally, it is 
important to register that the consumption items with prices little 
related to the exchange rate presented a smaller growth of price. As 
example, there is the residential rent that went up only 0.29% in 
2002 and 3.73% in 2003. The small influence of the dollar, or the 
resistance, or the difficulty of passing the costs to the prices were 
clear for the case of the rents. ln this sense, it is worth to em phasize 
the high dispersion of the price growth rates of several goods and 
services in 2002 and 2003. This dispersion expresses the important 
change of the relative prices that happened in the period under 
analysis, a fact that will certainly determine the change in the 
allocation of income destined to each one of them. 
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Tabela 9.1 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - 2003 
Table 9. 1 - Extended Consumer Price índex - /PGA - 2003 

{continua/conünues} 

Variação mensal, por grupos de produtos (%Y 
Monthly change by groups of products ('/o) 

Mês/ 
Month 

Alimentação e Artigos de 

IPCN bebidas/ Habitação/ residência/ Vestuário/ 
IPCA Food and Housing Household Apparel 

beverages fumishings 

Janeiro!January 2,25 2,15 1,76 1,90 0,94 

Fevereiro/ Februmy 1,57 1,22 0, 18 1,57 0, 11 

Março!March 1,23 1,66 1,09 1,19 0,60 

AbriVApril 0,97 1,01 1,95 0,82 1,03 

Maio/May 0,61 0,63 2,27 0,29 1,14 

Junho/June (-) 0, 15 (-) 0,34 0,52 (-) 0,03 1,89 

Julho/July 0,20 (-) 0,67 0,80 (-) 0,08 0,36 

Agosto!August 0,34 (-) 0,27 1,00 0, 10 0,09 

Setembro/ September 0,78 0,78 1,17 0,24 0,72 

Outubro/October 0,29 0,46 0,44 0,47 0,92 

Novembro!November 0,34 0,25 0,29 0, 12 0,99 

Dezembro!December 0,52 0,39 0,22 0, 12 0,98 

Acumulado no ano/ 9,30 7,48 12,32 6,90 10,21 

Accumulated ln the year 
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Tabela 9.1 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - 2003 
Table 9.1 - Extended Consumer Price lndex - /PGA - 2003 

{ conclusão/concluded) 

Variação mensal, por grupos de produtos (%Y 
Monthly change by groups of products (%) 

Mês/ 
Month 

Saúde e Cui- Despesas 

Transportes/ dados pessoais/ pessoais/ Educação/ Comunicação/ 
Transporlation Health and Personal Education Communication 

personaJ care expenses 

Janeiro/Janumy 4,20 1,44 1,94 1,23 0,32 

Fevereiro/February 3,00 0,67 0,64 5,64 3,24 

Março/March 0,70 2,39 0,72 0,92 1,58 

Abril/April 0,50 1,54 0,35 0,43 0,14 

Maio!May (·) 0,32 0,71 0, 11 0,22 0,03 

Junho/June (·) 1,45 0,34 0,22 0,12 0,19 

Julho/July (·) 0,68 0,40 0, 17 0,51 8,33 

Agosto/August 0, 12 0,25 1,20 0,35 1,39 

S etembro/September 0,68 0,52 0,59 0,21 2,32 

Outubro/October (·) 0,39 0,64 0,65 00,03 (·) 0,06 

Novembro/November 0, 15 0, 17 1,27 0,14 0,03 

Dezembro/December 0,67 0,56 1,34 0,18 0,05 

Acumulado no ano/ 7,29 10,03 9,59 10,25 18,69 

A ccumulated in the year 

Fonte!Soun;e: Índice nacional de preços ao consumkfor amplo • IPCA 2003. ln: IBGE. Sistema IBGE 

de Recuperação Automática· SIDRA. Disponível em!Avai/able from: <http:www.sidra.ibge.gov.br/bda/> 

Acesso em: fev. 2004/Cited: Feb. 2004 
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Tabela 9.2 - Variação acumulada no ano do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA - 1994-2003 

Table 9.2 -Accumulated annual change ofthe Extended Gonsumer 
Price índex - /PGA - 1994-2003 

Variação acumulada Variação acumulada 

Ano/ no ano/ Ano/ no ano/ 

Year Accumulated annual Year Accumulated annuaJ 
change change 

1994 916,46 1999 8,94 

1995 22,41 2000 5,97 

1996 9,56 2001 7,67 

1997 5,22 2002 12,53 

1998 1,65 2003 9,30 

Fonte!Source: Indicadores IBGE: Sistema nacional de índices de preços ao consumidor: INPC+IPCA 

1994-2003. Rio de Janeiro: IBGE, 1994-2004 Disponível em!Avai!able fmm:<http//www.ibg e.gov.br/ 

publ> . Acesso em fev. 2004/Cited: Feb. 2004 . 

Gráfico 9.1 - Variação mensal do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA- 2003 

Graph 9.1 - Monthly change ofthe Extended Gonsumer 
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Fonte/Sou= l indice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA 2003. ln: IBGE. Sistema IBGE de 
Recuperação Automática · SIDRA. Disponível em !Available from: <httpllwww.sidra.ibge.gov.brlbda/>. 
Acesso em: fev. 2004/Cited: Feb. 2004. 
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Tabela 9.3 - Custo médio do metro quadrado 
na construção civil - Dez. 2003 

Table 9.3 -Average cost per square meterof construction - Dec. 2003 

Grandes Regióesl 
Major Regions 

Brasil/Srazll 

Norte/Norlh 

Nordeste/Norlheast 

Sudeste!Southeast 

Sul!South 

Centro-Oeste/Central West 

Custo (R$1m'YCost (R$/m') 

457,59 

442.56 

412.42 

492.48 

463.69 

440.67 

Fonte/Sowr:e: Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil 2003. ln IBGE. 

Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Disponível em/Avallable from: <http:/ /www.sidra 

ibge.gov.br>. Acesso em: fev. 2004/Cited: Feb. 2004. 

Gráfico 9.2 - Média e mediana das variações mensais do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA-2002-2003 

Graph 9.2 - Mean and median ofthe monthly changes ofthe Extended 
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Fonte/Source: indice nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA 2002-2003. ln: IBGE. Sistema IBGE de 
~;.feee~'fJ14~~~~l~Zª2o~~RA Disponível em! Ava#atie from: <http:l .W.VW.sidra.ibge.gov.bribdal>. Acesso 

(1) Obtidas a partir das variaçóes mensais de preços dos itens que compóem o IPCA. 1 (1) Obtained from 
monthlyprice changes of itemsthat com pose IPCA. 
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Gráfico 9.3 - Variação mensal de custos para a construção civil - 2003 
Graph 9.3 - Monthly change of costs in construction - 2003 
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IBGE de Recuperação Automática - SIDRA Disponível em/Avadable from <http://www.sidra.ibge.gov.brbdal>. 
Acesso em fev. 2004/Cited: Feb. 2004. 

Gráfico 9.4 - Projeções dos Índices de Preços ao Consumidor, 
por países selecionados - 2003 

Graph 9.4 - Projections of the Consumer Price Indexes, 
by selected countries - 2003 
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Contas Nacionais 

Desde o momento em que assumiu a responsabilidade de 
elaborar as Contas Nacionais, o IBGE optou por realiza~ 

em etapas, a construção de um sistema amplo e integrado de 
Contas Nacionais. 

Em 1997, o IBGE publica resultados das Contas Nacionais, 
integrando ao sistema de contas as Tabelas de Recursos e 
Usos - TRUs, contendo informações sobre oferta e demanda 
de bens e serviços, a preços correntes e constantes, e as 
funções de produção das atividades econômicas, com a série 
retroagindo a 1990. 

Dando prosseguimento ao projeto de ampliação das Contas 
Nacionais, o IBGE passa, a partir de 2000, a divulgar os 
resultados das Contas Econômicas Integradas - CEls. A 
publicação desses resultados, iniciada com o ano de 1995, 
apresenta a síntese da economia brasileira, detalhando as 
informações pelos agentes econômicos nacionais com 
capacidade de decisão sobre a distribuição de renda e 
investimento. Nas CE Is, os dados são apresentados por grandes 
agrupamentos homogêneos, denominados de setores 
institucionais e classificados segundo o objetivo principal: 
empresas não-financeiras, empresas financeiras, governo, 
famílias e o setor resto do mundo, que inclui as relações 
desses agentes com o exterior. Esse produto possibilita, pela 
riqueza de informações à disposição dos analistas econômicos, 
gestores públicos e investidores privados, a compreensão dos 
fluxos econômicos no ano, a análise temporal e a comparação 
internacional dos principais agregados macroeconômicos, 
desagregados pelos setores institucionais. 

A partir de 1999, em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatísticas - OEEs e Secretarias de Planejamento, o IBGE 
apresenta anualmente informações sobre as Contas Regionais, 
compatíveis às Contas Nacionais, satisfazendo a imensa 
demanda de analistas internos por resultados para recortes 



espaciais menores. A série retroage a 1985. Em seguida ao projeto 
de Contas Regionais, o IBGE e os parceiros estaduais desenvolveram 
o projeto do PIB Municipal e, neste ano de 2004, serão divulgados os 
primeiros resultados abrangendo a série de 1998 a 2002. 

O IBGE produz, ainda, com série a partir de 1990, as Contas 
Nacionais Trimestrais, com cálculo do PIB sob as óticas da oferta e 
da demanda. Divulga as Contas Econômicas Integradas Trimestrais 
para a economia, com início da série no ano de 1991, inclusive com 
as contas financeiras, elaboradas em parceria com o Banco Central 
do Brasil, com dados desde 1995, completando o núcleo central do 
Sistema de Contas Nacionais. 

Desde 2000, a Coordenação das Contas Nacionais começou o 
projeto de mudança de base da série estatística. Este projeto 
incorpora novas fontes de dados, amplia a desagregação de 
atividades e produtos e introduz as contas financeiras anuais 
desagregadas por setor institucional. Prevê, também, a elaboração 
das Contas Satélites de Turismo e da Saúde, que fornecem 
informações mais detalhadas sobre esses setores de interesse 
econômico e social, com garantia de compatibilidade em conceitos, 
definições e classificações com as Contas Nacionais. Com essa 
nova série, a ser publicada em 2005, o IBGE consolidará ainda 
mais o Sistema de Contas Nacionais, apresentando informações 
consistentes e amplas, dentro dos padrões internacionais de 
qualidade, mantendo o Brasil em destaque nessa área. 

O PIB, no ano de 2002, foi de R$ 1 346 bilhões (Tabela 1O.1 ), 
com crescimento em volume de 1,93% (Tabela 10.9) em relação ao 
ano anterior e deflator implícito de 10,2%. Nessa tabela, conjugada 
com as demais, algumas relações podem ser obtidas como, por 
exemplo, a parte da renda disponível das famílias destinada ao 
consumo final (Tabela 10.4), que em 2002 cai 2,5 pontos percentuais, 
indicando possível retração do consumo nesse ano. Essa tabela mostra, 
também, que, para os três anos apresentados, a taxa de auto
financiamento foi inferior à unidade, ou seja, a poupança interna 
não foi suficiente para financiar o investimento, sendo coberto pela 
poupança externa (necessidade de financiamento). No último ano 
da série, no entanto, a necessidade de financiamento da economia 
nacional caiu de 26,6 % para 6,2% em relação à poupança interna. 

As Tabelas 10.3, l 0.4 e 10.5 mostram a composição do Produto 
Interno Bruto sob as três óticas: do produto, da despesa e da renda, 
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respectivamente. Do lado do produto, a agropecuana elevou sua 
contribuição na geração da renda, pelo aumento das exportações 
observado na tabela seguinte. O crescimento em volume da agropecuária 
- 5,5% (Tabela 10.9) - superou em muito à variação do PIB. Na ótica 
da renda, chama atenção o aumento em 1,0% da participação dos 
impostos no PIB, em 2002, tendo como base o ano de 2000. 

Os primeiros meses de 2002 foram marcados pela queda sucessiva 
das taxas de juros, motivada por inflação controlada e pela demanda 
interna desaquecida. A menor taxa de juros, no entanto, não traduziu 
em retomada do investimento no início do ano, mantendo-se a taxa 
de investimento ao redor de 18%, menor que a observada no ano 
anterior (Tabela l 0.2). A principal característica da economia no 
segundo semestre, diante da perspectiva de mudanças na condução 
de política econômica, em face dos possíveis resultados das eleições 
presidenciais, e de situações adversas no cenário externo, foi a 
elevação da taxa cambial, resultando em depreciação do real de 
52,5%, ao final do ano, com movimentos erráticos no período. A 
taxa de investimento permaneceu constante, ao longo do ano, mesmo 
com a subida das taxas de juros e diante das incertezas em relação 
ao futuro. Ao final do ano, a variação real anual da taxa de 
investimento, descontada a variação de preço, apresentou queda de 
4,2%, revertendo a tendência de crescimento dos últimos dois anos. 

Por outro lado, essa nova relação cambial impulsionou, fortemente, 
as exportações, alterando o sinal das exportações líquidas que 
passaram de -1,0%, em 2001 (Tabela.10.4), para 4,0%, no terceiro 
trimestre, fechando o ano com relação positiva em 2, l %. O 
crescimento das exportações líquidas não foi suficiente para alavancar 
a atividade econômica, em razão do baixo grau de abertura, 28,9%, 
da economia brasileira (Tabela l 0.2). Ainda na Tabela l 0.2, verifica
se que a carga tributária saltou de 31,6% do PIB, em 2000, para 
34, 9%, em 2002. 

Desde o início da série, 1985, até o ano de 200 l, a Região 
Centro-Oeste aumentou sua participação no PIB brasileiro em 2,4%, 
a Região Norte em 1,0% e a Região Sul em 0,7%. Em contrapartida, 
as Regiões Sudeste e Nordeste perderam participação em 3, l % e 
1,0%, respectivamente (Tabela l 0.6). Essas mudanças de 
participação, no entanto, não alteram a posição em valor dos sete 
maiores estados (SP,RJ,MG,RS,PR,BAe SC) que representaram 77,4% 
do PIB, em 2001. 
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Já em relação à renda per capita, as posições são mais voláteis. 
O Distrito Federal sai da terceira posição em 1985 para a primeira 
em meados da década de 1990 e supera, no ano de 200 l, em 126% 
a renda per capita do Brasil de R$ 6 953,79 (Tabela l 0.6). Das sete 
maiores economias estaduais, somente dois estados, Minas Gerais e 
Bahia, não apresentam renda per capita superior à média brasileira, 
com R$ 6 261,00 e R$ 3 957,00, respectivamente. 

No período referente à série 1985 a 2001, o estado que mais 
cresceu foi Mato Grosso (Tabela l 0.7) e no período após a 
implantação do Plano Real, Amazonas é o estado que apresentou a 
maior taxa de crescimento (123,2%). 

Gilda Santiago 
Coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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N ationa 1 Accounts 

S ince the moment when the Brazilian lnstitute of Geography 
and Statistics (1 BGE) assumed the responsibility of 

elaborating the National Accounts, it has chosen to carry out, 
step by step, the construction of a wide and integrate System 
of National Accounts. 

ln 1997, the IBGE published the results of the National 
Accounts, integrating to the system of accounts the Tables of 
Resources and Uses (TRUs), containing information about offer 
and demand of goods and services, at current and constant 
prices, and the functions of production of the economic 
activities, with the series retroacting to 1990. 

Continuing the project of amplifying the National Accounts, 
the 1 BG E began to publ ish the res ults of the 1 ntegrated 
Economic Accounts (CEls). The publication of these results, 
which began in 1995, presents the synthesis of the Brazilian 
economy, detailing the information by each national economic 
agent with capacity of decision over the income distribution 
and the investment. 1 n the CE Is, the data are presented by big 
homogeneous groups, called institutional sectors and classified 
by their main goal: non-financial corporations, financial 
corporations, government, households and rest of world secto~ 
which includes the relations of those agents with the foreign 
countries. This product allows, by the richness of information 
available to the economic analysts, to the public managers 
and to the private investors, the comprehension of the economic 
fluxes of the year, the temporal analysis and the international 
comparison of the main macroeconomic aggregates, detailed 
by institutional sectors. 

Since 1999, in partnership with the State Statistical lnstitutes 
and the State Planning Offices, the IBGE has presented every 
year information about the Regional Accounts, compatible with 
the National Accounts, satisfying the huge demand of the 
Brazilian analysts for results by smaller space units. The series 



presents data back to the year 1985. After the project of the National 
Accounts, the 1 BGE and its state partners developed the project of 
the Gross Domestic Product by municipalities and, in 2004, the first 
results, including the series from 1998 to 2002, will be published. 

The IBGE also produces, with the series beginning in 1990, the 
Quarterly National Accounts, considering the offer and the demand. 
lt also makes public the Quarterly lntegrated Economic Accounts for 
the whole economy, with the series beginning in 1991, including the 
financial accounts, made in partnership with the Central Bank of 
Brazil, with data since 1995, completing the central core of the 
Brazilian System of National Accounts. 

Since 2000, the Coordination of the National Accounts has begun 
a project of changing the base of the statistical series. This project 
incorporates new sources of data, amplifies the break down of activities 
and products and introduces the annual financial accounts, detailed by 
institutional sector. lt also aims at elaborating the Satellite Accounts of 
Tourism and of Health, which give more detailed information about 
those sectors of economic and social interest, with the guaranty of 
compatibility of concepts, definitions and classifications with the National 
Accounts. With this new series, to be published in 2005, the IBGE will 
consolidate still more the System of National Accounts, presenting 
consistent and wide information, with the international standards of 
quality, keeping Brazil in a prominent position in this area. 

The Gross Domestic Product (GDP) for 2002 was R$ l ,346 billion 
(Table l 0.1 ), with a volume growth of 1.93% (Table l 0.9) in relation 
to the previous year and an implicit deflator of l 0.2%. ln this table, 
associated with the others, some relations can be observed like for 
instance the part of the available household income destined to final 
consumption (Table l 0.4), which in 2002 fell by 2.5%, indicating a 
possible retraction of consumption that year. That table shows also 
that, for the three years presented, the rate of self-financing was 
inferior to one, that is, the internai savings were not enough to finance 
the investment, being covered by the foreign savings (a necessity of 
financing) . At the last year of the series, thought, the necessity of 
financing of the national economy fell from 26.6% to 6.2% in relation 
to the internai savings. 

The tables l 0.3, l 0.4 and l 0.5 show the GDP composition 
considering three viewpoints: product , expenditures and income, 
respectively. Considering the product, the agriculture has risen its 
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contribution in the generation of income, by the growth of exports 
observed in the next table. The volume growth of agriculture of 5.5% 
(Table l 0.9) has surpassed a lot the variation of the GDP. Considering 
the income, it calls our attention the rise of 1.0% of the participation 
of the taxes in the GDP in 2002, having as base the year 2000. 

The first months of 2002 have registered successive falis of the 
interest rates, dueto the controlled inflation and to the cool internai 
demand. The smaller interest rate however did not translate into a 
retaking of the investment at the beginning of the year, having the 
investment rate been kept at around 18%, smaller than that observed 
in the previous year (Table 10.2). The main characteristic of the 
economy in the second semester, in face of the possibility of changes 
in conducting the economic policies, in face of the possible results 
from the presidential election and of adverse situation in the foreign 
scene, was a rise of the exchange rate, resulting in the depreciation 
of the Real by 52.5% by the end of the year, with erratic movements 
in the period. The investment rate has remained constant throughout 
the year, even with the rise of the interest rate and in front of the 
uncertainties in relation to the future. At the end of the year, the 
annual real change of the investment rate, discounted the price 
changes, presented a fali of 4.2%, reverting the tendency of growth 
of the last two years. 

On the other hand, this new exchange relation has stimulated the 
exports, changing the sign of net exports that changed from -1.0% in 
2001 (Table l 0.4) to 4.0% in the third quarter, closing the year with a 
positive report of 2. l %. The growth of the net exports was not enough 
to lever the economic activity, because of the low degree of the 
opening of the Brazilian economy, 28.9% (Table l 0.2). ln the sarne 
Table, it can be noticed that the tax burden increased from 31.6% of 
the GDP in 2000 to 34.9% in 2002. 

Since the beginning of the series in 1985 to the year 2001, the 
Central West Region has risen its participation at the Brazilian GDP in 
2.4%, the North Region in 1.0% and the South Region in 0.7%. On 
the other hand, the Southeast and Northeast Regions have lost 
participation in 3. l % and l .0%, respectively (Table l 0.6). Those 
changes in participation, however, have not changed the position in 
value of the seven biggest States (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia and Santa Catarina) that 
represent 77.4% of the GDP in 2001. 
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Regarding the per capita income, the positions are more volatile. 
The Federal District went from the third position in 1985 to the first 
one in the middle of the Nineties and surpassed in 126% the per 
capita income of Brazil that was R$ 6,953.79 in 2001 (Table 10.6). 
Among the seven biggest state economies, only two states, Minas 
Gerais and Bahia, did not present a per capita income higher than 
the Brazilian average, with R$ 6,261.00 and R$ 3,957, respectively. 

ln the period from 1985 to 2001, the state that presented the 
largest growth was Mato Grosso (Table 1 0.7) and in the period after 
the introduction of the Real Plan, Amazonas was the state that has 
presented the highest rate of growth (123.2%). 

Gilda Santiago 
Coordinator, Contas Nacionais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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Tabela 10.1 - Principais agregados macroeconômicos - 2000-2002 
Table 10.1 - Main macroeconomic aggregates - 2000-2002 

Principais agregados/ 

Main aggregates 

Produto interno bruto/ 

Gross domestic product 

Renda nacional brutal 

Gross natlona/ lncome 

Renda disponível bruta (1)1 

Gross disposable income (1) 

Consumo final/ 

Final consumption 

Investimento/ 

lnvestment 

Poupança bruta (1 )/ 

Gross saving (1) 

Capacidade(+) ou necessidade(·) de finan

ciamento/ 

Net lending (+) or net borrowing (-) 

Produto interno bruto per capita/ 

Gross domestic product per capita 

Valor (1 000 000 R$)1 Va/ue (1,000,000R$) 

2000 2001 2002 

1 101 255 1 198 736 1346028 

1 068 658 1 153452 1 294 084 

1 071 448 1 157318 1 301 351 

880 655 956 501 1052139 

237 255 254 137 265 953 

190 793 200 817 249 212 

(·) 45 963 (·) 53 409 (·) 15434 

6 472,53 6 953,79 7 707,75 

Fonte/Sowre: Sistema de contas nacionais: Brasil 2000-2002. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. p. 39,50 

(Contas nacionais, n. 10). Acompanha 1 CD-ROM. 

(1) Inclui as transferências de capital por impossibilidade de identificá-las, até o momento./ (1) lncludes 

capital transfers due to the impossibility of identifying them up to now. 
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Tabela 10.2 - Principais relações macroeconômicas - 2000-2002 
Table 10.2- Main macroeconomic relationships - 2000-2002 

Principais relações/ 
Main relationships 

Taxa de investimento/ 
lnvestment rate 

Carga tributária brutal 
Tax burden 

Grau de abertura da economia/ 

Degree of opening of the economy 

2000 

Em percentual (%Y Percent ('/o) 

2001 2002 

19,29 19,47 18,32 

31,61 33,40 34,88 

22,84 27,44 28,90 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais 

Tabela 10.3 - Participação percentual do produto interno bruto - PIB no 
valor adicionado a preços básicos, por setor de atividade - 2000-2002 

Table 10.3 - Gross domestic product - GDP percent participation in the value 
added at basic prices, by sector of activity- 2000-2002 

Setor de atividade/ 
Sector of activffy 

Produto intemo bruto/ 
Gmss domestic product 

Agropecuária/ 

Agrlcufture, forestry and fishing 

Indústria (1Y 
Manufacturing, mining and quarrying (1) 

Serviços/ 
Services 

Dummy fin anceirol 
Financial Dummy 

Valor adicionado a preços básicos (1)/ 
Value added at basic prices (1) 

Participação percentual(%)/ Percent parlicipation ('/o) 

2000 2001 2002 

112, 16 112,69 112,25 

7,97 8,39 8,75 

37,53 37,71 38,30 

58,54 59,03 59,23 

(-) 4,04 (-) 5,14 (-) 6,28 

100,00 100,00 100,00 

Fonte/Sowrn: Sistema de contas nacionais: Brasil 2000-2002. Rio deJane~o IBGE, 2003. p. 42. 

(Contas nacionais, n. 1 O). Acompanha 1 CD-ROM 

(1) Inclui eletricidade, gás, água e construção. I (1) lnc!udes electricity, gas, water and const111ction. 
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Tabela 10.4 - Composição do produto interno bruto - PIB, 
sob a ótica da despesa - 2000-2002 

Table 10.4 - Gross domestic product- GDP composition, 
considering expenditures - 2000-2002 

Composição/ 
Valor (1 000 000 R$) I Percentual do PIB (%Y 

Composition 
Value (1,000, 000 R$) Percent of GDP (%) 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Produto interno bruto/ 1 101 255 1198736 1 346 028 100,00 100,00 100,00 

Gmss domestic product 

Consumo ftnall 880 655 956 501 1052139 79,97 79,79 78,17 

Final consumption 

Despesa de consumo das familias/ 670 702 725 760 781 174 60,90 60,54 58,04 

Fam;Jy consumption expendit.ure 

Despesa d e consumo da adminis-

tração pública/ 209 953 230 741 270 965 19,06 19,25 20,13 

Public administration consumption 

expenditure 

Formação bruta de capitaV 237 255 254 137 265 953 21,54 21,20 19,76 

Gross capffal fonnation 

Exportação de bens e serviços/ 117 423 158 501 208 489 10,66 13,22 15,49 

Exporls of goods and services 

Importação de bens e serviços(·) 134 079 170 403 180 554 12,18 14,22 13,41 

lmporls of goods and services (-) 

Fonte!Source: Sistema de contas nacionais: Brasil 2000-2002. Rio de Jane~o IBGE, 2003. p. 39. 

(Contas nacionais, n. 10). Acompanha 1 CD-ROM 
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Tabela 10.5 - Composição do produto interno bruto - PIB, sob 
a ótica da renda - 2000-2002 

Table 10.5 - Gross domestic product - GDP composition, 
considering incarnes - 2000-2002 

Composição/ 
Composftion 

Produto interno bruto/ 
Gross domestic product 

Remuneração dos empregados/ 

Employee compensatian 

Salários/ 

Wages 

Contribuiçóes sociais efetivas/ 

Effective social contribution 

Contribuições sociais imputadas/ 
lmputed social contribuüon 

Rendimento de autônomos (rendimento misto)/ 

Mixed income, gross 

Excedente operacional bruto/ 
Operaüng swp!us, gross 

Impostos líquidos de subsídios sobre a produção 

e importação/ 

Net taxes on producüon and imporls (less 

subsidies) 

Valor (1 000 000R$)1 Va!ue (1,000,000 R$) 

2000 2001 2002 

1 101 255 1 198 736 1 346 028 

417 072 444 067 486 457 

295 229 316 580 351 676 

65 952 71118 76 550 

55 891 56 369 5823 1 

58 616 60 469 61 618 

447 492 490 327 564 323 

178 075 203 873 233 630 

Fonta!Source: Sistema de contas nacionais: Brasil 2000-2002 Rio de Janeiro: IBGE, 2003 . p 39. 

(Contas nacionais, n. 1 O). Acompanha 1 CD-ROM 
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Tabela 10.6 - Produto interno bruto - PIB, do Brasil, 
total e per capita - 1999-2001 

Table 1O.6 - Gross domestic product - GDP. of Brazil, 
total and per capita - 1999-2001 

Grandes Regiões e Total (Em 1 000 000 R$)1 Per capita (R$)1 
Unidades da Federação/ Total (ln 1,000,000 R$) Per capfta (R$) 

Major Regions and 
FederaUve Units 1999 2000 2001 1999 2000 200 1 

Bras il/Brazil 973 845 1101 255 1198 736 5 800 6473 6 954 

Norte!Norlh 43 317 50 650 57 026 3416 3 907 4 312 

Rondõnia 5 023 5 625 6083 3 694 4 065 4 321 

Acre 1 557 1 703 1 921 2 847 3 037 3 351 

Amazonas 15 555 18 873 20 736 5634 6 668 7169 

Roraima 817 1 117 1 219 2 584 3417 3 623 

Pará 16 674 18 914 21 748 2 734 3041 3435 

Amapá 1 584 1 968 2 253 3428 4 098 4 523 

Tocantins 2 106 2 450 3067 1 850 2 110 2 590 

Nordeste!Norlheast 127 673 144135 157 302 2 699 3 014 3255 

Maranhão 7 918 9 207 10 293 1 416 1 627 1 796 

Piauí 4 734 5 330 5 575 1 677 1 872 1 941 

Ceará 19 511 20 800 21 581 2 658 2 794 2 858 

Rio Grande do Norte 7 648 9 293 9 834 2 786 3 343 3 490 

Para1ba 7 937 9 238 10 272 2 319 2 681 2 959 

Pernambuco 26 021 29 127 31 725 3 313 3 673 3 962 

Alagoas 6 429 7 023 7 569 2 299 2 485 2 649 

Sergipe 5434 5 921 8 204 3 087 3 310 4 514 

Bahia 42 040 48197 52 249 3 239 3 680 3 957 

Sud este/Southeast 567 221 636 394 684 730 7 923 8 774 9 316 

Minas Gerais 93 748 1061 69 11 3 530 5 294 5 925 6 261 

Espirfo Santo 18 772 21 530 22 538 6139 6 931 7148 

Rio de Janeiro 114 419 137 877 148 033 8 028 9 571 10 160 

São Paulo 340 281 370 819 400 629 9 304 9 995 10 642 

Sul/South 172 856 193 534 213 389 6 950 7 692 8 387 

Paraná 61 724 65 969 72 770 6 513 6 882 7 511 

Santa Catarina 35 682 42 428 46 535 6 745 7 902 8 541 

Rio Grande do Sul 75 450 85138 94 084 7 467 8 341 9 129 

Centro-Oeste/Central West 62 779 76 542 86288 5480 6 559 7 260 

Mato Grosso do Sul 10 901 11 861 13 736 5 309 5 697 6 505 

Mato Grosso 11 701 13 428 14 453 4 743 5 342 5 650 

Goiás 17 920 21 665 25 048 3639 4 316 4 898 

Distrito Federal/Federa/ District 22 256 29 587 33 051 11 070 14 405 15 725 

Fonte/Source: Contas regionais do Brasil 200 1 Rio de Janeiro. IBGE, 2003. p. 52-53. (Contas nacio-

nais, n. 11 ). Acompanha 1 CD-ROM 
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Tabela 10.7 - Evolução do volume do valor adicionado a preços 
básicos, acumulado, por período - 1985-2001 

Table 10.7 - Evolution of the volume of value added at basic prices, 
accumulated. by period - 1985-2001 

Grandes Regiões e Em percentual (%)/ Percent (%) 
Unidades da Federação/ 

Major Regions and FederaUve Units 1985- 1989 1990-1993 1994-2001 

Brasi l!Brazil 14,47 5,90 20,71 

Norte!Norlh 28,24 10,76 43,12 

Rondônia 16,37 13,66 26,44 

Acre 5,79 11,56 28,87 

Amazonas 27,40 10,51 85,23 

Roraima 39,72 14,83 30,44 

Pará 35,16 8,33 22,56 

Amapá 14,65 26,02 31,62 

Tocantins 9,70 25,50 

Nordeste/Norlheasl 13,65 4,20 18,80 

Maranhão 35,62 7,62 14,44 

Piaui 20,48 7,55 18,31 

Ceará 18,95 11,19 16,79 

Rio Grande do Norte 23,46 1,85 27,66 

Paraíba 13,83 (·) 2,80 20,90 

Pernambuco 8,80 2,54 17,76 

Alagoas 9,61 1,48 11,36 

Sergipe 16,70 5,13 19,53 

Bahia 9,04 3,36 20,50 

Sudeste/Soulheast 12, 10 2,97 18,00 

Minas Gerais 13,06 4,62 21,22 

Espírito Santo 8,44 12,84 22,95 

Rio de Janeiro 12,76 ,23 14,90 

São Paulo 11,61 3,03 17,87 

SuVSouth 17,76 13,74 21,64 

Paraná 25,97 9,83 30,37 

Santa Catarina 18,52 12,35 31,55 

Rio Grande do Sul 11,27 17,34 11,60 

Centro-Oeste/Central West 21,25 11,10 30,67 

Mato Grosso do Sul 23,40 16,08 31,96 

Mato Grosso 50,41 27,94 50,01 

Goiás 16,26 10,98 28,48 

Distrito Federal/Federal District 15,88 7,36 24,56 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionats 
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Tabela 10.8 - Variação da taxa trimestral do produto interno bruto - PIB, 
por setor de atividade - 2002-2003 

Table 10.8 - Quarlerly rate change ofthe gross domestic product - GDP, 
by sector of activity- 2002-2003 

Taxa trimestral(%) I Quarlerly rate ("/o) 

2002 2003 

Setor de atividade/ 
Sector of activity 

1° tri- 2° tri- 3"tri- 4° tri- 1ºtri- 2ºtri- 3ºtri- 4ºtri-
mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ 

1st 2nd 3m 4th 1st 2nd 3rd 4th 
quart.er quarler quarl.er quart.er quarter quart.er quarter quarter 

Produto i ntemo bruto a preço 
de mercado/ (-) 0,53 1,38 2,95 3,87 1,86 (-) 1,07 (-) 1,49 (-) 0,06 

Gross domestic product at 

marl<etprlces 

Agropecuária I 5.28 6.38 6,89 3,20 10,58 7,34 (-) 2,80 4,79 

Agrlcufture, forestry and fishing 

Indústria I (-) 3,22 1,24 4,18 8,01 3,33 (-)3,48 (-) 1,61 (-) 1,69 

Manufacturing, mining and 

quarrying 

Serviços I 1,43 1,11 2,09 1,82 0,22 (-) 0,30 (-) 0,80 0,31 

Services 

SIFIM/ (-) 2,27 0,84 4,80 5,98 4,39 (-) 0,90 (-) 1,59 (-) 0,25 

F/SIM 

Valor adicionado a preços 

básicos I o, 17 1,65 3,18 4,05 2,02 (-) 0,71 (-) 1,24 (-) 0,11 

Value added at basic prlces 

Fonte/Soun;e: Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e valores correntes 3. tlim. 

2003. ln IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Disponível em!Available trom: 

<Mtp:l/www.sidra.ibg e.gov.br/bda/> Acesso em te~ 2004 / Cited: Feb. 2004. 

Notas: 1 Dados preliminares 

2. Variação percentual em relação ao mesmo trimestre do ano anterior./ 

Notes: 1. Preliminary data. 

2. Percent change vis-à~vis the sarne quarter of preWous year. 
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Tabela 10.9 -Taxa acumulada ao longo do ano do produto interno 
bruto - PIB, por setor de atividade - 2002-2003 

Table 1O.9 - Gross domestic product - GDP rate accumulated 
over the year - 2002-2003 

Setor de atividade/ 
Sector of ac~vity 

1° tri-
mestre/ 

1st 

quarler 

Produto i ntem o bruto a preço 
de mercado/ (-f 0,53 

Gross domestic producl at 

market prices 

Agropecuária 1 5,28 

Agricufture, forestry and fishing 

Indústria 1 (-) 3,22 

Manufacturing, mining and 

quanying 

Serviços I 1,43 

Services 

SIFIM/ (-f2,27 

FISIM 

Valor adicionado a preços 

básicos I o, 17 

Value added at basic prices 

Taxa acumulada ao longo do ano(%) I 
Rate accumulated over the year (%) 

2002 2003 

2ºtri- 3"tri- 4° tri- 1ºtri- 2ºtri- 3ºtri- 4ºtri-
mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ mestre/ 

2nd 3n:I 41h 1st 2nd 3rd 4th 

quarler quarler quarler quarler quarler quarler quarler 

0,44 1,29 1,93 1,86 0,36 H 0,28 (-) 0,22 

5,87 6,20 5,54 10,58 8,83 5,05 4,99 

(-) 0,96 0,80 2,57 3,33 (-) 0,20 (-) 0,70 (-) 0,96 

1,27 1,54 1,61 0,22 (-)0,04 (-) 0,30 (-) 0,15 

(-) 0,70 1,13 2,30 4,39 1,67 0,55 0,35 

0,92 1,69 2,27 2,02 0,62 H 0,02 (-) 0,04 

Fonte/Source: Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e valores correntes 3. trim. 

2003. ln: IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Disponível em/Avaílable from: 

<http:/Áll\NW.sidra.ibge.gov.brlbda/> Acesso em: fev. 2004 I Cited: Feb. 2004. 

Notas: 1. Dados preliminares. 

2. Variação percentual em relação ao mesmo período do ano anterior./ 

Notes: 1. Preliminary data. 

2. Percent change vis-à-vis the same period of previous year. 
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Gero Ido de Barros 
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Agropecuária 

º
controle da inflação foi o alvo principal das políticas monetária 
e fiscal, aplicadas no ano de 2003. Assim, neste último ano, 

as variáveis econômicas do País não foram otimistas o suficiente 
para promover o crescimento econômico, com exceção das 
expartações e do agronegócio. 

Encontrou-se um valor médio de 8,3% como sendo a 
participação relativa da atividade agropecuária dentro da 
economia nacional, na série apresentada no Gráfico l l. l. 
Em 2002, esse valor atingiu 8J5%, se colocando em posição 
inferior apenas ao de 1994 e de 1995, quando os índices 
alcançaram, respectivamente, 9,05% e 9,85%. Cabe ressaltar 
que os dados do PIB agrícola se referem exclusivamente aos 
bens provenientes da agropecuária, estando excluídos os 
advindos do agronegócio, ou seja, aqueles vindos de empresas 
industriais, cujos produtos têm como base a matéria-prima da 
agropecuária, geralmente uma commodity. 

O Gráfico 11.2, mostrado a seguir, demonstra os resultados 
da área colhida e da produção de cereais, leguminosas e 
oleaginosas, no período de 1994 a 2003. Vê-se que, neste 
período, a produção aumentou cerca de 64%, enquanto a 
área se limitou a um crescimento de 13%. Depreende-se que 
os incrementes foram principalmente resultantes da expansão 
da produtividade. Para os grãos, na comparação entre 2002 e 
2003, o aumento na produção foi de 26,8% e o incremento 
da área cultivada alcançou cerca de 9,8%. 

Outras tendências que se visualizaram no comportamento da 
agricultura brasileira, além do panorama favorável da 
produtividade, fruto principalmente do uso de melhores técnicas 
e da biotecnologia, foram as novas dinâmicas espaciais que 
ocorreram em passado recente, no tocante, principalmente, à 
soja na Região Centro-Oeste e suas novas produções em áreas 
de expansão, como as das Regiões Norte e Nordeste. 

Com o crescimento da agricultura dos últimos anos, o Brasil 
ficou cada vez mais dependente da importação de fertilizantes. 



No Gráfico 11.3, pode-se observar que apenas 36% dos fertilizantes 
utilizados são produzidos no Brasil, enquanto outros países em 
desenvolvimento, com grandes áreas agrícolas, como a Índia e a China, 
produzem cerca de 84% do fertilizante utilizado. Apesar do surgimento 
de novas tecnologias alternativas, como a agricultura orgânica, há 
uma tendência de crescimento do consumo de fertilizantes químicos, 
principalmente depois da incorporação ao sistema produtivo de novas 
áreas, que em geral possuem solos de baixa fertilidade natural. 

Dentre os produtos da lavoura permanente, o Brasil destaca-se 
como maior produtor mundial de café, sendo o estado de Minas 
Gerais responsável por 42% da produção brasileira (Tabela 11.1 ). Em 
termos de área colhida, o café representa 48% do total da produção 
da lavoura permanente. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias 
de Café, o seu consumo interno vem aumentando, chegando a 14 milhões 
de sacas em 2002, fruto do desenvolvimento de programas de controle 
da qualidade do café. Outro produto importante para a economia 
brasileira é a laranja, a segunda cultura em área cultivada, 
encontrando-se em São Paulo 80% da produção nacional, que obteve 
um aumento de 1,5 milhão de toneladas em 2002. Em geral, ocorreu 
um aumento de produtividade nos produtos da lavoura permanente. 

O Brasil é um grande exportador de farelo de soja e de soja em 
grão, tornando o agronegócio da soja o principal item da pauta de 
exportações da agroindústria brasileira. Em 2002, a produção de 
soja cresceu 10% e Mato Grosso foi responsável por 28 % da produção 
nacional (Tabela 11 .2). Também houve um crescimento de 2,4 milhões 
de hectares colhidos, em detrimento de outras lavouras importantes, 
como é o caso do milho, que sofreu uma redução de 580 mil hectares, 
afetando diretamente os setores da avicultura e da suinocultura, que 
têm o milho como a principal fonte de alimentação dos animais. 

A política adotada pelo governo, nos últimos anos, quanto aos 
estoques, foi a de reduzi-los, como pode ser observado na Tabela 
11.3. A única exceção foi o trigo, que teve ligeiro aumento dos 
estoques nos últimos dois anos. 

Algumas espécies vegetais nativas do território brasileiro estão 
sendo exploradas comercialmente, mediante plantios racionais. Suas 
produções tanto podem ser oriundas do cultivo de lavouras, quanto 
podem ser obtidas do extrativismo. Destaca-se, a propósito, o fato 
de que, na atualidade, os empreendimentos florestais e a exploração 
dos recursos naturais estão sendo gradativamente ajustados, não só 
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às demandas dos mercados, mas, também, aos preceitos 
socioculturais e ecológicos do desenvolvimento sustentável. 

Quanto à pecuária, o efetivo de bovinos continua sendo o maior 
ent~e os rebanhos brasileiros e o segundo maior do mundo, depois 
da lndia, com mais de 185 milhões de cabeças (Tabela 11.4). O seu 
crescimento de 2001 para 2002 foi de quase l O milhões de cabeças. 
O número de animais abatidos cresceu em média 7,5% no mesmo 
período, destacando-se o último trimestre de 2002. 

A avicultura de corte passou por um grande período de crescimento 
de produção, concomitantemente a uma significativa redução do 
preço real do frango e a um grande aumento do consumo. Nos 
últimos anos, o consumo per capita brasileiro de carne de frango se 
estabilizou em níveis relativamente altos, mas a produção continuou 
crescendo em ritmo acelerado, graças à conquista de parcelas do 
mercado internacional, onde o Brasil detém a posição de segundo 
maior exportador. Esse sucesso do frango brasileiro no mercado 
externo foi viabilizado pela sua competitividade, calcada nos ganhos 
de produtividade obtidos no próprio setor avícola e também na 
produção nacional dos principais insumos utilizados na criação. 

A suinocultura é uma atividade que apresenta importante papel 
econômico e social, especialmente para os estados da Região Sul do 
Brasil, disponibilizando uma importante fonte de proteínas animais 
para a população, representando cerca de 15% do consumo nacional 
de carnes. Em 2002, ocorreu um crescimento de 18% no número de 
cabeças abatidas, com destaque para o terceiro trimestre. 

Verificou-se que, no período considerado, o crescimento da 
agropecuária se relacionou sobretudo ao aumento de produtividade. 
Objetivando-se a sua sustentabilidade, este crescimento deve estar, 
cada vez mais, calcado na utilização racional dos recursos naturais, 
compatibilizando-se a necessidade de benefícios econômicos com o 
emprego de tecnologias adequadas. 

Carlos Alfredo Barreto Guedes 
Engenheiro Agrônomo, M.Sc. 

Tecnologista Jr. do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

Diva Maria de Faria Burnier 
Economista, Dra. 

Tecnologista Jr. do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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Agriculture 

The contrai over inflation has been the main target of the 
monetary and fiscal policies applied by Brazil in 2003. Thus, 

the economic variables of the country have not been optimist 
enough to promote economic growth since last year, with the 
only exceptions being exports and agribusiness. 

lt was found an average value of 8.3% as the relative 
participation of the agricultura! activity in the national economy, in 
the series presented in Graphic 11. l. ln 2002, this partidpation 
represented 8.75% of the national economy, being inferior only to 
1994 and 1995, when those indexes attained respectively 9.05% 
and 9. 85%. We have to ma ke it clea r that the data of the ag ri cu ltu re 
Gross Domestic Product refer exclusively to the goods coming from 
the agriculture and livestock activity, being excluded those goods 
coming from the agribusiness, that is, from industrial companies, 
whose products have as main component a raw material of the 
agriculture and livestock activity, generally a commodity. 

The Graphic 11.2 demonstrates the results of the harvested 
area and the production of cereais, legumes and oilseeds in the 
period from 1994 to 2003 . lt can be seen that, in this period, 
the production has risen by around 64%, while the growth of 
the harvested area was only 13%. The conclusion is that the 
growth of the agriculture production was mainly a result of the 
expansion of the productivity. For the grains, comparing 2002 
to 2003, the rise in production was 26.8%, but the growth of the 
harvested area has attained around 9.8%. 

Other tendencies seen in the behavior of the Brazilian 
agriculture, beyond the favorable background of the rising 
productivity, a result mainly of the use of better techniques and 
of biotechnology, were the new space dynamics that happened 
in the recent past, relative mainly to the soybean production in 
the Central West Region and to the new productions in areas of 
expansion, like the North and the Northeast Regions. 



With the growth of the agriculture in recent years, Brazil became 
more and more dependent on the import of fertilizers. ln Graphic 11.3, 
it can be observed that only 36% of the used fertilizers are produced in 
Brazil, while other developing countries with big agriculture areas, like 
lndia and China, produce around 84 % of the fertilizers used there. Despite 
the arrival of new alternative technologies, like the organic agriculture, 
there is a tendency for the growth of the consumption of chemical 
fertilizers, mainly after the incorporation to the productive system of the 
new areas, which in general have soils of very low natural fertility. 

Among the products of permanent crops, Brazil stands out as the 
first producer of coffee in the world, being the state of Minas Gerais 
responsible for 42% of the production (Table 11.1 ). ln terms of harvested 
area, coffee represents 48% of the total production of permanent crops. 
According to the Brazilian A.ssociation of Coffee Industries, the internai 
consumption has been growing, attaining 14 million bags in 2002, a 
result of the development of programs of quality control for the coffee 
production. Another important product for the Brazilian economy is 
orange, the second crop in terms of harvested area. 80% of the national 
production is found in São Paulo state. The total orange production 
has risen by 1.5 million tons in 2002. ln general, a rise in the productivity 
of all the agricultura! products of permanent crop has happened. 

Brazil is a major exporter of soybean meal and soybean grains, 
having the total soybean business become the main item of the export 
list of the Brazilian agroindustry. ln 2002, the soybean production has 
grown around 10% and the state of Mato Grosso was responsible for 
28% of the national production (Table 11.2). Also, there was a growth 
of 2.4 million harvested hectares, in detriment of other important crops, 
as it was the case of the corn production, that has suffered a reduction 
of 580 thousand hectares, affecting directly the sectors of poultry and 
swine raising, that use corn as the main source for animal feeding. 

The policy adopted by the government, as far as grain stocks are 
concerned, was to reduce them, as can be observed in Table 11.3, 
where the only exception has been wheat, that had a small stock rise 
in the last two years. 

Some vegetal species that are native in the Brazilian territory are 
being commercially explored through rational plantation. Their 
productions could be originated as much from the cultivation of field 
works as from the extractive activities in nature. By the way, it should 
be pointed out the fact that nowadays the forest enterprises and the 
exploration of natural resources are being slowly adjusted to the 
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demands of the market, but also to the social, cultural and ecological 
rules of the sustainable development. 

As for livestock, the number of cattle is still the biggest among the 
many Brazilian livestock and the second biggest in the world, after 
lndia, with more than 185 million heads (Table 11.4). lts growth from 
2001 to 2002 has been of almost 10 million heads. The number of 
slaughtered animais has grown by an average of 7 .5% in the sarne 
period, mostly in the last quarter of 2002. 

The poultry raising business has passed through a large period of 
growth, along with a significant reduction of the real price of the 
chicken and with a big rise in private consumption. ln recent years, 
the Brazilian per capita consumption of chicken meat has become 
stable at relatively high leveis, but the production keeps growing in 
an accelerated rhythm, thanks to the conquest of big portions of the 
international market, where Brazil keeps the position of the second 
largest exporter. This success of the Brazilian chicken in foreign 
markets was made viable by its competitivety, strengthened by the 
productivity gains obtained in the poultry sector itself and also by the 
national production of the main factors, used in the raising process. 

The swine raising business is an activity that presents an important 
social and econom ical role, especially for the states of the South 
Region of Brazil, making available an important source of animal 
proteins for the population, representing 15% of the national 
consumption of meats. ln 2002, there was an increase of 18% in the 
number of pigs slaughtered, mostly in the third quarter. 

lt was observed that, in the period in consideration, the growth in 
the agriculture and livestock business was related basically to the 
growth of the productivity. For this growth to remain sustainable, it 
must be based more and more in the rational use of the natural 
resources, making the necessity of the economic benefits compatible 
with the application of adequate technologies. 

Carlos Alfredo Barreto Guedes 
M.Sc., Agricultura! Engineer 

Technology Expert, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

Diva Maria de Faria Burnier 
Ph.D., Economist 

Technology Expert, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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Tabela 11.1 - Principais produtos das lavouras pennanentes - 2002 
Table 11. 1 - Main products of permanent crops - 2002 

Quanti-
Rendi- Principal produtor/ 

Área d ade 
mento Major producer 

colhida produ-
Principais produtos/ 

(hay zida 
médio 

Unidades Quantidade 
Maln products 

Area (1 OOOt)/ 
(kg/ha)/ 

da produzida 

harvested Total 
Mean 

Federação/ (1 000 t)/ 

(ha) production 
yleld FederatWe Production 

(1,000tons) 
(kglha) Unlt (1,000 tons) 

Banana/ 503 023 6 42 3 12 768 São Paulo 1 152 

Bananas 

Cacau (em amêndoa)/ 582 315 175 300 Bahia 11 o 
Cacao beans 

Café (em coco)/ 2 370 908 2 650 1117 Minas Gerais 1 30 1 

Coffee beans 

Coco-da-baía (1)/ 276 598 1 928 6971 Bahia 731 

Coconut (1) 

Laranja/ 828 846 18 531 22 357 São Paulo 14 759 

Oranges 

Limão/ 50 125 984 19 641 São Paulo 799 

Lemons 

Maçã/ 31 519 857 27 202 Santa Catarina 474 

Apples 

Mamão/ 35 626 1 598 44 846 Bahia 784 

Papayas 

Manga/ 66 676 842 12 633 Bahia 253 

Mangoes 

Maracujá/ 34 778 479 13 763 Bahia 126 

Passlon frnffs 

Pimenta-do~reino/ 23 365 58 2 507 Pará 52 

BJack pepper 

Tangerina/ 64 609 1 263 19 544 São Paulo 604 

Tangerines 

Uva/ 66 300 1 149 17 325 Rio Grande do Sul 570 

Grapes 

Fonte/Source: Produção agrícola municipal 2002: culturas temporárias e permanentes. Brasil Rio de 

Janeiro: IBGE, v. 29, 2003. Acompanha 1 CD-ROM 

Nota: Selecionados os produtos com valor de produção acima de 215 milhóes de reais / 

Note: lncludes only those products wffh productlon value above 215 mlllion reais. 

(1) Quantidade obtida em milhões de frutos e rendimento médio em frutos por hectare/ (1) Production 

expressed in miJJlon frults and mean y leld ln frults per hectare. 
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Tabela 11.2 - Principais produtos das lavouras temporárias - 2002 
Table 11.2- Main products oftemporary crops - 2002 

Quanti-
Rendi- Principal produtor/ 

Área d ade 
menta Major producer 

colhida produ-
médio Principais produtos/ 

(ha)/ zida Unidad es Quantidade 
Main products 

Are a (1 000 t)/ 
(kglha)/ 

da produzida 

harvested Total 
Mean 

Federação/ (1 000 t)/ 

(ha) production 
yield 

Federative Production 

(1,000tons) 
(kg/ha) Unit (1,000 tons) 

Algodão herbáceo (caroço)/ 760 431 2 166 2 848 Mato Grosso 1 141 

Seed cotton (heróaceous) 

Arroz (em casca)/ 3145868 10 457 3 324 Rio Grande do Sul 5486 

Rice (in the husk) 

Batata-inglesa/ 161 124 3126 19 403 Minas Gerais 944 

Potatoes 

Cana-de-açúcar/ 5 100 485 364 391 71 442 São Paulo 212 707 

Sugarcane 

Feijão (em grão)/ 4 140 528 3 064 740 Paraná 619 

Beans (grain) 

Fumo (em folha)/ 344 080 670 1 948 Rio Grande do Sul 340 

Tobacco (leaves) 

Mandioca/ 1 675 274 23 065 13 768 Pará 4 129 

Cassava 

Milho (em grãoV 11 750 889 35 933 3 057 Paraná 9 798 

Com (grain) 

Soja (em grão)/ 16 365441 42 125 2 574 Mato Grosso 11 702 

Soybeans (grain) 

Tomate/ 62 520 3 653 58 428 Goiás 951 

Tomatoes 

Trigo/ 2 104 902 3106 1 475 Paraná 1 677 

Wheat 

Fonte/Source: Produção agrícola municipal 2002: culturas temporárias e permanentes. Brasil. Rio de 

Janeiro IBGE, v. 29, 2003. Acompanha 1 CD-ROM. 

Nota Selecionados os produtos com valor de produção superior a 1400 milhões de reais. / 

Note: lncludes only those products with production vatue above 1400 million reais. 
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Tabela 11.3 - Estoques dos principais grãos cultivados 

no Brasil - 1997-2002 
Table 11.3 - Stock of main grains cultivated in Brazil- 1997-2002 

Principais grãos/ Estoque em 31.12 (toneladas)/Stock on 31.12 (tons) 

Maln gralns 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Arroz (em cascay 1 712 568 1 003 271 1868343 2618441 2 107 997 916 671 

Rlce (ln lhe husk) 

Feijão (em grão)/ 145 734 43 621 67 778 88 951 38 089 35 059 

Beans (grain) 

Milho (em grãoy 6 735 896 4 305 891 2 828122 2 945 841 4 388 336 2 022 873 

Com (graln) 

Soja (em grão)/ 986101 1 331 797 1 691 312 1 572 246 954 669 1 197 649 

Soybeans (graln) 

Trigo (em grão)/ 2 340 142 1662012 1743365 1547868 2 084 624 2 212 555 

Wheat (grain) 

Fonte!Source: Pesquisa de estoques jul./dez. 1997-2002. Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, n. 1, pt.2, 

1998-2003. Disponível em!Avallable from: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estoque>. Acesso em: fev. 2004 /Clted: 

Feb. 2004. 

Gráfico 11.1 - Participação percentual do produto interno bruto - PIB no 
valor adicionado a preços básicos, da atividade agropecuária 

1990-2002 
Graph 11. 1 - Percent participation of gross domestic product - GDP in the 

value added at basic prices, in agriculture - 1990-2002 
% 
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Fonte/Source: Sistema de contas nacionais 1990-2002. Rio de Janeiro: IBGE, (2003?]. Disponível em I 
AvaUable from: <http://www.ibge.gov.br/pub/Contas_Nacionais/Sistema_de_Contas_Nacionaisl2000_20021 
sinoticas.zip>. Acesso em: tev. 2004/Cited: Feb. 2004. 
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Tabela 11.4 - Efetivo dos rebanhos e das aves - 2002 
Table 11.4 - Number of livestock and poultry on farms - 2002 

Bovinos/ Caltle 

Bubalinosl Buffaloes 
Eqüinos/ Horses 
Asininos/ Asses 
Muares/ Mules 
Caprinos/ Goats 
OVinos/ Sheep 

Suínos/ Hogs and plgs 

Coelhos/ Rabbits 
Galinhas/ Hens 

Tipos/ 
Type 

Galos, frangos (as), pintos de 1 dia/ Roosters, pullets, 
one-day old chicks 

e adornas/ Quails 

Efetivo (1 000 cabeças)/ 
Number (1,000 heads) 

185 347 
1 115 
5 790 
1 217 

1 339 

9429 
14 287 
32 013 

337 
180 297 

727 726 

5 572 

Fonte/Source: Produção da pecuária municipal 2002. Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, v 30, 2003. Acom

panha 1 CD-ROM 

Gráfico 11.2 -Área colhida e produção de cereais, leguminosas e 
oleaginosas - 1994-2003 

140 000 

Graph 11.2 - Area harvested and production of cereais, 
legumes and oilseeds - 1994-2003 
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Fonte/ Source: Levantamento sistemático da produção agrícola: pesquisa de previsão e acompanha
mento de safrasagrícolasnoanocivil 1994-1998. RiodeJaneiro: IBGE, v.6-10, n.1-12, 1994-1999; 
Levantamento sistemático da produção agrícola: pesquisa de previsão e acompanhamento de safras 
agrícolas no ano civil 1999-2003. Rio de Janeiro: IBGE, v.11-15, n. 1-12, 1999-2004. Disponível enV 
Avallable from: <http/flbge.gov.brlpubl>. Acesso em fev 2004/Cffed: Feb. 2004. 

Nota: Compreende a produção de algodão arbóreo (em caroço), algodão herbáceo (em caroço), amendoim 
em casca, arroz em casca, aveia em grão, centeio em grão, cevada em grão, feijão em grão, mamona, 
milho em grão, soja em grão, sorgo em grão e trigo em grão. A partir de 2003 foram incluídos trlticale em 
grão e girassol em grão. I Note: Comprises the pmducüon of seed cotton (arboreous), seed cotton 
(helbaceous), peanuts (groundnuts), rice (in the husk), oat (grain), rye (graln), barley (graln), beans (grain), 
castor beans, com (grain), s oybeans (gra111), sorghum (gram) and wfieat (grain). ln 2003 tnt1cale (grain) 
and sunflower (grain) are included. 
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Tabela 11.5 - Variação percentual do número de cabeças abatidas 
e do peso das carcaças - período 2001-2002 

Table 11. 5 - Percent change of the number of animais sfaughtered 
and carcass weight- 2001-2002 period 

Bovinos !Catt!e (%) Suínos !Hogs and plgs (%) Frangos /Pu!!ets (%) 

Mês/ Cabeças P eso das Cabeças Peso das Cabeças Peso das 
Month abatidas/ carcaças/ abatidas/ carcaças/ abatidas/ carcaças/ 

Animals Carcass Animais Carcass Animais Carcass 

s!aughtered welght s!aughtered welght s!aughtered weight 

JaneirCliJanuary 8,65 11,31 18,96 21,68 12,43 16,1 3 

FevereirCliFebruary 14,99 17,79 20,55 23,04 12,75 15,80 

MarçCliMarch (·) 6,11 (·) 4,55 8,19 11,06 (-)0,68 1,03 

AbriVAprl! 8,74 9,89 23,21 25,64 21,40 25,18 

Maio!May 3,90 4,70 10,45 11,21 6,31 4,38 

JunhCliJune 5,54 6,53 17,36 18,59 9,22 11,15 

Julho/July 8,90 9,18 24,62 24,95 15,09 16,22 

Agosto/August (·) 2, 19 (·) 3,14 19,35 19,42 6,39 6,31 

SetembrCliSeptember 9,45 8,21 27,04 25,76 10,48 9,70 

OutubrCliOctober 9,02 8,46 15,93 13,69 5, 10 2,69 

Novembro!November 16,11 16,17 16,64 14,37 1,92 (·) 0,19 

Dezembro!December 12,54 11,84 15,90 13,60 5,77 4,17 

Fonte/Source : !BGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Trimestral do 

Abate de Animais 2001 ·2002. 

Nota: Em 2002 dados preliminares./ 

Note: Prellmlnary data for 2002. 
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Tabela 11.6 - Produção ex1:rativa das principais espécies florestais 
2001-2002 

Table 11.6- Production ofthe main forest species 
2001-2002 

Borracl1a (t)I 

Rubber (tons) 

Produtos/ 
Products 

Gomas não-elásticas (t)/ 

Non-e/astic gums (tons) 

Ceras (t)/ 

Waxes (tons) 

Fibras (t)I 

Fibers (tons) 

Tanantes (t)I 

Tanning products (tons) 

Oleaginosos (t)/ 

01/seeds (tons) 

Alimentícios (t)I 

Food products (tons) 

Aromáücos, medicinais, tóxicos e co-

rantes (t)I 

Ammatlc, medicinal, toxic and dyetng 

products (tons) 

Carvão vegetal (t)I 

Charcoa/ (cubic meters) 

Lenha (m')I 

Firewood (cublc meters) 

Madeira em tora (m:i)/ 

Roundwood (cubic meters) 

Quantidade obtid ai Total production 

2001 2002 

4 499 4 033 

43 48 

15198 18199 

97 258 96 583 

364 358 

124 896 124 383 

371 158 424 492 

6 771 3 415 

1 729 319 1955377 

49 001 583 49 502 542 

20 069 287 21374527 

Fonte/Source: Produção da extração vegetal e da silvicultura 2001-2002. Rio de Janeiro IBGE, 

V. 16-17, 2002 Acompanha 1 CD-ROM. 
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Gráfico 11.3 - Produção e consumo de fertilizantes, 
por países selecionados - 2001 

Graph 11.3- Production and use offerlilizers, 
by selected countries - 2001 
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Consumo de fertilizantes/ 
Use of fertilizers 

Fonte/Soun:e: Means ofproduction: fertilizers. ln: FAO. FAOSTATDatabase. 2004. Disponível em!Available 
from: <Mtp://faostatfao.orglfaostatlform?collection=Fertilizers&Domain=Means&servet=1&hasbulk=&version= 
ext&language=EN>. Acesso em: fev. 2004/Cited: Feb. 2004. 

212 8 /BGE Brasil em númeras/Brazil in figures 2004 



ndústria 

Abstrato, 1970 
John Graz 

ndustry 



Indústria 

O Desempenho do Setor Industrial em 2003 

No ano de 2003, a economia brasileira ainda sofreu os 
reflexos da crise de confiança advinda do processo eleitoral. 
Assim, o comportamento do setor industrial em 2003 foi 
claramente marcado por dois momentos, o primeiro e o 
segundo semestres. O primeiro caracterizou-se pelo impacto 
das políticas econômicas restritivas adotadas pelo novo governo. 
De fato, por um lado, foi necessário sinalizar aos agentes 
econômicos que a política fiscal a ser seguida seria responsável, 
apontando para uma situação sustentável a médio prazo. Neste 
sentido, a meta de superávit primário foi elevada para 4,25% 
do PIB, o que significou, na prática, forte redução de gastos e 
investimentos por parte do setor público. 

Por outro lado, os primeiros meses do ano ainda foram 
marcados pela aceleração da inflação, que gerou perdas 
significativas da renda da população em termos reais. A 
ameaça inflacionária teve como resposta a adoção de uma 
política monetária mais rígida que, somada à queda de renda, 

teve efeitos redutores sobre a atividade industrial, 
especialmente no primeiro semestre. Superado o risco de 
inflação, a partir de junho de 2003, as taxas de juros básicas 
foram reduzidas, possibilitando uma moderada recuperação 
da produção industrial. 

Em paralelo, ao longo do ano, prosseguiu a tendência 
de bom desempenho da produção agropecuária e da 
elevação das exportações brasileiras, concomitante à 
recuperação do preço das commodities. Isto garantiu o 
aumento da produção de diferentes tipos de bens 
exportáveis, relacionados à cadeia agropecuária. 

O panorama descrito acima explica o desempenho 
diferenciado da produção industrial entre os diversos gêneros 



e entre os dois semestres. Em linhas gerais, a produção industrial 
em 2003 foi sustentada pelas exportações, bem como pelos produtos 
relacionados ao setor primário, enquanto que bens que dependem 
do poder de compra da população sofreram com a queda do 
rendimento real (como vestuário, calçados e artefatos de tecidos, 
têxtil, produtos alimentares, bebidas, produtos farmacêuticos e 
perfumaria, sabões e velas) . 

Considerando os dois semestres, notou-se retomada no 
segundo semestre, na medida em que se obteve sucesso com a 
recuperação da confiança, num quadro de convergência da 
inflação a um dígito e de redução da volatilidade da taxa de 
câmbio. Assim, a indústria de transformação, nos primeiros seis 
meses do ano, registrou recuo de 0,42%, ao passo que no segundo 
semestre já foi verificado crescimento de 0,45%, quando se 
observou suave retomada de gêneros, cujo consumo depende 
de crédito. No primeiro semestre, sustentaram a produção da 
indústria de transformação gêneros como metalúrgica, mecânica, 
material de transporte, madeira, papel e papelão, borracha e 
couros e peles. Ao mesmo tempo, a produção da indústria 
extrativa mineral elevou-se 2,04%, determinando uma queda de 
0, 13% da indústria geral no primeiro semestre. 

Na segunda metade do ano, a política de juros altos foi 
flexibilizada, possibilitando alguma recuperação de gêneros de 
indústrias pertencentes à categoria de bens de consumo duráveis, 
como eletrodomésticos e automóveis. Ao mesmo tempo, as máquinas 
e os equipamentos agrícolas, bem como os bens exportáveis, 
continuaram registrando um bom desempenho. A produção da 
indústria geral expandiu-se 0,70% no segundo semestre, determinando 
crescimento de 0,3% no ano consolidado. 

Analisando o setor industrial pela ótica das categorias de uso, 
fica mais clara a sustentação da produção industrial pelas 
exportações e o baixo ritmo de produção de categorias que 
dependem do consumo das famílias. Com efeito, a produção dos 
bens de consumo semimanufaturados e não-duráveis recuou de 
5,5% no ano de 2003, ao passo que a dos bens de consumo duráveis 
diminuíram deforma menos intensa (-0,46%), decorrente da melhora 
dos últimos meses do ano. Em contraste, a produção dos bens 
intermediários, onde está classificada uma parte dos produtos 
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exportáveis, expandiu-se em 1,63%. Finalmente, a produção dos 
bens de capital elevou-se em 1,04%, evidenciando alguma 
recuperação dos investimentos ao final do ano, mas sobretudo a 
maior demanda de máquinas por parte do setor agropecuário. 

lndústria/lndustry 

Luciana Costa Marques de Sá 
Economista 

Chefe da Assessoria de Pesquisas Econômicas da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN 
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lndustry 

The Performance of the Mining and Manufacturing 
Sector in 2003 

The Brazilian economy suffered still in 2003 the reflexes 
of the crisis of trust, resulted from the electoral process. So, 
the behavior of the mining and manufacturing sector in 2003 
was clearly marked by two moments, the first and the second 
semesters. The first was characterized by the im pact of the 

restrictive economic policies, adopted by the government. ln 
fact, in a way, it was necessary to sign to the economic agents 
that the fiscal policy to be followed would be responsible, 
pointi ng to a sustainable situation in the m iddle term. ln this 
sense, the goal for the primary surplus was elevated to 4.25% 
of the Gross Domestic Product, what meant in practice a 
strong reduction of the expenditures and the investments by 

the public sector. 

On the other hand, the first months of the year were still 
marked by the acceleration of the inflation, which generated 
real losses of income to the population in real terms. The 
inflationary menace had as an answer the adoption of a more 
rigid monetary policy which, added to the falling of the income, 
had reducing effects over the manufacturing activity, especially 

in the first semester. Once the risk of inflation was over, after 
June 2003, the basic interest rates were reduced, making 
possible a modest recuperation of the m ining and 
manufacturing production. 

At the sarne time, throughout the year, the tendency to 
the good performance of the agricultura! production and to 
the growth of the Brazilian exports, along with the recuperation 
of the prices of the commodities, continued. This guaranteed 

the growth of the production of different types of exportable 
goods, belonging to the agricultura! chain. 



The situation described above explains the different performance 
of the manufacturing production among the several groups of 
industries and between the semesters. ln general terms, the 
manufacturing production in 2003 was kept by the exporting sector, 
as well as by the products related to the primary sector, while the 
goods that depended on the purchasing power of the general 
population suffered with the fali of the real income (like apparel, 
footwear, textiles and textile products, beverages and food products, 
pharmaceutical products, toilet preparations, soaps and candles). 

Considering the two semesters, it could be noticed an economic 
recovery in the second se mester, i n the sense that it was obtained 
some success in the recuperation of the trust, in a general situation 
where the inflation was falling to a single digit and where there was 
a reduction in the volatility of the exchange rate. So, the 
manufacturing industry showed a fali of 0.42% in the first 6 months 
of the year, while in the second semester it was verified a growth 
rate of 0.45%, when it was observed a small recovery of the groups 
of industries, whose consumption would depend on credit. ln the 
first semester, the production in the manufacturing industry was 
kept by groups, like metal products, machinery, transport equipment, 
wood products, paper and paperboard, rubber products and leather, 
hides and skins. At the sarne time, the production of the mining 
industry grew by 2.04%, determining a fali of 0.13% in the total of 
all industries in the first semester. 

ln the second semester of the year, the policy of high interests 
was made more flexible, making possible some recuperation of the 
groups of industries, belonging to the category of durable consumer 
goods, like domestic goods and motor vehicles. At the sarne time, 
the agricultura! machines and equipment, as long as the exportable 
goods, continued to register a good performance. The production of 
all industries expanded by 0.70% in the second semester, determining 
a growth of around 0.3% for the whole year. 

Analyzing the mining and manufacturing sector considering the 
categories of use, it stands clear the sustaining of the manufacturing 
production by the exports and the low rhythm of production of the 
industrial categories that depend on the consumption of the families. 
ln fact, the production of semi-manufactured and non-durable goods 
fell by 5.5% in 2003, while the production of durable consumption 
goods diminished a little less (-0.46%), dueto the improvement of 
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the economical situation in the last months of the year. ln contrast, 
the production of consumer intermediate goods, where a part of the 
exportable goods is classified, expanded by 1.63%. Finally, the 
production of capital goods grew by 1.04%, showing some 
recuperation of the investments at the end of the year, but mostly 
due to a bigger demand for machines by the agricultura! sector. 

lndústria/lndustry 

Luciana Costa Marques de Sá 
Economist 

Heod, Assessoria de Pesquisas Econômicas, Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN 
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Tabela 12.1 - Produção industrial, segundo as classes e 
gêneros de indústria - 2002-2003 

Table 12.1 - Mining and manufacturing production. by classes and 
groups of industry - 2002-2003 

(continua/continues/ 

2003 
Classes e gêneros de indústria/ 

2002 
Classes and groups of industl)' Total no ano/ 1° semestre/ 2° semestre/ 

Total in lhe year 1st semester 2nd semester 

Geral/ 2,45 0,30 H 0,13 0,70 
AU industries 

Indústria extrativa mineral/ 10,67 2,39 2,04 2,73 
Mining and quanying 

lndústri a de transformação/ 1,48 0,03 (-t0,42 0,45 
Manufacturing 

Produtos d e minerais não~metálicos/ (-) 0,49 (-) 6,07 (-) 4,92 (-) 7,17 

Nonmetallic mineral products 

Metalúrgica/ 3,18 4,47 6,40 2,68 
Metal products 

Mecânica! 8,76 8,92 10,36 7,63 

Machinel)' 

Material elétrico e de comunicações/ (-) 11,78 (-) 1,74 (-) 6,73 3,25 
Electrical and communication equipment 

Material de transportei 1,30 1,77 0,21 3,31 

Transporl equipment 

Madeira/ (-)2,12 4, 10 3,96 4,24 
Wood products 

Mobiliário/ 0,57 (-) 3,65 (-) 8,97 1,02 

Fumiture 

Papel e papelão/ 2,06 2,78 3,29 2,30 
Paper and paperboard 

Borracha/ 2,91 5,82 4,76 6,85 

Rubber products 

Couros e peles/ (-) 3,70 2,90 6,99 (-) 0,90 
Leather, hides and skins 

Química! 1,37 (-) 0,92 O, 12 1,63 

Chemicals 

Produtos farmacêuticos e veterinários/ 2,26 (-) 18,48 (-) 18,07 (-) 18,88 
Phannaceutical and veterinary products 

Perfumaria, sabões e velas/ 2,30 (-) 0,99 (-) 1,05 (-) 0,94 

Toilet preparations, soap and candles 

Produtos de matérias plásticas/ (-) 1,39 (-) 10,81 (-) 12,58 (-) 9,08 
Plastic products 
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Tabela 12.1 - Produção industrial, segundo classes e 
gêneros de indústria - 2002-2003 

Table 12. 1 - Mining and manufacturing production, by classes and 
groups of industry - 2002-2003 

(conclusão/ concluded) 

Classes e gêneros de indústria/ 

Classes and groups of industry 

Têxtil/ 
Textiles 

Vestuário, calçados e artefatos de tecido/ 
Apparel, footvitear and texüle products 

Produtos alimentares/ 
Food products 

Bebidas/ 
Beverages 

Fumo/ 
Tobacco 

2002 

(· ) 0,77 

(·) 1,09 

4,8 1 

0,92 

22,82 

2003 

Total no ano/ 1° semestre/ 2° semestre/ 
Total in the year 1st semester 2nd semester 

(·) 6,90 (-)8,55 (·) 5,25 

(·) 12,45 (·) 14,92 (·) 10,25 

(·) 2,66 (·)2,93 (·)2,45 

(·) 7,46 (·) 5,56 (·) 9,10 

(·) 8,84 (·) 1,44 (-) 37,14 

Fonte!Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Mensal: 

Produção Física Brasil 2002-2003. 

Nota: Base: igual período do ano anterior~ 100 I 
Note: Base: same perlod of previous year ~ 100. 

Gráfico 12.1 -Taxas anuais de crescimento da produção industrial, 
por categoria de uso - 2000-2003 

Graph 12.1 - Annuaf growth rates of mining and manufacturing production, 
% by categories of use - 2000-2003 
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Fonte/Source IBGE, Diretoria de Pesquisas, 
Produção Física Brasil 2000-2003. 

Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Mensal: 
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Tabela 12.2 - Produção industrial, segundo o grau de intensidade 
de energia elétrica nos setores - 2003 

Table 12.2 - Mining and manufacturing production, by degree of intensity 
in electrical energy consumption in the sectors - 2003 

Especificação/ 

Item 

Grau de intensidade de energia elétrica/ 

Degree of lntensity ln electricaJ energy 

consumpUon 

Alto / Hlgh 

Médio/ Medlum 

Baixo/ Low 

Indústria geral/AI! Industries 

Total no ano/ 
Total ln lhe year 

2,20 

(-) 0,90 

(-) 1,20 

0,30 

1° semestre/ 
1 st semester 

3,1 8 

(-)1,13 

(-) 3,22 

H 0,13 

2° semestre/ 
2nd semester 

1,40 

(·) 0,72 

0,71 

0,70 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Mensal 

Produção Física Brasil 2003. 

Nota: Base: ano anterior~ 100/ 
Note: Base: prevlous year ~ 100. 

Gráfico 12.2 - Produção de aço, por países selecionados - 2002 
Graph 12.2 - Production of steel, by selected countries - 2002 
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Fonte/Source: A Siderurgia em números 2003. Rio de Janeiro: lnst~uto Brasileiro d e Siderurgia, 2003 
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Tabela 12.3 - Produção industrial - 2002-2003 
Table 12.3 - Mining and manufacturing production - 2002-2003 

Produtos selecionados/ 
Selected products 

Aço bruto/ 

Crude stee/ 

Petróleo/ 

Petmleum 

Gás natural/ 

Natura/gas 

Máquinas agrícolas automotrizes/ 

Self-propelled agrlcultural machines 

Automóveis/ 

Automobiles 

Papel/ 

Paper 

Celulose/ 

Ce//u/ose 

Unidade de 
medida/ 

Unit 

1 000 t 

1,000 tons 

1 000 m' 

1 ,000 cu.meters 

1000000 m' 

1,000,000 cu.meters 

Unidade 

Unlt 

Unidad e 

Unit 

1 000 t 

1,000 tons 

1 000 t 

1,000 tons 

2002 2003 

29 604 

93 254 90 086 

15 525 15 792 

49 947 57150 

1 521 431 1 504 998 

7 774 7 811 

8 021 9104 

Fonte/Source: Anuário estatístico do Brasil 2003. Rio de Janeiro IBGE, v. 63, 2004 
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Tabela 12.4 - Variáveis selecionadas das unidades 
locais industriais - 2001 

Table 12.4 - Selected variables from local industrial unities - 2001 
(continua/continues} 

Número de Pessoal 
Salários, 

retiradas e outras 
unidades ocupado 

remunerações/ Grandes Regiões e locais/ em 31.121 
Unidades da Federação/ Number Employed 

Wages, 

Major Regions and of local 
withdrawals 

persons 
Federative Units industries on 31.12 

and other 
remuneration 

1 000 R$1 1,000 R$ 

Brasil/Brazil 145 981 5 367156 62 936 473 

Norta/Norlh 3 755 158 498 1 500 088 

Rondõnia 800 21 242 101 766 

Acre 153 2 788 12 582 

A mazonas 680 58 963 819 039 

Roraima 61 1 110 5115 

Pará 1 677 66 405 508 174 

Amapá 88 1 602 12 605 

Tocantins 296 6 388 40 807 

Nordeste/Norlheast 14 941 625 308 4 440 725 

Maranhão 619 17 684 126 31 0 

Piauí 656 16 849 82 502 

Ceará 3 01 5 144 110 721 335 

Rio Grande do Norte 1 125 48 377 323 598 

Paraíba 1 228 43 980 253 241 

Pernambuco 3431 138 472 933 129 

Alagoas 531 71 685 287 658 

Sergipe 633 24 820 251 873 

Bahia 3 703 119 331 1 461 079 
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Tabela 12.4- Variáveis selecionadas das unidades 
locais industriais - 2001 

Table 12.4 - Selected variables from local industrial unities - 2001 
(continuação/continues) 

Número de Pessoal 
Salários, 

unidades ocupado 
retiradas e outras 

Grandes Regiões e locais/ em 31 .12/ 
remunerações/ 

Unidades da Federação/ Number Emptoyed 
Wages, 

Major Regions and Federative of local 
withdrawals 

persons 
Unfts industries on 31.12 

and other 
remuneration 

1 000 R$/ 1,000 R$ 

Sud este/Southeast 80 907 3 009 923 43535 792 

Minas Gerais 17 942 554 485 5155 088 

Espírito Santo 3063 82 816 819 907 

Rio de Janeiro 9623 340 419 5451 017 

São Paulo 50 279 2 032 203 32 109 780 

Sul/South 38 431 1 349 465 11 996 201 

Paraná 12 138 372 612 3 430 398 

Santa Catarina 11 399 41 3171 3 381 911 

Rio Grande do Sul 14 894 563 682 5 183 892 

Centro-Oeste/Central West 7945 223 960 1463 668 

Mato Grosso do Sul 1 058 34 646 206 136 

Mato Grosso 1 779 53 392 338 519 

Goiás 4224 115817 698 742 

Distrito Federal/ Federal District 884 20 105 220 271 
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Tabela 12.4 - Variáveis selecionadas das unidades 
locais industriais - 2001 

Table 12.4 - Selected variables from local industrial unities - 2001 
(contin uaçãolcontinues/ 

Receita 
Valor bruto Custos das Valor da 

liquida de 
da produção operações transformação 

Grandes Regiões e industriaV industriais/ industrial/ 
Unidades da Federação/ vendas/ 

Gmss values Costs of Va!ue of 
Major Regions and Net receipt 

of industrial industrial industrial 
Federative Units of sales 

production operations transfonnation 

1 000 R$11,000 R$ 

Brasil/Brazil 665 823 020 651 082 228 360 633 756 290 448472 

Norte!Norlh 31 452 920 31 085147 17 098 184 13 986 965 

Rondônia 1 022 074 1 020 397 620 588 399 810 

Acre 71439 73 717 40 644 33 073 

Amazonas 21 723 805 21 392 583 12032605 9 359 978 

Roraima 25 048 19419 8 625 10 794 

Pará 7 899 270 7 874 550 3 931 173 3 943 377 

Amapá 102 211 102 390 33 740 68 651 

Tocantins 609 073 602 091 430 809 171282 

Nordeste/Norlheast 54 780 811 53 283243 28 345 887 24 937 354 

Maranhão 2 197 331 2 252 395 1 237 986 1 014408 

Piauí 869 095 843 077 396 426 446 651 

Ceará 8 292 536 6 980 111 4 003 481 2 976 630 

Rio Grande do Norte 1 956 603 2 627 553 1 105 753 1 521 800 

Paraíba 3 013 949 3 039 063 1 771 937 1 267126 

Pernambuco 8 454 284 8 363 715 4 708 473 3 655241 

Alagoas 2 927 223 3 009 337 1544458 1 464 879 

Sergipe 1 862 633 2 262 096 968 212 1 293884 

Bahia 25207157 23 905 896 12 609 161 11 296 735 
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Tabela 12.4- Variáveis selecionadas das unidades 
locais industriais - 2001 

Table 12.4 - Selected variables from local industrial unities - 2001 
(conclusão/concluded) 

Receita 
Valor bruto Custos das Valor da 

da produção operações transformação 
Grandes Regiões e liquida de 

industriaV industriais/ industrial/ 
Unidades da Federação/ vendas/ 

Gross values Costs of Valueof 
Major Regions and Net receipt 

of industrial industrial industrial 
Federative Units of sales 

producüon operaüons transfonnation 

1 000 R$11,000 R$ 

Sudeste!Southeast 420 829 990 410 352 938 223 037 663 187 315 275 

Minas Gerais 64 340 989 63 089 722 35 277 044 27 812 678 

Espírito Santo 10 168 266 10 397 253 5 353234 5 044 019 

Rio de Janeiro 42 848 681 46 818214 19 978 688 26 839 526 

São Paulo 303 472 054 290 047 749 162 428 697 127 619 052 

SuVSouth 137 798 571 134 750 608 78177 561 56 573047 

Paraná 45 193 028 43 263418 25 011035 18 252 383 

Santa Catarina 29550113 30 009 201 16137849 13 871 352 

Rio Grande do Sul 63 055 430 61477989 37 028 677 24 449 3 12 

Centro-Oeste/Central West 20 960 727 21 610 292 13974461 7 635 832 

Mato Grosso d o Sul 3 851 734 4 227 140 3117 431 1 109 710 

Mato Grosso 4 970 997 5 300 664 3 331 220 1 969444 

Goiás 10 565135 10 581 848 6 843 936 3 737 912 

Distrito Federa V Federal District 1 572 861 1 500 640 681 874 818 766 

Fonte/Source: Pesquisa industrial 2001 Empresa. Rio de Janeiro: IBGE, v. 20, n.1, 2003. Acompanha 

1CD-ROM. 
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Energia 

A produção de energia primária aumentou 11 % entre 200 l 
~ 2002, sendo que as maiores elevações foram do 
petróleo, gás natural e produtos da cana. O forte aumento 
do petróleo segue a expansão da produção e das exportações 
que aumentaram 13% e 112%, respectivamente. Esse 
aumento do petróleo não é notado quando se observa a 
evolução da oferta interna de energia deste energético e de 
seus derivados, que ao descontar o fluxo de exportações, 
aponta para um decréscimo de 3% nesta variável. Esta queda 
na oferta interna acompanha uma redução de l % no 
consumo final dos derivados de petróleo. 

O baixo crescimento do PIB, a tendência de aumento 
dos preços do petróleo no mercado internacional e o efeito 
da substituição na direção do gás natural são alguns dos 
fatores que ajudam a explicar essa queda em 2002. Essa 
retração contrasta com a situação observada entre 1994 e 
1997, quando o consumo final de petróleo e derivados 
cresceu 24%. Com essa mudança de cenário, já se posterga 
a necessidade de pesados investimentos no segmento de 
refino de petróleo no País, tema recorrente na segunda 
metade da década de 1990. 

No que se refere à energia hidráulica, em 2002, verifica
se a recuperação da produção de energia proveniente dessa 
fonte que cresce 6%, seguindo a recuperação dos níveis dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas. O nível do consumo final, 
entretanto, não volta ao patamar de 2000, influenciado pela 
mudança de comportamento dos consumidores ainda sob o 
efeito do racionamento em 2001 . 

Em 2002, o gás natural continuou a galgar sua trajetória 
ascendente na matriz energética. O energético aumenta sua 
participação de 7% para 8%. Apesar desse acréscimo de 
participação, a oferta interna de gás natural vem crescendo a 
taxas menores daquelas verificadas em 2001 e 2000. Isto é 



explicado pelo baixo crescimento do PIB industrial, para onde ruma 
61 % das vendas das distribuidoras de gás canalizado, e do setor 
termelétrico que teve sua expansão inibida devido à retomada da 
geração hidroelétrica e o baixo consumo de eletricidade. Além do 
mais, a forte desvalorização do real ante o dólar norte-americano e o 
aumento do preço do petróleo elevaram o custo do gás importado 
da Bolívia e da Argentina, que hoje abastece o Sul e Sudeste do País, 
contribuindo com a desaceleração da demanda. 

Em 2002, observa-se, também, a forte elevação do consumo 
final de lenha, que desde 1998 vem crescendo, depois de um longo 
período de queda. O incremento da lenha se deve a uma elevação 
da demanda do segmento residencial onde esse energético ganhou 
participação, em detrimento do GLP. Um outro grupo de energéticos 
que ganhou participação na oferta interna foi o de produtos da 
indústria do açúcar. Dois fatores explicam esse movimento. Primeiro, 
a recuperação do consumo de álcool (3%) em relação a 2001. 
Segundo, o aumento substancial do consumo de bagaço (15%) em 
centrais elétricas autoprodutoras. 

Em suma, o ano de 2002 assistiu a retomada da atividade de 
geração hidroelétrica, o contínuo crescimento do gás natural, agora 
em ritmo menor, e a persistente estagnação do consumo de derivados 
de petróleo que perdem mercado para a lenha, gás natural e produtos 
da cana, em meio a um ambiente de alta de preços do petróleo no 
mercado internacional e de estagnação da atividade econômica. 
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Energy 

Primary energy production has increased 11 % between 2001 
and 2002, with considerable expansion for crude oil, natural 

gas and sugar cane products. The significant rise for oil followed 
a 13% and 112% increase in crude oil domestic production 
and exports . Such a movement in oil supply is not seen when 
one considers the evolution of the domestic energy supply 
that actually declined 3%, given that crude oil exports are 
excluded from the domestic supply concept. A decline is also 
observed in the final consum ption of oil products that was 
reduced l % between 200 l and 2002. Among the elements 
that explain such changes are the stagnation of GDP, rising 
international prices for oil and a trend of substitution away 
from oil products (fuel oil, for instance) towards natural gas. 

The contraction in final demand for oil products points 
for a scenario radically different from the context seen in 
mid-1990 's, when oil products demand grew 24% between 
1994 and 1997. lndeed, these new circumstances oblige a 
rethinking of the need for new and large investments in oil 
refining, a recurrent topic in the second half of the l 990s. 

With regards to hydro-power, 2002 witnessed a recover of 
production that grew 6% in relation to 2001, following the rise 
in water reservoirs. lt is worth noting that final consumption 
has not returned to leveis verified i n 2000, indicating that 
consumers are still affected by changes in behavior due to the 
electricity rationing implemented in 2001. 

Natural gas has continued to increase its participation in 
the energy matrix that grew from 7% in 2001 to 8% in 2002. lt 
is important to highlight that the domestic supply of natural 
gas has been growing at lower pace than in 2000. This can be 
explained by a low expansion of industrial GDP, given that 
61 % of the gas sold by distribution companies went to this 
sector and to reduction in demand for thermal generation that 



has been negatively affected by low electricity consumption and the 
resumption of production from hydro-power. Furthermore, the 
devaluation of the real in relation to the US dollar and the rise in 
international oil prices have increased the cost of imported gas from 
Bolivia and Argentina, which serves the South and Southeast parts of 
Brazil, and has contributed to the lower expansion of demand. 

ln 2002, one also observes a strong rise in the consumption of 
wood, after long period of decline. The rise in wood is particularly 
important for the residential segment where this product has gained 
participation vis a vis LPG. Sugar and bagasse have also experienced 
an increase within the domestic supply. This can be associated to 
two elements. First, in 2002, there was a rebound in consumption of 
ethanol (3%) in relation to 2001. Second, there was a substantial rise 
in the use of bagasse (15%) for electricity generation. 

Overall, 2002 has been featured by the recover of hydropower 
generation, continuous growth for natural gas, now at lower pace, 
a decline of oil products demand which lost market participation 
for wood, natural gas and sugar cane products, within an 
environment of rising oil price in international markets and domestic 
economic stagnation. 

236 8 /BGE 

Adriano Pires 
Director, Centro Brasileiro de Infra-Estrutura 

Professor, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Brasil em números/Brazil in fig ures 2004 



Tabela 13.1 - Dados gerais de energia - 2001-2002 
Table 13. 1 - General data of energy - 2001-2002 

Especificação/ Unidade/ 
2001 

Item Unlt 

Oferta interna de energia/ 10'6tep/ 194 

Domestic energy supply 10A6toe 

Per capita/ tep/ 1,13 

Per capita! toe 

Por PIB/ tep/ 1 000 US$/ 0,44 

PerGDP toe/1,000 US$ 

Consumo final de energia/ 10'6tep/ 172 

Final energy consumption 10'6toe 

Geração de eletricidade/ TWh/ 329 

Electricffy generation TWh 

Produção de petróleo/ 10'3b/d 1 1 333 

Petroleum pmduction 10'3bld 

Importação total de energia/ 10'3bepld I 1 102 

Total energy lmporls 10A3boeldl 

Exportação total de energia/ 10'3bepld I 337 

Total energy exporls 10'3boeld I 

2002 

198 

1,13 

0,44 

177 

345 

1499 

1092 

487 

Fonte/Source: Balanço energético nacional 2003. Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003. 

Ano-base 2002 
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Tabela 13.2 - Geração de energia elétrica - 2001-2002 
Table 13.2 - Generation of electric energy - 2001-2002 

Percentual de 

Grandes Regiões e crescimento 
Unidades da Federação/ 2001 2002 2002120011 

Major Regions and Percent 
Federaüve Units growth 

GWh/ GWh 200212001 

Brasil !Brazil 301 318 315 309 4,6 

Norte!Norlh 35210 33 769 (-) 29,1 

Rondônia 1 387 1 509 8,8 

Acre 450 553 22,9 

Amazonas 4 295 4 703 9,5 

Roraima 215 68 (-) 68,4 

Pará 28172 26 210 (-) 7,0 

Amapá 691 726 5,1 

Tocantins 

Nordeste!Norlheast 37 251 41 626 88,2 

Maranhão 1 0,0 

Piau í 1 269 1 344 5,9 

Ceará 68 66 (-) 2,9 

Rio Grande do Norte 

Paraiba 8 9 12,5 

Pernambuco 5 740 6 625 15,4 

Alagoas 575 779 35,5 

Sergipe 14 083 15 834 12,4 

Bahia 15 507 16 968 9,4 

S udeste!Southeast 112 864 128 488 37,4 
Minas Gerais 31 936 38 267 19,8 

Espírito Santo 848 849 O, 1 

Rio de Janeiro 27 393 27 310 (-) 0,3 

São Paulo 52 687 62 062 17,8 

SuVSouth 104136 99 988 33,6 
Paraná 78 809 72 073 (-) 8,5 

Santa Catarina 5 927 8 544 42,2 

Rio Grande do Sul 19400 19 371 (-) 0,1 

Centro-Oeste/Central West 11 559 11154 106,5 
Mato Grosso do Sul 553 624 12,8 

Mato Grosso 572 1 256 119,6 

Goiás 10 319 9176 (-)11,1 

Distrfo Federal/ Federal Dlstrict 115 98 (-) 14,8 

Fonte/Sounoe: Balanço energético nacional 2003 Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003 

Ano-base 2002. 

Nota Não inclui geração d e auto produtores./ 

Note: Excludes generation from auto-producers. 
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Tabela 13.3 - Produção de petróleo e consumo de energia, 
por países selecionados - 2000 

Table 13.3- Petroleum production and energyconsumption, 
by selected countries - 2000 

Países selecionados/ 
Selected countrles 

Alemanha/Gennany 

ArgentinafA11Jentina 

BrasiVBrazil 

Canadá/Canada 

Chile/Chile 

Estados Unidos/United States 

França!France 

ltáliafftaly 

Japão/Japan 

Reino Unido/Unfted /(jngdom 

Produção 
de petróleo 

1 000 barris 
por dia/ 

Petroleum 
production 

1,000 ba1rels 
perday 

64 

461 

1 269 

1 977 

7 

5 822 

29 

90 

7 

2 275 

Consumo/ 

Consumpüon 

Total Per capita 
1012 BTUI 1 000 BTUI 

Total Percapfta 

10 12 BTU 1,000 BTU 

14,0 

2,7 

9,1 

13,1 

1,0 

98,8 

10,4 

8,0 

21,8 

9,9 

Fonte/Source: Staüstical abstract of the United States: 2002. Washington, DC: U. S. Deparlment of 

Commerce, 2002. 
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Gráfico 13.1 - Produção de energia primária -1994-2002 
Graph 13.1 - Primary energy production - 1994-2002 

80 000 
1 ooot EP/1,000toe 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- ~~)~)~~~ ~!Tu~a7~~a~ 1 ~~~~~~~~áu~ca I 
- ~T~~"c,'.,.; ~~~~~~;,;1eª p';;~~;;}~-açúcar I 

Fonte/Source Balanço energético nacional 2003. Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003.Ano 
base 2002. 

Gráfico 13.2 - Evolução da oferta interna de energia -1994-2002 
Graph 13.2 - Domestic supply of energy- 1994-2002 
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Fonte/Source: Balanço energético nacional 2003. Brasilia, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003. Ano 
base 2002 
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Gráfico 13.3 - Evolução do consumo final de energia, 
por fonte - 1994-2002 

Graph 13.3 - Final energy consumption, by source - 1994-2002 
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Fonte/Source: Balanço energético nacional 
Ano-base 2002. 

2003 Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003 

Gráfico 13.4 - Evolução do consumo final de energia, 
por setor - 1994-2002 

Graph 13.4 - Final energy consumption, by sector- 1994-2002 
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Fonte/Source: Balanço energético nacional 2003. Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003 
Ano-base 2002 

Energio/fnergy & IBGE 241 



120 

100 

80 

60 

40 

20 

% 

Gráfico 13.5 - Dependência externa de energia - 1994-2002 
Graph 13.5 - Dependence on foreign energy- 1994-2002 
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Fonte/Source Balanço energético nacional 2003. Brasília, DF Ministério de Minas e Energia, 2003. 
Ano-base 2002. 

Gráfico 13.6 - Evolução do consumo final de energia em relação ao 
produto interno bruto - PIB - do setor - 1994-2002 

Graph 13. 6 - Final energy consumption in relation to the gross domestic 
product - GDP- ofthe sector- 1994-2002 
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Fonte/Source Balanço energético nacional 2003. Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2003 
Ano-base 2002. 

Nota: Dólar constante de 2002 1 Note: Constant do/lar of 2002. 
(1) Exclui consumo residencial 1 (1) Excludes residential consumption. 
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Comércio 

Eu e minhas Coisos, 1 983 
JoséMoroes 

Trade 



Comércio 

º
setor do comércio é sem dúvida a "ponta de lança" da 
atividade econômica em nosso País, tendo alcançado em 

2001 quase 5,8 milhões de empregos, em cerca de 1,3 milhão 
de estabelecimentos, gerando uma receita líquida de R$ 518 ,6 
bilhões. O comércio é o setor mais diretamente afetado pelas 
variações no emprego e na renda, por isso é o melhor 
termômetro para se analisar o nível de atividade da economia, 
tanto pela ótica da produção, como, principalmente, pela ótica 
da demanda. Como são as encomendas do comércio que 
movimentam a indústria, os dados do comércio antecipam a 
evolução do setor industrial, sendo por isso um indicador 
funda mental para a determinação do nível de atividade 
econômica, em que pese sua baixa participação do PIB. 

O ano de 2001 foi um ano que começou muito bem, 
refletindo a recuperação da economia em 2000, mas uma 
sucessão de impactos negativos afetou bastante o desempenho 
da economia ao longo do ano. Inicialmente tivemos a nossa 
crise de energia e depois os efeitos externos dos atentados de 
11 de setembro e da crise econômica na Argentina. O comércio 
sentiu essa conjuntura adversa, principalmente pela forte 
presença de micro e pequenas empresas na geração da receita 
líquida do setor, da qual 22,5% são provenientes de empresas 
com até nove empregados. Os resultados da Pesquisa Anual 
do Comércio (PAC) de 2001, onde a questão da concentração 
do setor é a principal característica, refletem a conjuntura 
desfavorável, cujo impacto negativo sobre as pequenas e micro 
empresas é sempre maior, favorecendo a concentração. 

A importância do comércio atacadista, apesar das 
transformações que vêm ocorrendo no setor, continua bastante 
grande, como podemos ver na Tabela 14. l, onde o comércio 
varejista, apesar de responder por 84% dos estabelecimentos, 
é responsável por apenas 37% da receita líquida do setor, 
enquanto o comércio atacadista, com apenas 8% dos 



estabelecimentos, responde por 40% da receita líquida do comércio 
como um todo, ficando o restante por conta dos veículos e 
motocicletas e varejista de combustíveis. 

Quando analisamos o comércio através da divisão dos setores 
atacadista e varejista por segmentos em termos de receita total 
(Gráficos 14.1 e 14.2), a questão da concentração fica bastante 
evidente. No comércio varejista, os três maiores segmentos (Veículos 
e Peças, Supermercados/Hipermercados e Combustíveis), em geral 
de empresas de maior porte, são responsáveis por 57,0% da receita 
total, enquanto que no comércio atacadista, os dois maiores 
segmentos (Combustíveis e Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo) 
representam 52,9% da receita total. Esse é um reflexo do próprio 
dinamismo do setor e das novas práticas administrativas que visam 
cada vez mais os ganhos de escala com aumento na participação do 
mercado. Os resultados das empresas corroboram essa tendência, 
conforme podemos ver no Gráfico 14.4, onde verificamos que 
enquanto as empresas com menos de 50 empregados tiveram um 
crescimento médio de 7,36% na receita total entre 1999 e 2001, 
aquelas com 50 empregados ou mais tiveram um crescimento médio 
de 13,06% no mesmo período. 

Este movimento, entretanto, é preocupante pois, segundo dados 
da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho 
(RAIS), a maior parte das empresas do comércio varejista tem até 19 
funcionários, sendo que esse é o segmento do comércio que mais 
emprega, representando 73% do total de empregados do comércio 
(segundo a Tabela 14.2). Portanto, ao analisarmos o setor do 
comércio, apesar da elevada concentração no setor em termos de 
receita total, temos que levar em conta a importância das micros e 
pequenas empresas como um fator fundamental para a geração do 
emprego na economia brasileira. 

Lu~ Roberto Cunha 
Professor do Departomento de Economia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC 
Diretor-Executivo do Instituto FECOMÉRCIO-RJ de Pesquisa e Desenvolvimento 
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Trade 

The trade sector is with no doubt the mainstay of the 
economic activity in our country, having reached in 2001 

almost 5.8 million jobs, in around 1.3 million establishments, 
generating net receipts of R$ 518.6 billion. Trade is the sector 
most directly affected by variations in the employment and in 

the receipts. Hence, it is the best thermometer to analyze the 
levei of the economic activity of the economy, either by the 
point of view of production or by the point of view of demand. 
As the trade orders move the industry, trade data anticipate 
the evolution of the industrial sector. This is therefore a main 
indicator of the levei of economic activity, even taking into 
consideration its low participation in the GDP. 

The year of 2001 began very well, reflecting the economic 

recovery occurred in 2000. However a succession of negative 
impacts has dramatically affected the performance of the 
economy throughout the year. First, we had our energy crisis 
and after that the foreign effects of the terrorist attacks of 
September 11, 2001 and the economic crisis in Argentina. 
Trade has felt this adverse conjuncture, mainly dueto the strong 

presence of micro and small companies in the generation of 
the net receipts of the sector, from which 22.5% come from 
com panies with up to 9 workers. Results of the 2001 Annual 
Survey of Trade (PAC), where the question of the concentration 
of the sector is the main characteristic, reflect the unfavorable 
conjuncture, whose negative impact on micro and small 
companies is always higher, thus favoring concentration. 

The importance of the wholesale trade, despite the 

transformations presently occurring in the sector, remains 
big enough, as can be seen in Table 14.1, where the retail 
trade, although answering for around 84% of the 
establishments, is responsible for only 37% of the net receipt 
of the sector. The wholesale trade, with only 8% of the 



establ is hments, answers for 40% of the net receipts of trade as a 
whole. The rest remains on the account of vehicles and motorcycles 
and the retail trade of fuels. 

When we analyze the trade sector through the division of the 
wholesale and the retail sectors by segments in terms of total receipts 
(Graphs 14. l and 14.2), the question of concentration is evident. ln 
the retail trade, the three biggest segments (Motor Vehicles and Parts; 
Supermarkets and Hypermarkets; Fuels), generally of big companies, 
are responsible for 57.0% of the total receipts, while in the wholesale 
trade, the two biggest segments (Fuels and Food Products, Beverages 
and Tobacco) represent 52.9% of the total receipts. This reflects the 
particular dynam ism of the sector and the new administration practices 
that aim at more and more gains of scale, with an increase in the 
market participation. The results of the companies confirm this trend, 
as can be seen in Graph 14.4, where we verify that, while the 
companies with less than 50 workers had an average growth of 7.36% 
of the total receipts between 1999 and 2001, those with 50 workers 
or more had an average growth of 13.06% in the sarne period. 

There is however a concern with this movement beca use, according 
to the data from the RAI S (Annual List of Social lnformation of the 
Brazilian Ministry of Labor), most companies in the retail trade have 
up to 19 workers, this being the trade segment that creates more 
jobs, amounting to 73% of the total of workers in trade (see Table 
14.2). So, when analyzing the trade sector, despite the high 
concentration of the sector in terms of total receipts, we have to take 
into account the importance of micro and small companies, as a 
main factor in the generation of jobs in the Brazilian economy. 

Lu~ Roberto Cunha 
Professor, Departamento de Economia, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC 
Executive Director, Instituto FECOMÉRCIO-RJ de Pesquisa e Desenvolvimento 
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Tabela 14.1 - Dados gerais do comércio - 2001 
Table 14.1 - General data oftrade - 2001 

Comércio/ Trade 

Dados gerais/ 

General data 

Número de empresas/ 

Number of companies 

Número de estabelecimentos/ 

Number of establishments 

Receita liquida de revenda (1)1 

Net safe recelpts (1) 

Pessoal ocupado/ 

Employed persons 

Salários e reüradas (1 )/ 

Wages and withdrawals (1) 

De veículos e 
motocicletas e 

varejista de 

TotaV combustiveis/ 
Total Vehlcles and 

motorcycles 
and retail frade 

of fuels 

1 286 34 2 111 080 

1 354 758 117 613 

518 640 974 117 753 050 

5 760 778 709 125 

29 424 182 4 619481 

Varejista/ Atacadista/ 
Retal/ Wholesale 

1078250 97012 

1 131 311 105 834 

191 176 536 209 691 388 

4228 196 823457 

17 805 686 6 999 015 

Fonte/Source: Pesquisa anual de comércio 2001 Rio de Janeiro: IBGE, v. 13, 2003. Acompanha 

1 CD-ROM 

(1) Valores expressos em mil reais./ (1) Figures ln thousands of R$. 
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Tabela 14.2 - Número de empresas, pessoal ocupado, salários 
e receita total, segundo divisões do comércio - 2001 

Table 14.2 - Number of enterprises, employed persons, wages 
and total receipts, by divisions oftrade - 2001 

Número 
Pessoal Receita 

Divisões do comércio/ 
de 

ocupado (1 y total (2 ')/ 
Divisions oftrade 

empresas/ 
Emp!oyed Total 

Numberof 
persons (1) recelpts (2) 

ente1prises 

Total! Total 1 286 342 5 760 518,6 

Comércio de veículos e peças/ 11 080 709 117,7 
Sa!e of motor vehlc!es and parts 

Comércio por atacado/ 97 012 823 209,7 

Who!esa!e frade 

Comércio varejista 1 078 250 4 228 191,2 

Retal! frade 

Fonte/Source: Pesquisa anual de comércio 2001. Rio de Janeiro: IBGE, v. 13, 2003. Acompanha 

1 CD-ROM 

(1) Em mil pessoas. (2) Valores expressos em bilhóes de reais./ (1) ln thousand persons. (2) Figures 

ln b#Jlons of R$. 

Gráfico 14.1 - Participação dos segmentos na receita total do 
comércio varejista - 2001 

Graph 14.1 - Parlicipation of segments in total receipts of retail frade - 2001 
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Gráfico 14.2 - Participação dos seflmentos na receita total 
do comércio atacadista - 2001 

Graph 14.2 - Participation of segments in wholesale trade receipts - 2001 
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Gráfico 14.3 - Participação das empresas, por faixas de pessoal ocupado, 
na Receita total do comércio - 2001 

Graph 14. 3 - Participation of enterprises, by number of persons 
employed, in total receipts oftrade - 2001 
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Fonte/Sounoe: Pesquisa anual de comércio 2001. Rio de Janeiro IBGE, v.13, 2003. Acompanha 1 CD-ROM 
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Gráfico 14.4 - Evolução da Receita total, por faixas de pessoal ocupado 
1999-2001 
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Graph 14.4 - Evolution oftotal receipts by number of persons employed 
1999-2001 

Bilhões de reais/Bi/Jions ot reais 

1999 2000 2001 

Fonte/Source: Pesquisa anual de comércio2001 Rio de Janeiro: IBGE. v.13. 2003. Acompanha 1 CD-ROM 
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ransportes 

Paisagem, 195 1 
Francisco Rebdo Gonçalves 

T ronsportation 



Transportes 

º
exame dos dados disponíveis nesta publicação reafirma 
alguns fatos sobejamente conhecidos, tais como: que da 

rede rodoviária nacional em tráfego no ano de 2002, de 1 
748 256 km, apenas 172 865 km são pavimentados, o que 
significa dizer que 1 575 391 km são não-pavimentados; que 
dessa mesma rede rodoviária nacional, em 2000, uma parcela 
significativa se encontra na Região Sudeste (529 357 km), o 
que também não surpreende tendo-se em vista a concentração 
econômica existente de longa data nesta região; que a rede 
ferroviária nacional apresenta uma extensão estabilizada, de 
33 332 km, também de longa data, sendo ela, como se sabe, 
relativamente muito baixa em face da dimensão continental 
do País; que, ainda no caso do setor ferroviário, o pessoal 
empregado é de apenas 19 356 pessoas, ainda mais se 
considerado que a extensão desta malha permanece 
praticamente inalterada nestes últimos dez anos, ao passo 
que o setor em pauta empregava cerca de 100 mil pessoas no 
início dos anos de 1990; que em termos do transporte de 
carga, em 2002, o modal rodoviário continua apresentando 
uma larga centralidade (60,48%), sendo seguido pelo ferroviário 
(20,89%); que em termos do transporte de passageiros, também 
em 2002, há uma extraordinária centralidade do modal 
rodoviário (78,30%); que os metropolitanos paulista e carioca 
mostram-se fundamentais no deslocamento de pessoas nas 
duas principais capitais do Brasil, com seus 2 500 000 e 
440 000 passageiros transportados/ dia. 

O exame dos dados disponíveis nesta publicação também 
permite a apreensão de alguns aspectos que podem ser 
considerados relativamente novos, a saber: que a evolução 
do tráfego aéreo brasileiro, considerada quer em termos de 
toneladas/km utilizadas pagas, quer em termos de assentos/ 
km utilizados pagos, apresenta uma nítida diferenciação de 
performance entre 1995 e 1999, enquanto permanece 
relativamente igual de 1999 até 2002; que a evolução do 
movimento de embarcações, por tipo de navegação, a saber, 



de longo curso, de cabotagem e outros, aponta importante avanço da 
sua performance; que em termos de transporte de cargas, se destaca 
para além da centralidade do modal rodoviário, com seus 60,48%, uma 
participação percentual não desprezível de 13,85% do modal aquaviário 
(pelo menos se considerada a história dos transportes no País) e de 
4,45% do modal dutoviário; que em termos de transporte de passageiros, 
no ano de 2002, além da significativa participação do modal rodoviário 
(78,30%), chama ainda a atenção a importância do modal aéreo (20,70%), 
tendo em vista também a história relativamente recente do País. 

Transcendendo os dados disponíveis e o que se analisou neste 
pequeno texto, vale notar que o setor de transporte nacional vem 
apresentando grandes problemas há bastante tempo, apesar dos avanços 
logrados, como apontado no parágrafo anterior. A saber: que enquanto 
o PIB real aumentou na última década, ou seja, do ano de 2000 em 
relação a 1990, em cerca de 19%, a extensão da rede rodoviária cresceu 
apenas 13%, sendo que a pavimentada menos ainda, ou seja, 7%; que 
a rede ferroviária encolheu, sendo paralisados uma série de projetos 
antes considerados fundamentais para o desenvolvimento; que embora 
tenha havido importante crescimento da navegação interna, ele deve ser 
considerado com o devido cuidado em vista da sua pequena participação 
no movimento geral interno de transportes; que mesmo a importante 
novidade dos últimos dez anos, a "privatização" das rodovias, não evidencia 
números muito expressivos. Exemplificando: as concessões contratadas, 
em 2002, foram de apenas 1 478 km, num total de 1 748 256 km de 
rodovias existentes no País, ou mesmo se considerados os 172 865 km 
de rodovias pavimentadas. Se consideradas enfim as muitas críticas 
vocalizadas pelos empresários atuantes no setor, pelos usuários, etc., 
parece mister ter em conta que a crise do padrão de desenvolvimento 
nacional, em especial do seu padrão de financiamento, e a "opção" 
pela obsessão anti inflacionária e pela recessão como "remédio" também 
alcançaram o setor de transportes nacional, não obstante a melhoria 
das condições de tráfego dos leitos privatizados, embora esses, de maneira 
geral, e lamentavelmente, tenham ficado concentrados em algumas 
estradas, as de grande movimento de cargas e pessoas. 

Jorge Natal 
Doutor em Economia do Instituto de Economia - IE da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
Professor Universitário do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 

Regional - IPPUR da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
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T ransportation 

The examination of the available data in this publication 
reaffirms some facts already known, such as: among the 

1,7 48 ,256 kilometers of the national highway network in traffic in 
2002, only 172,865 kilometers are paved, which means to say 
that 1,575,391 kilometers are unpaved; a significative part of the 
sarne national highway network in 2000 is found in the Southeast 
Region (529,357 kilometers), which does not cause surprise, taking 
into consideration the economic concentration already existing in 
this region for a long time; the national railway network presents 
an extent in traffic stabilized in 33,332 kilometers, after a long 
while, being it, as we know, relatively small taking into 
consideration the continental size of the country; still in the case 
of the railway network, the persons employed were only 19,356 
people, a small number if you consider that the network employed 
around one hundred thousand people in the beginning of the 
Nineties; for the internai freight transportation, in 2002, the 
highway mode keeps presenting a central importance (a 
participation of 60.48%), being followed by the railroad mode 
(20.89%); in terms of passengertransportation, also in 2002, there 
is an extraordinary importance of the highway mode (a 78.3% 
participation); the subways of São Paulo and Rio de Janeiro have 
become fundamental for the transportation of passengers, in the 
two main capitais of Brazil, with their 2,500,000 and 440,000 
passengers carried daily, respectively. 

The examination of the data available in this publication also 
allows the understanding of some aspects that can be considered 
new, such as: the evolution of the Brazilian air traffic, either 
considered in terms of tons per kilometer used and paid for, or in 
terms of seats per kilometer used and paid for, presents a clear 
difference of performance between 1995 and 1999, while it 
remains relatively equal between 1999 and 2002; the evolution 
of the movement of vessels, by type of navigation, that is, 
intercoastal, coastwise and other, shows an important advance 
in its performance; in terms of freight transportation, along 
with the importance of the highway mode, with its participation 



of 60.8%, also stand out the participation of the transportation by 
waterways with 13.85%, at least if considered the history of 
transportation in this country, and the participation of the transportation 
by pipeline, with 4.45%; in terms of the passenger transportation, in 
the year 2002, along with the significant participation of the highway 
mode with 78.3%, still calls our attention the importance of the transport 
by air, with 20.7%, having in mind the recent history of the country. 

Going beyond the data available and the facts analyzed in this 
little text, it is worth noticing that the Brazi lian transportation sector 
has been presenting lots of problems for a long time, despite the 
successes obtained, as shown in the former paragraph. Such as: 
while the Gross Domestic Product grew in the last decade (2000 in 
relation to 1990) by around 19%, the extension of the highway 
network grew by only 13%, and the paved highway network by 
even less, that is 7%; the railroad network diminished, being 
paralyzed a series of projects beforehand considered fundamental 
for the development; while there was an important growth of the 
internai river navigation, it can be considered with a certain care, 
taking into consideration its small participation in the general internai 
movement of transportation; even the i mportant novelty of the last 
ten years, the privatization of the highway system, does not show 
any expressive numbers. Example: the highway concessions 
contracted in 2002 meant only 1,478 kilometers, in a total of 
1,748,256 kilometers of roads existent in the country, or even 
considering the total of 172,865 kilometers of paved roads. 

Finally, if the many critics expressed by the entrepreneurs involved 
in the sector and by the users are considered, it seems to be necessary 
to take into consideration that the crisis of the Brazilian development 
model, especially its financing model, and the option by the anti
inflation obsession and by the recession as a remedy have reached 
the Brazilian transportation sector, notwithstanding the improvement 
of the traffic conditions of the privatized highway network, although 
unfortunately it remained concentrated in general at some specific 
roads, those with a bigger movement of freight and people. 

Jorge Natal 
Doctor of Economics, Instituto de Economia~ IE, 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Professor, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
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Tabela 15.1 - Extensão da rede rodoviária nacional em tráfego - 2002 
Table 15.1 - Extent ofthe nationaf highway network in traffic - 2002 

(continua/continues) 

Grandes Regióes e Em tráfego/ ln traffic 

Unidades da Federação/ 
Não-

Major Regions and Total/ Pavimentad ai 
pavimentad ai 

Federative Units Total Paved 
Unpaved 

Brasil/Brazlí 1 748 256 172 865 1 575 391 

Norte/Norlh 143 078 11 011 132 067 

Rondônia 26 708 1 530 25 178 

Acre 10 173 854 9 319 

Amazonas 14 867 1 462 13 405 

Roraima 7 819 1 114 6 705 

Pará 41 782 4 154 37 628 

Amapá 7 212 306 6 906 

Tocantins 34 517 1 591 32 926 

Nordeste/Norlheast 438 673 48 008 390 665 

Maranhão 58 243 6 806 51 437 

Piauí 60 310 3983 56 327 

Ceará 52 308 7 098 45 210 

Rio Grande do Norte 27 874 4 342 23 532 

Paraíba 35 233 3 271 31 962 

Pernambuco 44 118 5 728 38 390 

Alagoas 14 809 2 259 12 550 

Sergipe 11 467 1 848 9 619 

Bahia 134 31 1 12 673 121 638 

Sudeste/Southeast 529 357 58275 471 082 

Minas Gerais 275 953 21 861 254 092 

Espírito Santo 31 461 3 298 28163 

Rio de Janeiro 24 856 5 663 19193 

São Paulo 197 087 27 453 169 634 
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Tabela 15.1 - Extensão da rede rodoviária nacional em tráfego - 2002 
Table 15.1 - Extent ofthe nationaf highway network in traffic - 2002 

{conclusão/concluded/ 

Grandes Regiões e Em tráfego/ ln lraffic 

Unidades da F ederaçãol 
Não-

Major Regions and TotaV Pavimentada/ 
pavimentada/ 

Federative Units Total Paved 
Unpaved 

SullSoulheasl 390 747 33 981 356 766 

Paraná 122 262 18 457 103 805 

Santa Catarina 106 506 6486 100 020 

Rio Grande do Sul 161 979 9 038 152 941 

Centro-OestelCenlral West 246 401 21 590 224 811 

Mato Grosso do Sul 57 305 5 347 51 958 

Mato Grosso 91 736 4 746 86 990 

Goiás 95 494 10 731 84 763 

Distrito Federal/ Federal Dlstrict 1 866 766 1 100 

Fonte/Source: Agência Nacional de Transportes 16rrestres · ANTT. 

Gráfico 15.1 - Evolução do tráfego aéreo brasileiro -1995-2002 
Graph 15.1 - Brazifian air traffic - 1995-2002 
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Fonte/Soun;e: Anuário do transporte aéreo 2002 Rio de Janeiro: Departamento de Aviação Civil, v.1, 
2003. Disponível em/Avallable from: <hppt:llwww.dac.gov.brlestatísticas/estatísticas1 .asp>.Acesso em 
mar. 2004/Clted: March 2004 
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Tabela 15.2 - Dados gerais do transporte ferroviário - 2002 
Table 15.2 - General data of railway transportation - 2002 

Especificação/ 
Item 

Extensão em tráfego (kmy 

Extent in traffic (km) 

Material rodante em tráfego/ 

Rolling stock in se/Vice 

Locomoüvas/ 

Loco motives 

Vagões (todos os tipos)/ 

Freight cars (ali types) 

Pessoal empregado em 31.12/ 

Persons employed on Dec. 31st 

Movimento financeiro (1 000 R$Y 

Railway nnances (1,000 R$) 

Receita total/ 

Total receipts 

Receita do transporte de carga/ 

Receipt offreight transporlation 

Consumo de energia/ 

Energy consumption 

Óleo diesel (ty 

Diesel fuel (tons) 

2002 

33 332 

1 863 

65 533 

19 356 

2 244 972 

2 244 972 

992 640 

Fonte/Source: Ministério dos Transportes, Secretaria de Transportes ierrestres, Departamento de 

Transportes Ferroviários, Sistema de Acompanhamento do Desempenho das Concessionárias de Ser~ 

viços Públicos de Transporte Ferroviário - SIADE. 
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Tabela 15.3 -Tráfego aéreo doméstico e internacional - 2002 
Table 15.3 - Domestic and international air traffic - 2002 

Horas voadas/ 

Hours flown 

E spec~icaçãol 
llem 

Quilômetros voados (1 000)1 

Kilometers flown (1,000) 

Velocidade média (km/h )1 

Average speed (km/h) 

Assentos-quilômetros/ 

Seats--kilometers 

Oferecidos (1 000)1 

Offered (1,000) 

Utilizados (1 000)1 

Used (1,000) 

T oneladas-q uilômetrosl 

Tons-kilometers 

Oferecidos (1 000)1 

Offered (1,000) 

Utilizados (1 000)1 

Used (1,000) 

Passageiros embarcados/ 

Passengers enplaned 

Total/ 

Total 

Pago/ 

Paid 

Consumo de combustível (1 000 1)1 

Fuel consumed (1,000 1) 

Doméstico/ 
Domes ti e 

716 666 

404 074 

564 

47 013 166 

28 121 704 

5 669 917 389 

3 271 184 407 

31528561 

30 137 835 

3 086 439 

1 ntemacionaV 
lntemational 

185 424 

143 529 

774 

30 811 016 

22 404 387 

5 095 827 193 

3 705 508 701 

4 395 246 

4 202 369 

1 237 699 

Fonta!Sou,.,e: Anuário estatístico do transporte aéreo 2002 Rio de Janeiro Departamento de Aviação 

Civil, 2002. Disponivel ern!AvaUable from: <hppt/twww.dac.gov.br/estatisticaslestatisticas1 .asp>. Aces

so em: mar. 2004/Cited: Mar. 2004. 
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Tabela15.4 - Número de passageiros transpomdos diariamente - 2002 
Table 15.4 - Number of passengers carried daily - 2002 

Metrôs e trens urbanos/ 
Subways and urban trains 

Total/ Total 

Metrô de São Paulo/ 

São Paulo subway 

Metrô do Rio de Janeiro/ 

Rio de Janeiro subway 

Metrô de Rec~e/ 

Recife subwa y 

Metrô de Belo Horizonte/ 

Belo Horizonte subway 

Metrô de Salvador/ 

Salvador subway 

Metrô de Natal/ 

Natal subway 

Metrô de Porto Alegre/ 

Parlo Alegre subway 

Trens Urbanos de João Pessoa/ 

João Pessoa urban tralns 

Trens Urbanos de Maceió/ 

Macéio urban trains 

Passageiros/Dia! 
Passengerslday 

3 326400 

2 500 000 

440 000 

126 300 

92 000 

10 900 

6 000 

140 000 

5 000 

6 200 

Fonte/Source: Companhia Brasileira de Transportes Urbanos e Trens Urbanos 
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Tabela 15.5 - Resumo das concessões federais - 2002 
Table 15.5 - Summaryoffederal concessions - 2002 

Concessões federais/ 

Federal concess;ons 

Concessões administradas pela ANTI/ 

Concessions administered by ANTT 

Concessões contratadas/ 

Concessions contracted 

Concessões em licitação/ 

Concesslons aucttoned 

Concessões a licitar/ 
Concessions to be auctioned 

Concessões em estudo/ 

Concessions studied 

Rodovias delegadas para concessão/ 
Highways delegated for concession 

Concessões contratadas por delegação/ 

Concessions contracted by de/egation 

Concessões por delegação em análise/ 

Concessions by de/egation under analysis 

Fonte/Source: Agência Nacional de Transportes Terrestres 4 ANTI 

Quilometros (km)/ 
Kilometers (km) 

Gráfico 15.2 - Evolução do movimento de embarcações, 
por tipo de navegação - 1999-2002 
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Graph 15.2 - Movement of vessels, by type of navigation - 1999-2002 
Milhares/Thousands 

1999 

Longo curso/ 
lntercoastal 

2000 2001 

Cabotagem/ 
CoasMtise 

2002 

Outros/ 
Other 

Fonte/Source Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

1478 

2 581 

5 206 

1 103 

3 008 
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264 8 /BGE Brasil em númeras/Brazil in figures 2004 



Tabela 15.6 - Principais mercadorias transportadas pelas ferrovias - 2002 
Table 15.6 - Main commodities carried by railroads - 2002 

Principais mercadorias/ 
Main commodities 

Total fTotal 

Minério de terrollron ore 

Soja/Soy 

Carvão mineral/Minera/ coai 

Produtos siderúrgicos/Steel products 

Derivados de petróleo/ Petroleum derlvatives 

Calcário/ Umestone 

Ferro gusa/Pig iron 

Farelo de Soja/ Soy meal 

Aço/Steel 

Cimento/Cement 

Grãos/Grain 

Bauxita/Bauxíte 

Tonelada útil tracionada (tu)/ 
Net tons ca1ried 

263 865 714 

184 580 492 

16 259 389 

1 o 904 650 

8 061 873 

6 901 212 

6 502 832 

6 153 138 

5 838 100 

5 621 195 

5 547 404 

4 451 534 

3 043 895 

Fonte!Source: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 

Gráfico 15.3 -Transporte de cargas - 2002 
Graph 15.3 - Freight transportation -2002 

60,48% 

13,85% 
20,89% 

- Rodoviário/Highway Ferroviário/Railroad 

Aquaviário/Water - Dutoviário/Pipeline 

Aéreo/Air 

Fonte/Source: Ministério dos transportes, Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNI IT. 
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Gráfico 15.4 -Transporte de passageiros - 2002 
Graph 15.4 - Passenger transporlation -2002 

.. Rodoviário/Highway Ferroviário/Rai/road 

\ Aquaviário/Waler - Aéreo/Air 

Fonte/Source Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT 

Gráfico 15.5 - Habitantes por autoveículo em alguns países - 1999/2000 
Graph 15_5 - /nhabitants per vehicle in selected countries - 199912000 

3 4 5 6 7 8 9 

Habitantes por veiculos!lnhabitants per vehicle 

1999 2000 

Fonte/Source: Anuário estatfslico da indústria automobilística brasileira 2002. São Paulo: Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2003. 
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Turismo 

Na comparação dos dados do Anuário de 2003 da Embratur, 
referentes à consolidação das informações de 2002, 

verifica-se uma queda geral no número de turistas no Brasil, 
em relação ao ano anterior. Já ao final do período, porém, na 
virada da alta estação, registra-se uma inflexão na curva 
descendente, apontando para uma reação que se confirmaria 
já no início do período seguinte. 

A queda do turismo em 2002 reproduz um fenômeno 
mundial, ainda como efeito retardado dos acontecimentos do 
11 de setembro de 2001 nos EUA Em certos aspectos, o Rio 
de Janeiro representou pequena exceção. Dos 3 783 400 
turistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 2002, a Cidade 
Maravilhosa ficou com 38,5% do total, ou l 459 600, superior 
ao ano anterior, que somou l 37 4 481 turistas . 

Considerado separadamente o item "Entrada por País de 
Residência Permanente e Vias de Acesso", em 2002 a exceção 
foi a América do Norte. Em conjunto, além de assumir a 
primeira posição no continente americano, ocupando a posição 
que antes pertencia aos sul-americanos, capitaneados pelos 
argentinos, os turistas dos três países que integram o grupo 
do Norte registraram um aumento de quase 12% em relação 
ao ano anterior (193 218 contra 170 203 em 2001), assim 
discriminados: Canadá, 22 124 (mais l 0%); EUA, 159 529 
(mais 5%) e México, 11 565 (mais 7%). 

Procedentes da América do Sul, entraram pelo Rio de 
Janeiro 126 305 turistas, abaixo do ano anterior (237 525). Os 
argentinos, que durante os anos áureos de sua economia, 
representaram o grupo mais numeroso de turistas para o Rio 
de Janeiro, caíram de 142 278, em 2001, para 58 592 no 
período seguinte. Também houve queda no grupo dos chilenos, 
o segundo maior grupo, de 36 599 para 27 400, repetindo-se 
o fenômeno com os uruguaios, o terceiro maior grupo sul
americano, de 19 632 para 11 812. 



Por continente, com um total de 371 803, foi da Europa o maior 
contingente de turistas entrados pelo Rio de Janeiro em 2002, assim 
mesmo com uma queda de cerca de 18% se comparado a 2001 (456 
312). Pela ordem, os maiores contingentes foram Alemanha, 104 
275 (cerca de 4% mais que no ano anterior, que foi de 100 194), 
registrando-se queda nos demais como Itália (66 941 para 49 170), 
França (58 409 para 50 013), Portugal (52 007 para 34 606) e Espanha 
(49 068 para 32 878). A Europa também reservou pequenas surpresas, 
registrando aumento de segmentos com presença tradicionalmente 
modesta, como é o caso da Holanda ( 11 897 para 14 458), Noruega 
(6 796 para 8 322) e Dinamarca (4 820 para 5 586). 

Em 2003, no entanto, pelos dados preliminares da Embratur o 
Brasil recebeu 4, 1 milhões de turistas - 8, 12% acima de 2002 - dos 
quais cerca de 1 500 000 visitaram o Rio de Janeiro. A cifra representa 
36,9% daquele total, mantendo a posição histórica do Rio de Janeiro 
de cidade brasileira mais visitada por turistas estrangeiros. Tratando 
ainda do Rio de Janeiro, os dados preliminares de 2003 revelam 
duas novidades. O balneário de Armação dos Búzios, na Costa do 
Sol fluminense, que historicamente ocupava o décimo lugar entre as 
cidades brasileiras mais visitadas por turistas estrangeiros, pulou para 
o sétimo lugar, com uma estimativa de 175 mil turistas estrangeiros. 
(O Rio de Janeiro é o único estado com duas cidades no ranking das 
dez mais visitadas). A outra novidade é a presença de Parati, uma 
reminiscência do Ciclo do Ouro, na Costa Verde, candidata ao título 
de Patrimônio da Humanidade, que passou a ser a quinta cidade 
brasileira mais visitada por turistas franceses e ingleses. Os dados 
evidenciam a força do turismo interno do Estado do Rio de Janeiro, 
que a cada temporada firma-se no mercado internacional com suas 
atrações específicas e diferenciadas. Outro segmento que também 
vem se afirmando é o do turismo rural, com as fazendas históricas do 
Ciclo do Café, e o do ecoturismo, abrangendo nichos na Região das 
Agulhas Negras e na Região da Serra Verde Imperial. 

210 8 /BGE 

Sérgio Ricardo Martins de Almeida 
Secretário de Turismo do Estado do Ri o de Janeiro 

Brasil em números/Brazil in fig ures 2004 



Tourism 

l n the comparison of the data of the 2003 Yearbook of 
Embratur, concerning the consolidation of the information 

for 2002, it can be observed a general drop of the number of 
tourists admitted to Brazil, in relation to 2001. Already at the 
end of the period, at the turn of the high season, there was an 
inflection in the descending curve, showing a reaction that 
would be confirmed at the beginning of the next period. 

The fali in tourism in 2002 reproduces an international 
phenomenon, still being a retarded effect of the events of 
September 11 2001 in the United States. ln certain aspects, Rio 
de Janeiro has represented a small exception. Among the 
3,783,400 foreign tourists that carne to Brazil in 2002, the 
WonderCity received 38.50%, that is 1,459,600 people, a number 
superior to that of 2001, which totalled 1,37 4,481 tourists. 

Considering separately the item "Tourists admitted to Brazil 
by Country of Permanent Residence and by Federative Unit of 
Access" in 2002, the exception was North America. Togethe~ 
besides assuming the first position in the American continent, 
occupying the position that used to belong to South Americans, 
mostly by Argentineans, the tourists of the three countries that 
form North America registered a rise of around 12% in relation 
to the year before (193,218 tourists in 2002 against 170,203 
in 2001 ), discriminated like that: Canada, 22, 124 (more 1 0%); 
USA, 159,529 (more 5%) and Mexico, 11,565 (more 7%). 

Coming from South America, 126,305 tourists arrived through 
Rio de Janeiro, a number inferior to that of 2001 (237,525tourists). 
The Argentineans, who during the golden years of their economy 
represented the most numerous group of tourists coming to Rio 
de Janeiro, fell from 142,272 in 2001 to 58,592 in 2002. There 
was also a fali in the number of Chileans, the second biggest 
group, from 36,599 tourists in 2001 to 27,400 in 2002, having 
the phenomenon being repeated by the Uruguayans, the third 
biggest South American group, from 19,632 to 11,812. 



Taking into account the continents, with a total of 371,803 people, 
it was from Europe the biggest number of tourists entering through 
Rio de Janeiro in 2002, even so with a fali of around 18%, if compareci 
to 2001 (456,312). ln order of size, the biggest groups were from 
Germany, with l 04 ,275 people (around 4 % more than the year before, 
that was l 00, 194 people), having occurred falis in the entries from 
othercountries, like ltaly (from 66,941to49, l 70), France (from 58,409 
to 50,013), Portugal (from 52,007 to 34,606) and Spain (from 49,068 
to 32,878). Europe has also reserved some small surprises, showing a 
rise in segments with a traditionally modest presence, like the cases 
of Holland (from 11,897 to 14,458), of Norway (form 6,796 to 8,322) 
and of Denmark (4,820 to 5,586). 

ln 2003, nevertheless, according to the preliminary data of 
Embratur, Brazil received around 4.1 million tourists, a number 8.12% 
superior to that of 2002, from which around 1.5 million visited Rio de 
Janeiro. This number represents 36.9% of the total, keeping the 
historical position of Rio de Janeiro as the Brazilian city most visited 
by foreign tourists. Concerning the State of Rio de Janeiro, the 
preliminary data for 2003 reveal two new pieces of information. The 
beach resort of Armação dos Búzios, at the Sunny Coast of the state, 
which historically used to occupy the tenth position among the Brazilian 
cities most visited by foreign tourists, jumped to the seventh position, 
with an estimate of around 175 thousand foreign tourists. Rio de 
Janeiro is the only state with two cities in the ranking of the ten most 
visited . The other new information is the presence of Parati, a 
reminiscence of the Cycle of Gold, at the Green Coast, a candidate 
for the title of Patrimony of Humanity, that became the fifth Brazilian 
city most visited by French and British tourists. The data show the 
force of the internai tourism in the State of Rio de Janeiro that at 
each new season secures itself in the international market, with its 
specific and different attractions. Another segment that has become 
steady is the rural tourism, with the historical farms of the Cycle of 
Coffee and the ecotourism, opening niches in the region of "Agulhas 
Negras" and in the region of "Serra Verde Imperial". 
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Tabela 16.1 - Entrada de turistas no Brasil - 2000-2002 
Table 16.1 - 1õurists admitted to Brazil - 2000-2002 

(continua/continues / 

País d e residência 
permanente/ 

2000 2001 2002 
Countryof 

permanent residence 

Total/Total 5 313 463 4 772 575 3 783 400 

África!Atrlca 34 503 36341 30 602 

América CenlraVCentral Amerlca 22 630 20 952 21249 

América do Norte/North America 744 270 690 729 752 966 

Canadá/Canada 54 916 55643 67 605 

Estados Unidos/Uniled States 648 026 594 309 636 460 

México!Mexlco 41 328 40 777 48 90 1 

América d o S uVSouth America 3 036169 2 418 406 1459268 

Argentina/A1gentina 1 744 004 1 374 584 696 568 

Bolivia!Bo/ivia 134 640 107 673 57 879 

Chile/Chile 172 807 154 093 113 508 

Colômbia/Colombia 50 065 50 344 37 581 

ParaguaVParaguay 371 873 285 752 226 011 

Peru/Peru 51 627 48536 33 111 

UruguaVUrnguay 403 896 305 084 223 21 o 

Venezuela/Venezuela 52 929 4 9 769 42 092 

Outros!Other countries 54 328 42 571 29 308 

Ásia!Asia 99 847 103 957 80 943 

Japão/Japan 40 905 43 399 39 753 

Outros/Other countries 58 942 60 559 41 190 
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Tabela 16.1 - Entrada de turistas no Brasil- 2000-2002 
Table 16.1 - Tourists admitted to Brazil- 2000-2002 

(conclusão/concluded/ 

País de residência 
pennanente/ 

2000 2001 2002 
Counlry of 

permanent reskience 

Europa/Europe 1 305 674 1432 315 1 375 391 

Alemanha/Gennany 290 335 320 602 296 577 

Austria!Austria 22 868 24 967 17 587 

Bélgica/Belglum 20 187 22 141 23 573 

Espanha/Spaln 110 765 126 973 110 326 

França/France 165117 185 033 206 502 

Holanda/Netherlands 42 428 44 127 55 215 

lng laterra/England 127 903 143 823 146 793 

ltália!llaly 202 903 216 517 183 699 

Portug aVPortugal 147143 165 908 168 513 

Su í ça/Switzerland 67 947 71 572 56 358 

Outros/Olher countrles 108 078 110 652 110 248 

Oceân ia!Oceania 21 944 23466 26 329 

Oriente Médio/Mlddle East 25 825 26175 27 911 

lsraeV/srael 14 651 14 847 20 785 

Outros/Other countries 11174 11 329 7126 

Não especificado/Unspeclned 22 601 20 233 8 741 

Fonte/Source: Anuário estatístico EMBRATUR 2003. Brasília, DF, v.30, 2003 
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Tabela 16.2 - Entrada de turistas no Brasil, por Unidades da Federação 
de acesso - 2000-2002 

Table 16.2 - Tourists admitted to Brazil, by Federative Unit 
of access - 2000-2002 

Unidades da Federação de acesso/ 
2000 2001 

Federative Unit of access 

Total/Total 5313463 4 772 575 

Amazonas 27 338 28015 
Pará 25 730 16466 

Pernambuco 65077 60 251 

Bahia 85 819 88811 
Rio de Janeiro 817 900 930 111 

São Paulo 1 464 504 1 645 907 

Paraná 718120 522 963 
Rio Grande do Sul 1 240 270 806 967 

Mato Grosso d o Sul 121 617 108 354 

Santa Catarina 240 839 162 143 

Outros/Othets 506 249 402 587 

Fonte/Source: Anuário estatístico EMBRATUR2003 . Brasília, DF, v. 30, 2003. 

Gráfico 16.1 - Despesa da balança de pagamentos da 
conta turismo -1998-2002 
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Tabela 16.3 -Agências de viagens e turismo - 2002 
Table 16.3 - Travei and tourism agencies - 2002 

Unidades da Federação/ Agências/ Unidades da Federação/ Agências/ 

Federative Units Agencies Federative Units Agencies 

Bras il/Brazll 7 896 Alagoas 
Sergipe 

Rondônia 31 Bahia 
Acre 12 Minas Gerais 
Amazonas 77 Espirfo Santo 
Roraima 17 Rio d e Jane iro 
Pará 117 São Paulo 
Amapá 19 Paraná 
Tocantins 18 Santa Catarina 
Maranhão 61 Rio Grande do Sul 
Piaui 52 Mato Grosso do Sul 
Ceará 170 Mato Grosso 
Rio Grande do Norte 96 Goiás 
Paraíba 89 
Pernambuco 177 Distrito Federal/Federal District 

Fonte/Sounoe: Anuário estatístico EMBRATUR 2003. Brasrna, DF, v 30, 2003 

Gráfico 16.2 - Cidades mais visitadas do Brasil, por turistas 
estrangeiros - 2002 

Graph 16.2 - Cities most visited by foreign tourists in Brazil - 2002 
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Gráfico 16.3 - Receita da balança de pagamentos da conta 
turismo - 1996-2002 

Graph 16.3 - Receipt ofthe balance of payments ofthe tourism 
account- 1996-2002 
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Comunicacões 

Série Frutos, 1 983 
Miro Schendel 

Communications 



Comunicacões , 

Depois de mais de 30 anos, o Brasil decidiu que o setor de 
Telecomunicações deveria ser privatizado. Os bons 

resultados obtidos pela estatização começaram a desmoronar 
já no fim da década de 1980. Em 1998 o setor foi privatizado, 
seguindo tendência mundial. O Ministério das Comunicações 
ficou com a responsabilidade setorial política, a coordenação 
dos Correios e com a nova Agência reguladora, a Anatei. 

Os resultados da nova política não tardaram a aparecer. A 
Anatei teve desempenho excelente na condução dos processos 
de privatização. O governo federal arrecadou cerca de US$ 
20 bilhões pelas concessões. 

A planta telefônica fixa deverá passar, em seis anos, de 
22, l milhões de acessos instalados para cerca de 52 milhões, 
em 2004. A demanda pela telefonia fixa encontra-se 
praticamente atendida. Os preços são muito elevados para a 
maioria da população. Um dos elementos que contribuem para 
tanto são os impostos. O ICMS praticado no Brasil é de longe o 
maior do mundo. Quando somado a outras tantas obrigações 
tributárias, o impacto no valor do serviço prestado pelas 
operadoras ultrapassa 50%. Os tributos se constituem em um 
dos mais importantes problemas a serem solucionados. As 
operadoras que funcionam em regime de concessão pública 
(Embratel, Telemar, Telefônica e Brasil Telecom) se 
transformaram também em permissionárias, ao cumprirem as 
metas fixadas pela Anatei. Por outro lado, as autorizatárias 
denominadas de espelho (Vésper, lntelig e GCT) não 
apresentaram os resultados esperados. Essas empresas 
continuam atuando, mas com percentuais de assinantes muito 
baixos no mercado. As espelhinhos então não se desenvolveram 
a contento . Os mercados regionais são dominados pelas 
operadoras concessionárias. Novos entrantes ocorrem em nichos 
especializados. O compartilhamento de meios e principalmente 
a última milha continuam sendo um problema a ser resolvido. O 



fato é que a configuração atual do sistema vem atendendo muito 
bem a população. As imperfeições existentes deverão ser corrigidas 
com o tempo e a maior delas é, como mencionamos, o tributo, que 
limita a capilaridade ou universalização do serviço. 

A planta de telefonia móvel, prestada sob o regime privado, teve 
um crescimento ainda maior. Devemos passar do patamar de cerca 
de 7 milhões de acessos em 1998 para mais de 55 milhões ao fim de 
2004. Desse total ofertado, cerca de 80% são no regime pré-pago, 
que veio atender à importantíssima demanda de comunicações das 
classes sociais B e C. Não fosse a contração de renda atual, a telefonia 
celular teria desenvolvimento ainda maior. Aplica-se também ao serviço 
celular o problema dos impostos que se constituem no maior entrave 
à universalização do serviço. A competição que não se mostrou eficiente 
no serviço fixo, no serviço celular teve efeitos extraordinários. As ofertas 
de serviço e de preços se multiplicam e se diversificam, os preços 
caem, novos modelos são introduzidos e novos tipos de acessos são 
permanentemente introduzidos no mercado. Hoje no Brasil, vemos 
celular por toda parte, capilar em todas as classes sociais. O serviço de 
roaming nacional funciona de maneira exemplar, um dos melhores do 
mundo. Ocorreram muitas fusões empresariais nesta área, o que 
aperfeiçoou custos e conseqüentemente apresentou melhores preços 
aos usuários. Importante destacar que todas as operadoras de serviço 
móvel já solicitaram a migração para o Serviço Móvel Pessoal - SMP e 
poucas ainda não obtiveram tais licenças. As bandas A e B ainda são 
as predominantes no mercado. Recentemente foi implementado 
definitivamente o serviço de código de seleção de operadoras, o que, 
teoricamente, deverá trazer bons resultados para os assinantes pelas 
diversificadas ofertas das operadoras de longa distância. 

Mas surgem problemas pela frente, como de costume. Hoje as 
empresas podem realizar praticamente todos os serviços. Esta nova 
situação promoverá uma nova configuração empresarial no setor. 
Talvez não exista tanto mercado para tantas empresas adquirirem 
escalas que lhes permitam reduzir custos e preços, para atingirem 
novas classes sociais de menor renda. 

A densidade telefônica fixa no Brasil, que aumentou 
sensivelmente, não apresenta melhores resultados pelo nosso atual 
fenômeno de concentração de renda. Entretanto, passamos de 16,8 
terminais instalados por cada l 00 habitantes, em 1998, para 28,2, 
em 2004, e temos como meta atingir 32,6, em 2005. 
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No caso da telefonia celular, passamos de 4,5 terminais para cada 
l 00 habitantes, em 1998, para cerca de 30%, em 2004. Espera-se que 
esta densidade continuará a crescer, em face da possível melhoria na 
renda das famílias, e dos resultados da competição e das novas fusões. 

Os serviços de telefonia popular (orelhões) também foram bastante 
incrementados. Passaremos de 600 mil Tupis( telefones de uso público), 
em 1998, para cerca de l 400 mil em fins de 2004. Isto significa 
passar de uma densidade de 3,6 Tupis por cada l 000 habitantes 
para cerca de 8 Tupis, no mesmo período. 

Os serviços de comunicação de massa não apresentaram grande 
desenvolvimento. Basta verificar que o número de assinantes de TV 
por assinatura evoluiu de 2,6 milhões, em 1998, para 3,6 milhões, 
em 2003. A radiodifusão, por outro lado, tem uma penetração muito 
expressiva na sociedade brasileira. 

A Internet tem hoje cerca de 15 milhões de usuários e 13% dos 
lares brasileiros possuem minicomputadores. 

Além das iniciativas privadas que atuam no mercado e que se 
utilizam de mecanismos próprios para a disputa por usuários e serviços, 
o governo tem pela frente uma contribuição expressiva a oferecer à 
sociedade. Primeiro, uma redução progressiva dos tributos que 
atrofiam o setor, impedindo que a sociedade se utilize desta infra
estrutura básica que dinamiza a vida econômica e social, e segundo 
que resolva definitivamente o problema do Fundo de Universalização 
das Telecomunicações - FUST que se arrasta de governo em governo, 
de esperança em esperança e, até o momento, não dispomos, 
concretamente, de nenhuma solução. Além do mais dever-se-ia 
reduzir a taxa do Fistel, pois arrecada-se mais do que o necessário. 

Cleofas Uchôa 
Universidade Estóci o de Só 

Ex-Presidente da Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel 
Ex-Presidente da lridium Sudamérica 

Presidente da Telebrasil 
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Commu n icaf ions 

After more than 30 years, Brazil has decided that the 
telecommunications sector should be privatized. The good 

results obtained by the state management began to ruin already 
by the end of the Eighties. ln 1998, the sector was privatized, 
following the worldwide trend. The Ministry of Communications 
remained with the political and sector responsibility, the 
coordination of the post offices and with the new regulatory 
agency called Anatei. 

The results of the new policy did not last long to appear. 
Anatei had an excellent performance when conducting the 
privatization processes. The federal government gained around 
US$ 20 billion with the concessions. 

The number of fixed telephones will pass, in six years, 
from 22.1 million installed terminais to around 52 million in 
2004. The demand for fixed telephones has been practically 
attended. The prices are high for the majority of the population. 
One of the elements that contributes for that is the tax. The 
Brazilian Tax on the Circulation of Goods and Services (ICMS) 
is by far one of the highest in the world. When other taxes are 
added, the impact over the value of the service rendered by 
the operators overpasses 50%. The taxes constitute one of the 
most important problems to be solved. The operators that work 
in a regime of public concession (Embratel, Telemar, Telefônica 
and Brasil Telecom) were transformed into permitted 
companies, when they fulfill goals fixed by Anatei. On the 
other hand, the authorized companies called 'mirrors' (Vesper, 
lntelig and GCT) have not presented the results expected. 
Those companies continue to act, but their percentage of 
clients in the market is very low. The so-called 'little mirrors' 
(espelhinhos) have not been developed to content. The regional 
markets are dominated by the concession operators. New 
entrants arrive in specialized niches. The sharing of the devices 
and mostly the last mile continue to be a problem to be solved. 



The fact is that the present configuration of the system is meeting 
very well the needs of the population. The existing imperfections 
must be corrected in time and the major of them, as we mentioned, 
is the tax, which limits the capillarity or the universality of the service. 

The mobile telephone system, made under a private regime, had 
a still bigger growth. We will pass from the landmark of around 7 
miliion accesses in 1998 to around 55 miliion at the end of 2004. From 
this total, around 80% are made in the prepaid system, which carne to 
satisfy a very important demand of the B and C social classes. lf it 
were not for the present contraction of income, the cellular telephone 
system would have developed stili more. The problem of the taxes, 
which constitutes the biggest restraint to the universal use of the service, 
is also applicable to the celiular service. The competition, which was 
not efficient enough for the fixed telephone services, has shown 
extraordinary effects for the celiular telephone services. The offers of 
service and prices are multiplying and diversifying, the prices are faliing, 
new models are being introduced and new types of access are being 
permanently introduced in the market. Today in Brazil we can see 
celiular phones ali around, basicaliy in ali social classes. The service of 
national roaming works in an exemplary way, one of the best in the 
world. There have been many company mergers and acquisitions in 
this area, which has improved the costs and consequently has shown 
better prices for the users. lt is important to mention that ali the operators 
of the mobile service have already demanded the migration to the 
personal mobile service (SMP) and few of them have not gotten those 
licenses. The bands A and B are the predominant in the market. 
Recently, the service for selection of operators was definitely established, 
which in theory must bring good results to the clients, dueto the 
diverse offers of long distance operators. 

But as usual, the problems arrive in front of us. Today, the phone 
companies can make practicaliy ali the services. This new situation 
will promete a new business configuration in the sector. Maybe there 
will not be so much market for so many companies to get scales that 
would permit them to reduce the costs and the prices to reach new 
social classes of lower income. 

The density of the fixed telephone system in Brazil, which has risen 
sensibly, has not presented better results dueto our usual phenomenon 
of income concentration. Meanwhile, we passed from 16.8 terminais 
instalied by each 100 inhabitants in 1998 to 28.2 terminais in 2004 
and we have as a target to get to 32.6 terminais in 2005. 
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ln the case of the cellular telephone system, we passed from 4.5 
terminais by each 100 inhabitants in 1998 to around 30% in 2004. 
We hope that this density will continue to grow, due to the possible 
improvement in the family income, to the results of the competition 
and to the new processes of mergers and acquisitions. 

The services of popular fixed telephones (orelhões) also have risen 
sensibly. We will pass from 600 thousand telephones of public use 
(Tupis) in 1998 to around 1,400 thousand at the end of 2004. This 
means to pass from a density of 3.6 Tupis by each 1,000 inhabitants 
to around 8 Tupis in the sarne period. 

The services of mass communication have not presented a huge 
development. We have only to verify that the number of subscribers 
of cable television increased from 2.6 million in 1998 to 3 .6 million in 
2003. The communication by radio on the other hand has a very 
expressive penetration in the Brazilian society. The Internet has today 
around 15 million users and 13% of the Brazilian homes already have 
small computers. 

Besides the private initiative that acts i n the market and that uses 
its own mechanisms to dispute subscribers and services, the 
government has in front of it expressive contributions to offer to the 
society. First, it is necessary a progressive reduction of the taxes that 
beset the sector preventing the society from using this basic 
infrastructure that makes dynamic the social and economic life. 
Second, it is also necessary to solve definitely the problem of the 
Fund for the Universality of Telecommunications (FUST) that drags 
on from government to government, from hope to hope, and until 
now we do not have any concrete solution. Besides that, the Fistel 
tax (Fiscal Fund for Telecommunications) should be reduced, because 
it collects more than necessary. 

Cleofas Uchôa 
Universidade Estóci o de Sá 

Former President, Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel 
Former President, lridium Sudamérica 

President, Telebrasil 
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Tabela 17.1 - Organização dos Correios e Telégrafos - 2001-2003 
Table 17.1 - Organization of the Postal and 7elegraph SelVices - 2001-2003 

Especificação/ 
2001 2002 2003 

ftem 

Unidades de atendimento/ 25 231 24 016 22 290 
Post offices 

Caixas de coleta/ 25 912 25 832 26 639 
Mail co/Jectíon boxes 

Unidades operacionais/ 81 o 882 904 
Mail handling units 

Pessoal/ 90 443 98 015 103 066 
Employees 

Receita total ( 1 000 R$)/ 5 030 731 6014710 6 495 736 
Total rovenue (1,000 R$) 

Transporte de superfície (carga transportaday 845 006 827 292 843 042 
Surface mail (volume carried) 

Transporte aéreo (carga transportaday 145 716 155 926 154 264 
Air mail (volume carried) 

Fonte/Source: Ministério das Comunicações, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,Assessoria 

de Planejamento Estratégico e Gestão. 

Gráfico 17.1 - Evolução dos terminais telefônicos - 2000-2003 
Graph 17.1 - Telephone fines in service - 2000-2003 
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Tabela 17.2 -Tráfego postal - 2001-2003 
Table 17.2 - Postal traffic - 2001-2003 

Especificação/ 
2001 2002 

Item 

Total/ 9 521 500 9 497136 
Total 

Serviço Postal ConvencionaV 9 375 460 9 336 646 
Conventional Postal Service 

Serviço Especial de Entrega 

de Documentos · SEED/ 13 340 11 065 

Special Document Dehvery 
Service · SEED 

Outros/ 132 700 149 425 
Other senflces 

2003 

8 307 881 

8148016 

8 109 

151 756 

Fonte/Source: Ministério das Comunicações, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Assessoria 

de Planejamento Estratégico e Gestão 

800 

Por 1 000 habl Per 1 000 inhab. 

Fonte/Source: Statlstlcal abstract ofthe Unlled States 2000. Washington, D.C: U.S. Deparlamentof 
Commerce, 2002. 

(1) Dados de 1999.I (1) Data for 1999. 
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Tabela 17.3 -Telefones em serviço - 2003 
Table 17.3 - Telephones in service - 2003 

Telefones Telefones Telefones 
Unidades da Federação/ Total/ públicos/ celulares/ fixos/ 

Federative Unfts Total Public Ce/lular Fixe d 
phones phones phones 

Brasil/ 86 923 975 1 327 270 46 373 280 39 223 425 

Brazil 

Rondônia 509 712 7 740 281 570 220 402 

Acre 204 179 4 230 106 780 93169 

Amazonas 1 092 974 19 240 696 760 376 974 

Roraima 134 796 2 670 79190 52 936 

Pará 1 626 041 41 640 1 028 730 555 671 

Amapá 196 124 4 000 131 300 60 824 

Tocantins 308 040 8 600 148160 151 280 

Maranhão 1 019402 36 380 535 480 447 542 

Piauí 555 556 22 190 266 870 266 496 

Ceará 2 037 204 55280 1 172 590 809 334 

Rio Grande do Norte 918 736 21 670 539 950 357 116 

Paraíba 935 904 24 050 513160 398 694 

Pernambuco 2 752 561 54 320 1 625 200 1 073 041 

Alagoas 761 178 20 780 471120 269 278 

Sergipe 552 282 12 880 324 000 215402 

Bahia 3 495 654 90 850 1 723 050 1 681 754 

Minas Gerais 8477 375 127 41 0 4 532 970 3 816995 

Espírito Santo 1 550 338 22 140 762100 766 098 

Rio de Janeiro 11 725 693 123 950 6 755 330 4 846 413 

São Paulo 25 269 416 337 190 12 211 660 12 720 566 

Paraná 5 083 592 70 430 2 355 910 2 657 252 

Santa Catarina 3 068 693 41 260 1490930 1 536 503 

Rio Grande do Sul 7 010 931 72 950 4 207780 2 730 201 

Mato Grosso do Sul 1 247 834 14 720 713 420 519 694 

Mato Grosso 1 250 468 17 280 724 630 508 558 

Goiás 2 690 354 51 030 1 397 570 1 241 754 

Distrito Federal/ 2 448 938 22 390 1 577 070 849 478 

Federal District 

Fonte!Source: Agência Nacional de Telecomunicações · ANATEL. 
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Finoncas 
I 

A Retículo Bronco, 1 980 
Newton """•quito 

Finances 



Financas , 

A partir do ano de 1999, o governo brasileiro introduziu 
~udanças na condução da política econômica 
implementada em 1994, com o Plano Real, de forma a 
enfrentar a instabilidade financeira e cambial iniciada no 
segundo semestre de 1998. Nesta ocasião, a vulnerabilidade 
da economia brasileira causada pela combinação de déficit 
público e de déficit do balanço de pagamentos foi agravada 
pela crise financeira na Ásia e na Rússia. 

No início de 1999, o governo abandonou o regime de 
bandas cambiais e adotou o sistema de flutuação cambial. 
Durante o período de 1994 a 1998, a condução da política 
econômica foi voltada para a defesa do regime cambial, 
principal âncora do processo de estabilização monetária. Apesar 
do intenso decréscimo da taxa de inflação, ocorreu uma 
deteriorização da situação fiscal durante este período . 
Conforme pode-se observar na Tabela 18. 1, o setor público 
apresentou durante o período de 1990 a 1994 uma taxa média 
anual de superávit primário de 3 ,3% do PIB, enquanto no 
período de 1995 a 1998 a taxa média de resultado primário 
foi de (-) 0,2% do PIB. 

Este agravamento da situação fiscal do governo está 
relacionado com a estabilização da economia, que 
impossibilitou ao governo continuar se beneficiando da ajuda 
da inflação para corroer o valor real das despesas. 1 Contudo, 
deve-se destacar também a fragilidade do ajuste fiscal prévio 
ao plano de estabilização, as pressões das demandas sociais 
pós-estabilização econômica (reforma agrária, recomposição 

1A rete nção no liberação dos recursos para o pagamento de despesas te m 
como efeito no período de inflação alta reduzir o valor real da despesa. 
Este processo é denominado de efeito Tanzi ao contrário ou ainda efeito 
Tanzi da despesa. 



do poder de compra do salário m1nimo, ampliação dos benefícios 
previdenciários, etc.) e o impacto da reforma da previdência e da 
reforma administrativa sobre as contas do setor público. Não obstante 
este processo, somente ao final de 1998 a reversão da situação fiscal 
do governo tornou-se um importante objetivo da política econômica. 

Ao final de 1998, a redução do nível de reservas internacionais 
levou o governo a recorrer ao empréstimo do Fundo Monetário 
Internacional - FMI, para recompor suas reservas e a lançar um pacote 
de ajuste fiscal com a finalidade de controlar o déficit público.2 

Pelo acordo inicial firmado com o FMI, o País teria à sua disposição 
a quantia de US$ 18 bilhões para sacar durante o período de 1999 a 
2001. A liberação dos recursos estava sujeita à avaliação periódica 
do desempenho fiscal e da estabilidade monetária do País. Para 
auxiliar estas avaliações, foram estabelecidas metas para o resultado 
primário do setor público, para a dívida pública e para a inflação. 3 

A partir de 1999, a política fiscal passou a ser orientada de acordo 
com o Programa de Estabilidade Fiscal com a finalidade de garantir 
o superávit primário no triênio 1999-200 l, mediante a elevação da 
arrecadação e a contenção da despesa. Ao longo do ano de 1999, 
também foram aprovadas pelo Congresso Nacional a Medida 
Provisória n2 1.816 e a Lei Complementar n2 96/1999 com o objetivo 
de apoiar a reestruturação e o ajuste fiscal dos governos estaduais e 
municipais. A primeira medida reviu a forma de cálculo da indenização 
dos estados pela desoneração do ICMS sobre a exportação, 
determinando ainda que estes créditos a favor dos estados fossem 
utilizados, prioritariamente, para quitar as obrigações com a União e 
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. 

Já a Lei Complementar n2 96/1999 regulamentou a Lei Camata, 
determinando os limites da receita corrente líquida que podem ser 
comprometidos com a despesa de pessoal nas três esferas de governo, 
os prazos e os procedimentos para ajuste à nova lei e às sanções 
para quem não cumprir com as determinações legais. 

20 pacote de ajuste fiscal foi denominado Programa de Estabilização Fiscal e 
estabelecia uma série de medidas com a finalidade de aumentara arrecadação e 
conter as despesas do governo federal. 
3As metas estabelecidas e o desembolso das parcelas do empréstimo foram 
reprogramados ao longo do período em função dos resultados alcançados e das 
necessidades de recursos. 
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O Programa de Estabilização Fiscal possibilitou ao governo federal 
aumentar a sua receita tributária de um valor médio anual de 19,8% 
do PIB, entre 1995 e 1998, para 23, l % do PIB, entre 1999 e 2002 
(Tabela 18.3). Este aumento da arrecadação foi obtido através da 
majoração da alíquota de impostos e contribuições, e também através 
do aumento da base de tributação. Dentre estes, destaca-se o aumento 
da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS, do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF e da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF e a 
extensão da cobrança do COFI NS às instituições financeiras. 

Pelo lado da despesa, devido à impossibilidade de corte de 
pessoal, o governo federal buscou reduzir as contratações de novos 
servidores e suprimiu os reajustes lineares dos salários dos 
funcionários públicos. Estas medidas permitiram que as despesas 
de pessoal (ativo e inativos) ficassem estabilizadas em torno de 
5,2%, entre 1995 e 2002 (Tabela 18 .2). 

No entanto, as demais despesas do governo federal aumentaram 
a sua participação no PIB, no período de 1999 a 2002. A despesa 
média com o pagamento de benefícios da previdência social 
aumentou sua participação em 0,8 % do PIB, entre os períodos de 
1995 a 1998 e 1999 a 2002, enquanto no mesmo período as receitas 
da previdência social mantiveram-se em torno de 5, l % do PIB. Desta 
forma, o aumento da despesa equivaleu a um aumento da mesma 
magnitude no déficit da previdência social. As outras despesas de 
custeio e de investimento do governo federal aumentaram na média 
8, l % entre os dois períodos. 

No total, a despesa média anual do governo federal aumentou 
em l 0,8%, entre 1995 a 1998 e 1999 a 2002, mas este aumento foi 
quase metade do aumento (20,3%) da média anual da receita do 
governo federal, de forma que o superávit primário médio que o 
governo federal apresentou entre os anos de 1999 e 2002 ficou em 
torno 2, l % do PIB, enquanto entre 1995 e 1998 a média de superávit 
foi de 0,2% do PIB. 

Este aumento de 1,9% do PIB no superávit primário foi em 
parte anulado pelo crescimento das despesas com juros do governo 
federal, que passaram de uma média anual de 2,8% do PIB para 
3,7% do PIB, entre os dois governos de Fernando Henrique 
Cardoso. Este aumento da despesa com juros foi fortemente 
influenciado pelo crescimento da dívida pública entre 1995 e 1998. 
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A dívida líquida do governo federal em janeiro de 1995 era de 
12,5% do PIB e em dezembro de 2002 esta dívida era de 35,3% 
do PIB. Este aumento da dívida não se deve apenas à redução do 
resultado primário do governo, mas também à impossibilidade do 
governo continuar financiando o seu déficit através da receita do 
imposto inflacionário4 com a redução da inflação a taxas inferiores 
a dois dígitos. 

Este crescimento de O, 9% do PIB na média anual da despesa 
com juros fez com que o déficit operacional do governo federal se 
reduzisse na média apenas 1,0% do PIB, passando de um déficit 
médio anual de -2,5% para -1,5% do PIB, entre 1995 e 2002. 

No que se refere ao desempenho fiscal dos estados e dos 
municípios, verifica-se também uma melhora dos seus resultados, 
quando comparamos o período de 1995 a 1998 e 1999 a 2002. Entre 
1995 e 1998, os estados e municípios apresentaram um déficit médio 
anual de 0,3% do PIB, enquanto entre 1999 e 2002, o resultado primário 
médio foi superavitário em 0,6% do PIB (Tabela 18. l ). 

Este desempenho foi produto não só das medidas aprovadas pelo 
Congresso Nacional, anteriormente citadas, mas também da 
renegociação das dívidas dos estados com o Tesouro Nacional iniciada 
em 1997 e concluída em 1999. Através desta renegociação, os 
estados passaram a dispor de prazos mais longos e taxas de juros 
menores para amortizarem suas dívidas. Em contrapartida, o governo 
federal incluiu nos contratos de renegociação mecanismos que 
garantissem o pagamento contínuo desta dívida sob pena de 
suspensão automática das transferências constitucionais. 

Em 2003, o esforço de melhoria da situação fiscal do governo 
federal não só foi mantido como intensificado, demonstrando o 
compromisso com as metas de estabilidade fiscal do novo governo. 

4A teoria econômica aponta que o governo pode se financiar através da emissão 
de moeda, corroendo assim o valor real da base monetária existente. Este processo 
é denominado de financiamento através de um imposto inflacionário. A "receita" 
de imposto inflacionário tende aumentar com a inflação, embora alguns 
economistas apontem que a partir de determinado ponto o crescimento da inflação 
tende a fazer com que a receita de imposto inflacionário se reduza , em função da 
queda da demanda por moeda. 
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O superávit primário do governo federal, em 2003, foi de 2,6% 
do PIB. Este crescimento do superávit primário foi obtido através de 
um aumento de 5,8% na receita do Tesouro em relação à receita 
média do período de 1999 a 2002. As despesas com pessoal 
diminuíram 1,4% em relação à média anual de 1999 a 2002. As 
outras despesas de custeio e de capital caíram 7,4%, quando 
comparada com a média do período anterior. 

Já as receitas de previdência social cresceram 3,5% em relação à 
média anual de 1999 a 2002, embora as despesas com pagamento 
de benefícios da previdência social tenham crescido 14,9%. Este 
desequilíbrio nas contas da previdência social tende a crescer nos 
períodos de aumento do desemprego, e de aumento da informalidade. 

As despesas com juros do governo federal, em 2003, mantiveram
se próximas da média do período de 1999 a 2002, de forma que a 
ampliação de 0,5% do superávit primário implicou redução idêntica no 
déficit operacional, que passou de 1,5% do PIB para 1 %, em 2003. 

Os estados e municípios mantiveram, em 2003, a tendência de melhora 
do seu resultado primário. O superávit primário destas duas esferas de 
governo foi de 0,9% do PIB, embora o aumento das despesas com juros, 
em 2003, levou a que o seu resultado operacional passasse de um déficit 
médio anual de (-) 0,3% do PIB para (-) 0,6% do PIB, em 2003. 

A tendência de crescimento do superávit primário também foi 
acompanhada pelas empresas estatais que apresentaram, em 2003, 
um crescimento de 0,9% do PIB, de forma que o setor público como 
um todo produziu, em 2003, um superávit primário de 4,4% do PIB 
e um déficit operacional de(-) 0,9% do PIB. 

Em que pese o evidente sucesso da política de ajuste fiscal 
implementada a partir de 1999 para a estabilização monetária, e 
para a contenção da trajetória explosiva da dívida pública, é necessário 
que ocorra um processo sustentável de redução da dívida pública 
para que seja possível no futuro a redução da necessidade de geração 
de superávits primários, liberando, assim, os recursos públicos para 
investimento e ampliação dos programas sociais do governo. 

Finança s/Rnances 

Andréa Bastos da Silva Guimarães 
Gerente de Projeto da Coordenação de Contas Nacionais do 
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Finonces 

A fter 1999, the Brazilian government made changes in the 
J-\management of the econom ic policy implemented in 1994, 
with the Real Plan, in order to face the financial and exchange 
instability that was initiated in the second semester of 1998. 
ln this occasion, the vulnerability of the Brazilian economy, 
caused by the combination of the public deficit and the deficit 
of the balance of payments, was aggravated by the financial 
crisis in Asia and in Russia. 

At the beginning of 1999, the government abandoned the 
regime of exchange bands and adopted the system of exchange 
fluctuation. During the period from 1994 to 1998, the 
management of the economic policy was turned to the defense 
of the exchange regime, the main anchor of the monetary 
stabilization process. Despite the intense fali of the inflation 
rate, a deterioration of the fiscal situation occurred during the 
period. As we can observe in Table 18.1, the public sector 
presented during the period from 1990 to 1994 an average 
annual rate of primary surplus of 3 .3% of the Gross Domestic 
Product (GDP), while in the period from 1995 to 1998 the 
average rate of the primary result was of -0 .2% of the GDP. 

This worsening of the fiscal situation of the government is 
related to the stabilization of the economy, which has made 
impossible for the government to keep benefiting itself with the 
help of the inflation to corrode the real value of the expenses 1• 

Anyway, it is worthy to mention also the fragility of the fiscal 
adjustment before the stabilization plan, the pressures of the 
social demands after the economic stabilization (the agrarian 

1The retention in the liberation of resources for the payment of expenses 
has as effect in the period of high inflation the reduction ofthe real value 
ofthe expense. This process is called Tanzi effect on reverse or Tanzi effect 
of the expense. 



reform, the recomposition of the buying power of the minimum wage, 
the amplification of the social security benefits, etc.) and the impact of 
the social security and administrative reforms over the public sector 
accounts. Despite this process, only at the end of 1998 the reversion of 
the fiscal situation of the government became an important goal of 
the economic policy. 

At the end of 1998, the reduction in the levei of international 
reserves led the government to make use of a loan from the 
lnternational Monetary Fund (IMF) to recompose its reserves and to 
launch a fiscal adjustment packet with the goal of control ling the 
public deficit2. 

According to the initial agreement signed with the IMF, the country 
would have at its disposal the amount of US$ 18 billion to withheld 
during the period from 1999 to 200 l. The liberation of the funds was 
subject to the periodic evaluation of the fiscal performance and of 
the monetary stability of the country. To help with those evaluations, 
some goals for the primary result of the public sector, for the public 
debt and for the inflation3 were established. 

After 1999, the fiscal policy became oriented according to the 
Program of Fiscal Stability, with the goal of securing the primary 
surplus in the years 1999-200 l, through the growth of the tax collection 
and the contention of the expenses. Throughout the year of 1999, 
were also approved by the National Congress the "Medida Provisória" 
no. 1816 and the Complementary Law no. 96/1999, with the goal of 
supporting the restructure and the fiscal adjustment of the state and 
municipalities governments. The first measure has re-examined the 
form of calculation of the compensation for the Brazilian states, 
because of the exoneration of the Circulation of Goods and Services 
Tax (ICMS) over the exports, determining also that the credits in 
favor of the states were used first to pay the debts to the Union and 
to the National lnstitute for Social Security (1 NSS). 

2The packet of fiscal adjustment was called Program of Fiscal Stabilization and 
established a series of measures with the goals of rising the tax collection and 
holding back the expenses of the federal government. 
3The established goals and the expenditure of parts ofthe loan were reprogrammed 
along the period, taking into consideration the results reached and the necessities 
of resou rces. 
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On the other hand, the Complementary Law no. 96/1999 has 
regulated the "Camata" Law, determining the limits of the net current 
income that can be used for the expenditures of personnel by the 
federal , state and municipalities governments, the terms and the 
procedures for the adjustments to the new law and to the sanctions, 
for those that do not observe the legal determinations. 

The Program of Fiscal Stabilization made possible for the federal 
government to rise its tax income from an annual average of 19.8% 
of the GDP, between 1995 and 1998, to 23 . l % of the GDP, between 
1999 and 2002 (Table 18.3). This growth of the tax collection was 
got through the growth of the tax rates and also through the growth 
of the tax support. Among them, it stands out the growth of the rate 
of the Contribution to Finance Social Security System (COFINS), of 
the Tax on Financial Operations (IOF), of the Temporary Contribution 
on Financial Movement (CPMF) and the extension of the collection 
of the COFI NS tax to the financial institutions. 

On the side of the expenditures, due to the impossibility of 
dismissing people, the federal government tried to reduce the hiring 
of new workers and suppressed the linear readjustments of the public 
workers' wages. Those measures allowed that the expenses on 
personnel (active and retired servants) were stabi lized at around 5 .2% 
between 1995 and 2002 (Table 18.2). 

However, the other expenditures of the federal government increased 
their participation in the GDP, in the period from 1999 to 2002. The 
average expenditures on payment of the social security benefits grew its 
participation by 0.8% of the GDP in the periods 1995/1998 and 1999/ 
2002, while in the sarne period the social security incomes were kept 
stable at around 5.1 % of the GDP. This way, the growth in the expenditures 
meant an equivalent growth of the social security deficit. The other 
expenditures of costs and investment of the federal government increased 
at an average of 8.1 % of the GDP between those two periods. 

ln total, the average annual expenditure of the federal government 
grew by l 0.8% between 199 5/1998 and 1999/2002, but this growth 
was almost half of the growth of the annual average of the federal 
government incomes (20.3%), so that the primary average surplus 
that the federal government presented between the years 1999 and 
2002 remained at around 2.1 % of the GDP, while between 1995 and 
1998 the average of the surplus was of around 0.2% of the GDP. 
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This growth of l. 9% of the GDP in the primary surplus was in part 
annulled by the growth of the payments of interests of the federal 
government, that changed from an annual average of 2.8% of the 
GDP to 3.7% of the GDP, between the two governments of President 
Fernando Henrique Cardoso. This growth in the payments of interests 
was strongly influenced by the growth of the public debt between 
1995 and 1998. The net debt of the federal government in January 
1995 was around 12.5% of the G DP, and in December 2002, it was 
around 35.3% of the GDP. This growth of the debt is not due only to 
the reduction of the primary surplus of the government, but also to 
the impossibility of the government to continue financing its own 
deficit through the income of the inflationary tax4, with the reduction 
of inflation to rates inferior to two digits. 

This growth of 0.9% of the GDP in the annual average payment 
of interests made the operational deficit of the federal government 
to be reduced by an average of only 1.0% of the GDP, changing from 
an annual average deficit of -2.5% to -1 .5% of the GDP, between 
1995 and 2002. 

Taking into consideration the fiscal performance of the Brazilian 
states and municipalities, it can be verified an improvement of the 
results, when we compare the 1995/1998 period to 1999/2002 period. 
Between 1995 and 1998, the states and the municipalities presented 
an annual average deficit of 0.3% of the GDP, while between 1999 
and 2002 the primary average result was in surplus of around 0.6 % 
of the GDP (Table 18. l ). 

This performance was a result not only of the above-mentioned 
measures approved by the National Congress, but also of the debt 
renegotiation of the Brazilian states with the National Treasure, that 
began in 1997 and finished in 1999. Through this renegotiation, the 
states managed to dispose of longer periods of time and of smaller 

4The economic theory shows that the government can finance itself through the 
printing of money, corroding this way the real value of the existing monetary 
base. This process is called the financing through the inflationary tax. The 
"incarne" of the inflationary tax tends to rise with the inflation, even though 
some economists point that, after a given moment, the growth of the inflation 
tends to make the incarne of the inflationary taxto be reduced, beca use of the 
fali in the de ma nd for money. 

302 8 /BGE Brasil em númeras/Brazil in figures 2004 



interest rates to pay their debts. ln return, the federal government 
included in the renegotiation contracts some mechanisms that 
guarantee the continuous payment of this debt, under the penalty of 
automatic suspension of the constitutional transfers. 

ln 2003, the effort for the improvement of the fiscal situation 
of the federal government not only was kept, but also intensified, 
showing the compromise with the goals of fiscal stability of the 
new government. 

The primary surplus of the federal government in 2003 was of 
around 2.6% of the GDP. This growth of the primary surplus was 
obtained through the growth of 5.8% in the income of the National 
Treasure, in relation to the average income of the period from 1999 
to 2002. The expenditures on personnel fell by 1.4%, in relation to 
the annual average from 1999 to 2002. The other expenditures on 
costs and capital fell by 7.4%, when compared with the average of 
the former period. 

On the other hand, the incomes of the social security grew by 
3.5% in relation to the annual average from 1999 to 2002, although 
the expenditures on payments of the social security benefits grew by 
14.9%. This imbalance in the accounts of the social security tends to 
increase in the periods of unemployment and informality growths. 

The payments of interests by the federal government in 2003 
were kept dose to the average of the period from 1999 to 2002, so 
that the amplification of 0.5% of the primary surplus implied in a 
identical reduction of the operational deficit, which changed from 
1.5% of the GDP to l % in 2003. 

The Brazilian states and municipalities kept in 2003 a tendency to 
improve their primary results. The primary surplus of those two spheres 
of government was of 0.9% of the GDP, although the growth of the 
payments of interests in 2003 had as consequence that its operational 
result changed from an annual average of -0.3% of the GDP to -0.6% 
of the GDP in 2003. 

The tendency to rise of the primary surplus was also followed 
by the state companies that presented in 2003 a growth of 0.9% 
of the GDP, so that the public sector as a whole produced in 2003 
a primary surplus of 4.4% of the GDP and a operational deficit of 
-0. 9% of the G DP. 
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Despite the evident success of the fiscal adjustment policy 
implemented after 1999 for the monetary stabilization and for the 
contention of the explosive trajectory of the public debt, it is 
necessary to occur a sustainable process of reduction of the public 
debt, in order to be possible in the future the reduction of the 
necessity of the generation of primary surpluses, liberating then the 
public resources for the investment and the increase of the social 
programs of the government. 

Andréa Bastos da Silva Guimarães 
Project Manager, Coordenação de Contas Nacionais, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE 
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Tabela 18.1 - Balanços fiscais - 1990-2003 
Table 18. 1 - Fiscal balances - 1990-2003 

(continua/continues) 

Médias anuais(% do PIB)/ 
Annual averages (% of GDP) 

Especificação/ 

Item 
1990-1994 1995-1998 1999-2002 2003 

(A) (B) (C) (D) 

1. Balanço operacional (3-2 )/ (-) 0.1 (-) 5.0 (-) 1.5 (-)0.9 

1. Operational balance (3-2) 

Governo federaV 0,5 (-) 2,5 (-) 1,5 (-) 1,0 

Federal government 

Estados e municípios/ (-) 0,3 (-) 2,1 (-) 0,3 (-) 0,6 

States and municlpalities 

Empresas públicas/ (-) 0,3 (-) 0,5 0,4 0 ,7 

Public enterprises 

li. Pagamentos de juros reais/ 3,3 4,8 5,1 5,3 

li. Real interest payments 

Govem o fed eraV 1,3 2,8 3,7 3,6 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 0,9 1,6 1,0 1,5 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 1,2 0,4 0,4 0,2 

Public enterprises 

111. Balanço primário/ 3,3 (-) 0,2 3,5 4,4 

Ili. Prlmary Balance 

Governo federaV 1,8 0,2 2, 1 2,6 

Federal govemment 

Estados e municipios/ 0,6 (-) 0,3 0,6 0,9 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 0,9 (-) 0, 1 0,8 0,9 

Public enterprises 
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Tabela 18.1 - Balanços fiscais - 1990-2003 
Table 18.1 - Fiscal balances - 1990-2003 

Especificação/ 

Item 

1. Balanço operacional (3-2)/ 

/. Operatlonal balance (3-2) 

Governo federaV 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprises 

li. Pagamentos de juros reais/ 

li. Real lnterest payments 

Governo federaV 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and munlclpa/itles 

Empresas públicas/ 

Public enterprlses 

Ili. Balanço primário/ 

Ili. Prlmary Balance 

Governo federaV 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprises 

306 8 /BGE 

(B-A) 

(conünuação/conlinues) 

Variação 1990/1994 - 199511998 / 
Change 199011994 - 199511998 

Decomposição 1/ Decomposição 11/ 
Decomposition I Decomposition li 

(-) 5,0 100,0 

(-)3,0 60,3 

(-) 1,7 34,9 

(-) 0,2 4,9 

1,5 30,6 100,0 

1,5 30,5 99,8 

0,8 15,7 51,4 

(-) 0,8 (-) 16 (-) 51,2 

(-) 3,5 69,5 100,0 

(-) 1,5 29,8 42,9 

(-) 1,0 19,1 27,6 

(-) 1,0 20,5 29,5 
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Tabela 18.1 - Balanços fiscais - 1990-2003 
Table 18.1 - Fiscal balances - 1990-2003 

Especificação/ 
Item 

1. Balanço operacional (3-2)/ 

Operational balance (3-2) 

Governo federaV 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprlses 

li. Pagamentos de juros reais/ 

li. Real interest payments 

G overno federaV 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprises 

Ili. Balanço primário/ 

Ili. Prlmary Balance 

Governo federaV 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprises 

Finanços/Rnances 

(C -B) 

(continuação/continues) 

Variação 199511998 - 1999/2002 I 
Change 199511998 -199912002 

Decomposição 1/ Decomposição 11/ 
Decomposition 1 Decomposition li 

3,5 100,0 

0 ,9 26,2 

1,7 48,3 

0,9 25,5 

0,2 (-) 6,2 100,0 

0,9 (-) 25, 1 408,0 

(-) 0,7 19,5 (-) 317,2 

o.o (-) 0,6 9,2 

3,7 105,9 100,0 

1,9 53,7 50,7 

0 ,9 25,7 24,2 

0 ,9 26,7 25,2 
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Tabela 18.1 - Balanços fiscais - 1990-2003 
Table 18. 1 - Fiscal balances - 1990-2003 

Espec~icaçãol 

llem 

1. Balanço operacional (3·2Y 

1. Operational balance (3·2} 

Governo federal/ 

Federal govemment 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprises 

Pagamentos d e juros reais/ 

li. Real interest payments 

Governo federal/ 

Federal government 

Estados e municípios/ 

States and municipalities 

Empresas públicas/ 

Public enterprises 

Ili. Balanço primário/ 

Ili. Prlmary Balance 

Governo federal/ 

Federal govemment 

Estados e municipios/ 

States and municipalitíes 

Empresas públicas/ 

Public enlel])rises 

(D ·C) 

(con clusão!concluded) 

Variação 1999/2002 • 2003 / 
Change 199912002 • 2003 

Decomposição 1/ Decomposição 11/ 
Decomposition I Decomposition li 

0,6 
1 ºº·º 

0,5 94,0 

(·) 0,3 (·)43,3 

0,3 49,4 

0,2 (-)39,5 100,0 

(· ) 0, 1 16,3 (·)41,3 

0,6 (·) 95,7 242,4 

(·) 0,2 39,9 (·) 101,1 

0,8 139,6 100,0 

0,5 79,4 56,9 

0,3 51,9 37,2 

o.o 8,2 5,8 

Fonte/Source: Banca Central do Brasil. Informações económicas e financeiras Séries temporais 

Disponível em!Available from:< http://www.bcb.gov.brlserieslselecaoseries.asp?tp~1 >.Acesso em: ago 

2004/Cfted: Aug. 2004. 
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Tabela 18.2 - Resultado primário do governo federal - 1990-2003 
Table 18.2- Federal government primary surplus - 1990-2003 

(continua/continues) 

Médias anuais(% do PIB)/ 
Annua/ averages ("/o of GDP) 

Especificação/ 
Item 

1990-1994 1995-1998 1999-2002 2003 
(A) (B) (C) (D) 

1. Receita total/ 17,3 18,6 22,4 23,6 

/. Total revenue 

Receita do tesouro/ 12,3 13,6 17,3 18,3 

Treasury revenue 

Receita da previdência social/ 5,0 5,1 5,1 5,3 

Soc;aJ securtty revenue 

li. Despesa totaV 15,8 18,4 20,3 21,0 

li. Total expenditure 

Pessoal e encargos sociais/ 4,4 5,2 5,2 5,2 

Personnel and soc;aJ contributlons 

Benefícios previdência social/ 4,2 5,4 6,2 7, 1 

Social securtty benefits 

Outras despesas de custeio e de 

capltal/ 4 ,3 4,8 5,1 4,8 

Other cturent and capital 

expenditures 

Subsidias/ 0,1 0,2 0,3 0,4 

Subsidies 

Fundo de Assistência ao Traba~ 

balhador - FATI 0,2 0,6 0,5 0,6 

Workers' Assistance Fund - FA T 

Outras despesas 4 correntes e de 

capita V 4,0 4,0 4,3 3,8 

Other current and capital expendttures 

Transferências intergovernamentais/ 2,9 3,0 3,8 4,0 

lntergovernmental transfers 

Balanço primário (1 - li) 1 1,6 0,3 2, 1 2,6 

Primary balance (1 - li) 
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Tabela 18.2 - Resultado primário do governo federal - 1990-2003 
Table 18.2- Federal government primary surplus - 1990-2003 

{continua~ão/continuesl 

Variação 1990/ 1994 - 199511998 / 
Change 199011994 - 199511998 

Especificação/ 
Variação 

Item 

(B -A) 
percentual/ Decomposição 1/ Decomposição li / 

Percent Decomposition I Decomposition li 
change 

1. Receita total/ 1,4 8,1 110,7 100,0 

Total rovenue 

Receita do tesouro/ 1,4 11,0 107,2 96,9 

Treaswy revenue 

Receita da previdência social/ O, 1 2,7 10,6 9,6 

Social security revenue 

Despesa totaV 2,6 16,4 (-) 204,9 185,2 

li. Total expendituro 

Pessoal e encargos sociais/ 0,7 17,0 (-) 59,3 53,6 

Personnel and social contrlbutions 

Benefícios previdência social/ 1,2 30,0 (-) 98,8 89,3 

Social securfty beneffts 

Outras despesas de custeio e de 

capltal/ 0,5 11,1 (-)37,8 34,1 

Other cw-rent and capital 

expenditures 

Subsídios/ O, 1 98,2 (-) 8,3 7,5 

Subsidies 

Fundo de Assistência ao Traba-

balhad or - FA T/ 0,3 138,7 (-)25,4 23,0 

Workers' Assistance Fund - FA T 

Outras despesas - correntes e de 

capita V o.o 1,1 (-)3,5 3,2 

Other cwrent and capital expendftures 

Transferências intergovernamentais/ O, 1 3,9 (-) 9,1 8,2 

lntergovemmental transfers 

Balanço primário (1 - li) I (-) 1,3 (-) 81,2 100,0 

Primary balance (1 - li) 
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Tabela 18.2 - Resultado primário do governo federal - 1990-2003 
Table 18.2 - Federal government primary surplus - 1990-2003 

{conünua~olcontinues) 

Variação 1995/ 1998 - 1999/2002 / 
Change 199511998 - 199912002 

Especificação/ 
Variação 

Item 

(C-B) 
percentual/ Decomposição 1/ Decomposição IV 

Percent Decomposttion I Decomposffion li 
change 

1. Receita total/ 3,8 20,3 209,2 100,0 

Total rovenue 

Receita do tesouro/ 3,7 26,8 202,1 96,6 

Treasury revenue 

Receita da previdência social/ o.o 0,9 2,5 1,2 

Social security revenue 

Despesa total/ 2,0 10,8 (-) 109,2 52,2 

li. Total expenditure 

Pessoal e encargos sociais/ 0, 1 1,3 (-) 3,8 1,8 

Personnel and social contribuüons 

Benefícios previdência social/ 0,8 14,1 (-) 42,1 20, 1 

Social security benefits 

Outras despesas de custeio e de 

capltal/ 0,4 8,0 (-) 21, 1 10, 1 

Other current and capital 

expenditures 

Subsídios/ 0, 1 35,2 (-)4,1 2,0 

Subsidies 

Fundo de Assistência ao Traba-

balhador · FAT/ (-)o.o (-) 3,2 1,0 (-) 0,5 

Workers' Assistance Fund - FA T 

Outras despesas - correntes e de 

capital/ 0,3 8,1 (-) 17,9 8,6 

Other curront and capital expendituros 

Transferências intergovernamentais/ 0,8 25,3 (-) 42,5 20,3 

lntergovemmental transfers 

Balanço primário (1 · l i) I 1,8 618,9 100,0 

Primary balance (1 - li) 
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Tabela 18.2 - Resultado primário do governo federal - 1990-2003 
Table 18.2 - Federal government primary surplus - 1990-2003 

( conclusão/concluded) 

Variação 199912002 · 20031 
Change 199912002 - 2003 

Especificação/ 
Variação 

Item 

(D-C) 
percentuaV Decomposição li Decomposição 111 

Percent Decomposiüon 1 Decomposiüon li 
change 

1. Receita totaV 1,2 5,3 259,0 100,0 

Total revenue 

Receita do tesouro/ 1,0 5,8 219,4 84,7 

Treasury revenue 

Receita da previdên eia soe ia V 0,2 3,5 39,6 15,3 

Social security revenue 

li. Despesa total/ 0,7 3,3 (-) 144,0 55,6 

li. Total expendfture 

Pessoal e encargos sociais/ (· )O, 1 (· ) 1,4 16,0 (· ) 6,2 

Personnel and social contributions 

Benefícios previdência sociaV 0,9 14,9 (·) 199,0 76,8 

Social security benefits 

Outras despesas de custeio e de 

capital/ (· ) 0,4 (·) 7,4 82,9 (-) 32,0 

Other current and capftal 

expenditures 

Subsídios/ 0,1 31,3 (· ) 19,5 7,5 

Subsidies 

Fundo de Assistência ao Traba-

balhador - FATI o.o 5,5 (·) 6,4 2,5 

Workers' Assistance Fund - FA T 

Outras despesas - correntes e de 

capital/ (·) 0,5 (-) 11,6 108,8 (-)42,0 

Other cturent and capital expenditures 

Transferências intergovernamentais/ 0,2 5,1 (-)42,5 16,4 

lntergovemmental transfers 

Balanço primário (1 - l i) 1 0,5 21,9 100,0 

Prlmary balance (/ - li) 

Fonte/Source: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação Geral de Contabi

lidade. 
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Tabela 18.3 - Receita do governo federal - 1995-2002 
Table 18.3 - Federal government revenue - 1995-2002 

(continua/continues/ 

1995-1998 1999-2002 

Especificação/ Do PIB/ Do total/ Do PIB/ Do total/ 
Item OfGDP Oftotal OfGDP Oftotal 

Percentual (% )/ Percent (%) 

Receita total do governo federal/ 19,8 100,0 23,1 100,0 

Total federal rovenue 

Impostos sobre a produção e a importação/ 7,6 38,4 8,9 38,6 

Taxes on production and imporls 

Impostos sobre produtos/ 3,8 19,1 3,5 15,2 

Taxes on products 

Impostos sobre o valor adicionado/ 1,9 9,6 1,5 6,7 

Vatue added type taxes 

Imposto sobre Produtos Industrializa+ 

dos- IPll 1,9 9,6 1,5 6,7 

lndustrlalized pmduct tax 

Outros impostos sobre produtos/ 1,2 6,3 1,3 5,4 

other taxes on products 

Imposto de importação/ 0,6 3,3 0,7 3,1 

lmporttax 

Imposto sobre a exportação/ o.o o.o o.o o.o 
Export fax 

Imposto sobre Operações Financeiras -

IOF/ 0,4 2,1 0, 3 1,5 

Tax on financial operations 

Outros/ 0,2 0,9 0,2 0,8 

Other 

Outros impostos sobre a produção/ 3,8 19,3 5,4 23,4 

Other taxes on production 

Impostos sobre a folha de pag amentol 0,7 3,4 0,6 2,5 

Taxes on payroll 

Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS/ 2,1 10,9 3,6 15,4 

COFINS contrlbution 

Contribuições para o PIS 1 PASEPI 0,9 4,3 0,9 4,0 

Contrlbution to PIS I PASEP 

Outros/ 0,1 0,6 0,3 1,4 

other 
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Tabela 18.3 - Receita do governo federal - 1995-2002 
Table 18.3 - Federal government revenue - 1995-2002 

(conclusão/concludedJ 

1995-1998 1999-2002 

Especificação/ Do PIB/ Do total/ Do PIB/ Do total/ 
Item OfGDP Oftotal OfGDP Oftotal 

Percentual(%)/ Percent (%) 

Impostos sobre a renda e o patrimônio/ 5,4 27,1 7,0 30,2 

Taxes on income 

Imposto de renda pessoa física· IRPFI 1,9 9,4 2,5 10,8 

Taxes on individual income 

Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ/ 2,2 11,4 2,4 10 ,4 

Taxes on legal enüty income 

Outros impostos sobre a renda e o patri-

mônio/ 1,3 6,4 2,1 9,0 

Other income taxes 

IPMF / CPMFI 0,4 2,2 1,3 5,5 

IPMFICPMF 

Contribuição Social sobre Lucro de 

Pessoa Jurídica/ 0,8 4,0 0,8 3,4 

Contrlbution on legal enüty profits 

Outros/ 0,0 0,2 o.o 0,1 

Other 

Contribuições previdenciárias (INSS) e 
contribuições ao FGTS/ 6,4 32,6 6,9 29,7 

Social contributions 

Contribuições previdenciãrias do servidor 
público/ 0,4 1,8 0,3 1,5 

Social contributions by public employees 

Fonte/Source: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais. 
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Tabela 18.4 - Resultado primário dos governos estaduais - 1990-2002 
Table 18.4 - State governments primary surplus - 1990-2002 

(continua/con~nues) 

Especificação/ 
Item 

1 - Receita total/ 

1- Total rovenue 

Receita corrente/ 

Current revenue 

Recefa tributária/ 

Taxrevenue 

Imposto sobre circulação de mercado

rias e serviços - ICMSI 

Circula~on of goods and services tax 

-ICMS 

Transferências constitucionais do governo 
federal/ 

Federal constitu'fional transfers 

Outras receitas correntes/ 
Other current revenues 

Transferências de capitaV 

Capftal transfers 

11 - Despesa primária/ 

li - Primary expenditure 

Despesa corrente (exclui pagamento de 

juros)/ 

Curront expendfture (excludes interost 

payment) 

Pessoal e inativos/ 

Personne/ and reürees 

Bens e serviços/ 

Goods and sel"Vices 

Transferências a municípios/ 
Transfers to municipalfties 

Despesa d e capital/ 

Capital expendituros 

Balanço primário (1 - li) 1 

Primary balance (1 - li) 

Finanços/Rnances 

1990-1994 

(A) 

Médias anuais(% do PIB)/ 
Annual averages (% of GDP) 

10,4 

10,3 

7,0 

6,9 

1,6 

1,6 

0,1 

10,1 

7,7 

4,6 

1,3 

1,8 

2,4 

0,3 

1995-1998 

(B) 

11,2 

11,1 

7,4 

6,9 

1,5 

2,1 

0,1 

11,6 

9,4 

5,7 

1,8 

2,0 

2,1 

(-) 0,4 

1999-2002 

(C) 

& IBGE 

13,4 

13,3 

8,3 

7,5 

1,7 

3,1 

0,2 

12,8 

11,0 

6,4 

2,3 

2,3 

1,8 

0,6 
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Tabela 18.4 - Resultado primário dos governos estaduais - 1990-2002 
Table 18.4 - State governments primary surplus - 1990-2002 

{continua~ão/continues} 

Variação 1990/1994 - 1995/1998 / 
Change 199011994 - 199511998 

Especificação/ 
Variação ftem 

(B - A) 
percentual/ Decomposição 1/ Decomposição 1 V 

Percent Decomposition I Decomposition li 
change 

1 - Receita total/ 0.8 7.4 111.0 100.0 
I - Total revenue 

Receita corrente/ 0.8 7.9 117.2 105.5 

Current revenue 

Receita tributária/ 0.4 6.0 61.0 54.9 

Taxrevenue 
Imposto sobre circulação de mercado-

rias e serviços - ICMS/ (-)O.O (-) 0.5 (-) 5.3 (-) 4.8 
Circulation of goods and se1Vices tax 

-ICMS 

Transferências constitucionais do governo 
federal/ (-) 0.1 (-) 7.3 (-) 17.1 (-)15.4 

Federal constitutional transfers 

Outras receitas correntes/ 0.5 29.8 69.9 63.0 
Other cwrent revenues 

Transferências de capitaV (-)o.o (-) 30.5 (-) 6.1 (-) 5.5 

Capital transfers 

li - Despesa primária/ 1.5 14.5 (-) 211.0 100.0 
li - Prlmary expenditure 

Despesa corrente (exclui pagamento de 

juros)/ 1.8 23.2 (-) 255.6 121.1 

Current expendtt.ure (excJudes interest 

payment) 

Pessoal e inativos/ 1.1 23.6 (-) 156.4 74.1 

Personnel and retirees 

Bens e serviços/ 0.5 36.2 (-) 67.0 31.8 

Goods and services 
Transferências a municípios/ 0.2 12.6 (-) 32.2 15.2 
Transfers to municipalities 

Despesa de capital/ (-) 0.3 (-) 12.7 44.6 (-) 21.1 
Capital expenditures 

Balanço primário (1 - li) I (-) 0.7 (-) 219.8 100.0 

Prlmary balance (1- li) 
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Tabela 18.4 - Resultado primário dos governos estaduais - 1990-2002 
Table 18.4 - State governments primary surplus - 1990-2002 

Íconclusão/concludedJ 

Variação 1995/1998 - 1999/2002 I 
Change 199511998 - 199912002 

Espec~icaçãol 
Variação ftem 

(C -B) 
percentual/ Decomposição 1/ Decomposição 11/ 

Percent Decomposiüon I DecompositJon li 
change 

1 - Receita total/ 2,2 20, 1 221,9 100,0 
I - Total revenue 

Receita corrente/ 2,2 19,5 213,5 96,2 
Cwrent revenue 

Receita tributária/ 0,9 11,8 86,8 39,1 
Taxrevenue 

Imposto sobre circulação de mercado-

rias e serviços - 1 CMSI 0,6 9,3 63,2 28,5 
Circulation of goods and services fax 

-ICMS 

Transferências constitucionais do governo 

federal/ 0,2 16,3 24,1 10,9 
Federal constit.utional transfers 

Outras receitas correntes/ 1,0 45,0 93,9 42,3 
Other cwrent revenues 

Transferências de capltall O, 1 77,3 7,4 3,3 
Capital transfers 

li - Despesa primária/ 1,2 10,7 (-) 121,9 100,0 
li - Primary expenditure 

Despesa corrente (exclui pagamento de 

juros)/ 1,6 16,8 (-) 156, 1 128,0 
Current expenditure (excludes interest 

payment) 

Pessoal e inativos/ 0,7 12,8 (-) 72,0 59,1 
Personnef and retirees 

Bens e serviços/ 0,5 31,2 (-) 53,9 44,2 
Goods and services 

Transferências a municipios/ 0,3 15,3 (-) 30, 1 24,7 
Transfers to municipaliües 

Despesa de capitaV (-) 0 ,3 (-) 16,4 34,1 (-)27,9 
Capital expendftures 

Balanço primário (1 - 11) 1 1,0 (-) 267,9 100,0 

Prlmary balance (1-11) 

Fonte!Soun::e: Brasil. Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional. Execução orçamentária 

dos estados 1995-2002. Disponível em/ Available from: <http://Www.fazenda .stn. gov.br>. Acesso em: 

ago. 2004. /Cited: Aug. 2004. 
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Gráfico 18.1 - Resultados fiscais e inflação - 1990-2003 

Graph 18.1 - Fiscal outcomes and inflation - 1990-2003 
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Disponível em/ Available from: <Mtpltwvrw.bcb.gov.brlseries/selecaoseries.asp?tp~1 >._Acesso em: ago 
2004/Clted: Aug. 2004; IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de índice de preços, lndice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
Nota: Março de 1990, plano Collor;julho de 1994, plano real; e julho de 1999, regime de metas inflacionárias } 
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Gráfico 18.2 - Principais despesas do Tesouro Nacional -2003 
Graph 18_2 - National Treasury major expenditures - 2003 
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Gráfico 18.3 - Saldos dos meios de pagamento - 2003 

Graph 18.3- Money supply balances - 2003 
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Gráfico 18.4 - Base monetária média diária - 2003 

Graph 18.4 - Monetary base daily average - 2003 
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Comércio Exterior 

Em 2003, a balança comercial brasileira mostrou resultados 
excelentes, com superávit de US$ 24 825 milhões, que 

representou um crescimento de 89% em relação ao já elevado 
superávit de US$ 13 121 milhões de 2002. Esse resultado 
decorreu de condições externas extremamente favoráveis e 
de uma taxa de crescimento das importações modesta, em 
parte decorrente da recessão doméstica. 

No ano de 2003, os dados da Organização Mundial de 
Comércio - OMC mostraram uma recuperação do comércio 
mundial em relação aos dois anos anteriores. Embora, ainda, 
inferior à média do período 1995-2003, o crescimento real do 
comércio internacional foi de 4,5% e o crescimento nominal 
das exportações de bens foi de 16%, alcançando US$ 7,3 
trilhões de dólares. Essa diferença entre o crescimento real do 
comércio e o nominal deve-se aos efeitos do aumento do 
preço das commodities e de mudanças na taxa de câmbio. 
Esses efeitos combinados tiveram um impacto de l O ,5% sobre 
o valor do comércio mundial. Pela primeira vez, desde 1995, 
subiram simultaneamente os preços em dólar dos produtos 
agrícolas e dos manufaturados . 

Entre os fatos notáveis de 2003, está a extraordinária 
expansão do comércio exterior da China, que nesse ano 
cresceu três posições e tornou-se o terceiro maior importador 
mundial. A demanda por importações de outros países 
asiáticos, dos EUA e das Economias em Transição cresceu 
também aceleradamente, contribuindo para a recuperação 
do comércio mundial. 

Essas condições internacionais permitiram o crescimento 
acelerado das exportações brasileiras, apesar da valorização 
do Real. No decorrer de 2003, a taxa de câmbio do dólar caiu 
de R$ 3,4376 em janeiro para R$ 2,9253 em dezembro (ver 
Tabela 19.5). Nesse ano, segundo dados da SECEX-MDIC, as 
exportações brasileiras para a China cresceram 79,83%, 



elevando-se de US$ 2,52 bilhões de dólares em 2002 para US$ 4,53 
bilhões de dólares. No entanto, o crescimento das exportações 
brasileiras para os EUA foi de apenas 8,21 %, ou seja, o montante 
exportado para aquele destino cresceu de US$ 15,35 bilhões em 
2002 para US$ 16,69 bilhões em 2003. O crescimento das exportações 
brasileiras para a União Européia que cresceu 19,78%, de US$ 15, 11 
bilhões em 2002 para US$ 18, l O bilhões em 2003 e para o Mercosul, 
que cresceu 71,31 %, de US$ 3,31 bilhões em 2002 para US$ 5,67 
bilhões em 2003, compensaram o desempenho medíocre das 
exportações para os EUA Portanto, o crescimento das exportações 
para a China, para a União Européia e para o Mercosul explica a 
maior parte do desempenho do comércio exterior brasileiro. 

No comércio exterior brasileiro, o desempenho das exportações 
foi inversamente proporcional ao grau de elaboração dos produtos, 
isto é, os produtos básicos tiveram crescimento de 24,9%, os 
produtos semi-manufaturados de 22,0% e os produtos 
manufaturados de 20,0%. Esse é um dado preocupante, já que 
aumenta a dependência do Brasil de mercados com preços voláteis 
e com crescimento pouco dinâmico, que caracteriza produtos de 
baixa tecnologia. Por outro lado, isto mostra os bons resultados 
dos investimentos feitos no setor de agricultura e pecuária, que 
fizeram do Brasil um dos maiores exportadores mundiais desses 
produtos - as exportações de produtos agrícolas e de pecuária 
cresceram 29,2% entre 2002 e 2003 e o saldo comercial nesses 
produtos aumentou 32, l % (dados da SECEX-MDIC). 

O crescimento das importações brasileiras no ano de 2003 foi 
moderado e concentrado apenas em dois setores : combustíveis e 
lubrificantes, e matérias-primas e produtos intermediários. A 
valorização do real, com relação ao dólar, não provocou um aumento 
das importações de bens de consumo. A queda das importações de 
bens de capital e de bens de consumo pode ser atribuída à recessão 
econômica - nesse ano foi registrada uma pequena queda real do 
produto, o que significou uma redução da renda per capita de cerca 
de 1,4%. O aumento da demanda de combustíveis, bens 
intermediários e das matérias-primas pode ser explicado, 
principalmente, pelo comportamento dos preços internacionais 
desses produtos. 

A Conta de Capital e Financeira foi também superavitária em 
US$ 5 543 milhões de dólares. Esse superávit é, em grande parte, 
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explicado pelas operações realizadas com o FMI. Nesse ano, segundo 
o Banco Central, o Brasil recebeu dessa organização US$ 4 120 milhões 
em março, US$ 9 290 milhões em junho e US$ 4 185 milhões em 
setembro, em um total de US$ 17 595 milhões. Como no ano, o Brasil 
realizou amortizações junto ao FMI no total de US$ 12 827 milhões, o 
resultado líquido foi positivo para o Brasil em US$ 4 768 milhões. 

O resultado final da Balança de Pagamentos permitiu um aumento 
de reservas no total de US$ 8 496 milhões. Como uma parcela 
importante do superávit na Conta de Capital e Financeira foi devida 
às operações com o FMI, as reservas brutas brasileiras tiveram um 
crescimento maior que as reservas líquidas. Os dados divulgados 
pelo IBGE nesse capítulo mostram, portanto, uma melhora moderada 
na vulnerabilidade externa brasileira. Isto é, os bons resultados da 
Conta de Transações Correntes não foram suficientes para reduzir de 
forma expressiva as ameaças ao equilíbrio das contas externas 
brasileiras. O comportamento da Conta de Capital em 2003 mostrou, 
ainda, uma elevada dependência de recursos do FMI, sem os quais 
o resultado final da Balança de Pagamentos seria muito mais modesto. 

Comércio Exterior/ Foreign Trade 

Luiz Carlos Delorme Prado 
Professor do Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
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Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
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Foreign T ra e 

l n 2003, the Brazilian trade balance showed excellent results, 
with a surplus of US$ 24,825 million, which represented a 

growth of 89% in relation to the already high surplus of US$ 
13, l 21 million in 2002. This result was consequence of 
extremely favorable foreign conditions and of a modest growth 
rate of the im ports, in part a result of the domestic recession. 

The data from the World Trade Organization (WTO) showed 
a recuperation of the world trade in the year of 2003, in 
relation to the two previous years. Though sti li inferior to the 
average of the 1995-2003 period, the real growth of the 
international trade was of 4.5% and the nominal growth of 
the exports of goods was of 16%, attaining US$ 7 .3 trillion. 
This difference between the real and the nominal growth of 
trade is related to the effects of the rise in the price of the 
commodities and the changes in the exchange rate. These 
combined effects had an impact of 10.5% over the value of 
the world trade. For the first ti me since 1995, the prices i n 
do li ar of the agriculture commodities and of the manufactured 
goods increased simultaneously. 

Among the most notable facts of 2003 is the extraordinary 
expansion of the foreign trade of China, which grew up for 
three positions and became the third biggest importer in the 
world. The demand for imports from other Asian countries, 
from the USA and from the emerging economies grew also 
fast, contributing to the recuperation of the world trade. 

Those foreign conditions perm itted the fast growth of the 
Brazilian exports, despite the increase of the value of the 
Real. During 2003, the exchange rate of the dollar fell from 
R$ 3.4376 in January to R$ 2.9253 in December (see Table 
19.5). ln this year, according to the data from the Office of 
Foreign Trade of the Ministry of Development, lndustry 
and Trade (SECEX-MDIC), the Brazilian exports to China 
grew by 79.83%, going from US$ 2.52 billion in 2002 to 



US$ 4.53 billion in 2003. Meanwhile, the growth of the Brazilian 
exports to the United States was of only 8.21 %, that is, the amount 
exported to that destiny grew from US$ 15.35 billion in 2002 to 
US$ 16.69 billion in 2003. The growth of the Brazilian exports to 
the European Union that grew by 19.78%, from US$ 15. l l billion 
in 2002 to US$ 18. l O billion in 2003, and also to the Mercosul that 
grew by 71.31 %, from US$ 3.31 billion in 2002 to US$ 5.67 billion 
in 2003, compensated the mediocre performance of the Brazilian 
exports to the USA. So, the growth of the exports to China, to the 
European Union and to the Mercosul explains the best part of the 
performance of the Brazilian foreign trade. 

The performance of the Brazilian exports was inversely proportional 
to the degree of the elaboration of the products, that is, the basic 
commodities grew by 24.9%, the semi-manufactured products by 
22.0% and the manufactured products by 20.0%. This is a worrying 
information, since it rises the Brazilian dependency to markets with 
volatile prices and with a not very dynamic growth, which characterizes 
products of lower technology. On the other hand, this shows the 
good results of the investments made in the sector of agriculture and 
livestock that made Brazil one of the biggest exporters of the world of 
these products. The exports of agricultura! commodities and livestock 
products grew by 29.2% between 2002 and 2003 and the trade surplus 
related to those products grew by 32. l % (data from SECEX-MDIC). 

The growth of Brazilian imports in the year 2003 was modest and 
concentrated in only two sectors: fuels and lubricants, and raw materiais 
and intermediate goods. The growing value of the Real in relation to 
the dollar did not cause a rise in the imports of consumption goods. 
The fali in the imports of capital and consumption goods could be 
attributed to the economic recession. ln that year, it was registered a 
small fali of the product, which means a reduction of the per capita 
income of around 1.4%. The increase in the demand for fuel, 
intermediate goods and commodities can be explained mainly by 
the behavior of the foreign prices of these products. 

The capital and financial account of the balance of payments 
had also a surplus of US$ 5,543 million. This surplus is mostly 
explained by the operations made with the lnternational Monetary 
Fund (IMF). Brazil received in 2003, according to the Central Bank, 
the amounts of US$ 4, 120 million in March, US$ 9,290 million in 
J une and U S$ 4, 185 million in September from the IM~ maki ng a 
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total of US$ 17,595 million. Since Brazil made repayments to the 
IMF in 2003 in a total of US$ 12,827 million, the net result was 
positive for Brazil in US$ 4,768 million. 

The final result of the Balance of Payments permitted an increase 
of the reserves to a total of US$ 8,496 million. As an important part 
of the surplus in the capital and financial account was due to the 
operations with the IM~ the gross Brazilian reserves have had a growth 
bigger than the net reserves. The data presented by the Brazilian 
lnstitute of Geography and Statistics (IBGE) in this chapter show 
therefore a moderate im provement in the Brazilian foreign 
vulnerability. So, the good results of the current transactions account 
were not enough to reduce in an expressive way the threats to the 
equilibrium of the Brazilian foreign accounts. The capital account 
behavior in 2003 still showed a high dependence on the resources of 
the IM~ without which the final results of the Balance of Payments 
would be much more modest. 

Comércio Exterior/ Foreign Trade 

Luiz Carlos Delorme Prado 
Professor; Instituto de Economia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Adviser, Diretoria Industrial, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
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Tabela 19.1 - Balanço de pagamentos - 2001-2003 
Table 19.1 - Balance of payments - 2001-2003 

Valor 1 000 000 US$/ 
Especificação Value 1,000,000 US$ 

ftem 

2001 2002 

Balança comercial/ 2 650 13146 

Trade balance 

Exportações/ 58 223 60 362 

Exporls 

Importações/ 55 572 47 216 

lmporls 

Serviços/ (-) 7 759 (-) 5038 

Services 

Rendas/ (-) 19 743 (-) 18191 

lncome 

Transferências unilaterais/ 1 638 2 390 

Unrequited transfers 

Transações correntes/ (-) 23 215 (-) 693 

Current transacüons 

Conta capital e financeira/ 27 052 8 808 

Capffal and financial account 

Conta financeira/ 27 088 8 375 

Financial account 

Conta capitaV (-) 36 433 

Capital account 

Erros e omissões/ 531 (-) 813 

Errors and omisslons 

Resultado da balança de pagamentos/ 3 307 302 

Result of the balance of paymenls 

2003 

13 126 

60 361 

47 235 

(-) 5 083 

(-) 18191 

2 390 

(-) 7 757 

12 003 

11 570 

433 

(-) 3 944 

302 

Fonte/Source: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília. DF, te~ 2004. Disponível em/ Avallable 

from: <http/ twww.bcb.gov.br>. Acesso em mar 2004/Cited: Mar. 2004. 
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Tabela 19.2 - Exportação - 2001-2003 
Table 19.2- Exporls - 2001-2003 

Valor 1 000 000 US$ Fob/ 
Especmcação/ Va/ue 1,000,000 US$ Fob 

ftem 

2001 2002 

Total/ 58223 60 363 
Total 

Produtos básicos/ 15 342 16 952 
Prlmary products 

Produtos semimanufaturados/ 8 348 8 965 
Semimanufactured products 

Produtos manufaturados/ 32 796 33000 

Manufactured products 

Operações especiais/ 1 737 1 446 
Special operations 

2003 

73 084 

21 179 

10 944 

39 653 

1 308 

Fonte/Source: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasilia, DF, fev. 2004 Disponível em/ Available 
from: <http://www.bcb.gov.br>. Acesso em: mar 2004 /Cited: Mar. 2004. 
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Gráfico 19.1 - Comércio exterior - 2001-2003 
Graph 19. 1 - Foreign frade - 2001-2003 
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Fonte/Source Boletim do Banco Central do Brasil Brasília, DF, fev 2004. Dispon ível em!Available from: 
<http://www.bcb.gov.br>.Acesso em mar. 2004/Cited: Mar. 2004. 
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Tabela 19.3 - Importação - 2001-2003 
Table 19.3 - lmporls - 2001-2003 

Especificação/ 
ftem 

Valor 1 000 000 US$ Fob/ 

Va/ue 1,000,000 US$ Fob 

2001 2002 2003 

Total/ 
Total 

Bens d e capital/ 
Capital goO<ls 

Bens de consumo/ 
Consumer goods 

Duráveis/ 
Durable 

Não~duráveis/ 

Nondurable 

Combu stiveis e lubrificantes/ 
Fuels and Jubricants 

Matérias~primas e produtos intermediárbs/ 
Raw materiais and intermediate goods 

55 571 

14 808 

7147 

3 516 

3 631 

6 276 

27 340 

47240 48260 

11643 10 348 

5 91 0 5 538 

2 509 2 417 

3400 3 121 

6 240 6 577 

23447 25 797 

Fonte/Source: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília, DF, fev 2004. Disponível em/ Available 
from: <http/lwNw.bcb.gov.br>. Acesso em mar 2004 / Cited: Mar. 2004. 

Gráfico 19.2 - Reservas internacionais brutas e líquidas do País 
1997-2003 

Graph 19.2 - Gross and net international reserves ofthe country 
1997-2003 
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Fonte/Source Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília, DF, fev 2004 Disponível em/Avallable from 
<http/lwNw.bcb.gov.br>.Acesso em: mar. 2004/Clted: Mar. 2004 
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Tabela 19.4 - Dívida externa total e líquida - 2001-2003 
Table 19.4 - 7õtal and net externai debt - 2001-2003 

Registrada/ 

Registered 

Especificação/ 
Item 

Setor público não-financeiro/ 

Noffnancial public sector 

Setor privado ( 1 )/ 

Private sector (1) 

Não-registrada/ 

Unregistered 

Setor público não~financeiro/ 

Noffnancial public sector 

Setor privado ( 1 )/ 

Private sector (1) 

Reservas internacionais/ 
lntemational reserves 

Haveres dos bancos comerciais/ 
Assets of commerciaJ banks 

Liquida/ 

Net 

Empréstimos intercompanhias/ 

lntercompany /oans 

Externa total, mais empréstimos intercompanhias/ 

Total externai debt plus intercompany loans 

Valor 1 000 000 US$/ 

Value 1,000,000 US$ 

2001 2002 

192 720 195 587 

92 818 110 355 

99 903 85 232 

17 214 15 124 

364 65 

16 850 15 059 

35 866 37 823 

8 313 5 090 

162 704 164 839 

16133 16 978 

226 067 227 689 

2003 

207193 

123 709 

83484 

11 582 

11 582 

52 675 

5 635 

157772 

18 768 

237 544 

Fonte/Source: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasllia, DF, fe~ 2004. Disponível em/ Available 

from: <httpl/www.bcb.gov.br>. Acesso em mac 2004/Cited: Mar. 2004. 

Nota Dados até setembro de 20031 

Note: Data until September 2003. 

( 1) lnclu i setor público financeiro. I (1) lncludes ffnancial public sector. 
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Tabela 19.5 - Taxa de câmbio - 2003 
Table 19.5 - Exchange rate - 2003 

Média mensal em 

R$ilJS$1 Taxa real (%)/ 

Ano e mês/ 
Monthly average ln Real rate (%) 

R$/US$ 
Year and month 

Comprai Vendai Ao mês/ Ao ano/ 
Buylng Selhng Monthly Annua/ 

Janeiro/January 3,4376 3,4384 (·) 5,17 (· ) 5,17 

Fevereiro/February 3,5900 3,5908 4,43 (·) 0,97 

Março!March 3,4461 3,4469 (·) 4,01 (·)4,94 

AbriVApril 3,1179 3,1187 09,52 (·) 13,99 

Maio!May 2,9549 2,9557 (·) 5,22 (·) 18,48 

Junho/June 2,8824 2,8832 (·) 2,45 (·) 20,48 

Julho/Ju/y 2,8790 2,8798 (-) 0,12 (· ) 20,58 

Agosto!August 3,0017 3,0025 4,26 (-) 17,19 

Setembro!September 2,9220 2,9228 (-) 2,65 (-) 19,39 

Outubro/October 2,8607 2,8615 (· ) 2, 1 (· ) 21,08 

Novembro/November 2,9130 2,9138 1,83 (·) 19,64 

Dezembro/December 2,9245 2,9253 0,39 (-) 19,32 

Média anual/Annua/ average 3,0775 3,0783 (·) 15,10 

Fonte/Source: Boletim do Banco Central do Brasil. Brasília, DF, fev. 2004 Disponivel em/ Avai!able 

from: <http://www.bcb.gov.br>. Acesso em: mar. 2004/Clted: Mar. 2004. 
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Gráfico 19.3 - Reseivas internacionais, por países selecionados - 2002-2003 
Graph 19.3 - lnternational reserves, by selected countries - 2002-2003 
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Fonte/Source: Boletim do Banco Central do Brasil Brasília, DF, fev 2004. Disponível em!Available from: 
<ht!p:/fwww.bcb.gov.br>.Acesso em: mar. 2 004/Cited: Mar. 2004. 
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Ciência e T ecno ogia 

A posição do Brasil em relação à ciência, tecnologia 
e inovação 

Apesar de uma melhora em vários indicadores e do árduo 
e louvável trabalho de diversas entidades e órgãos 
governamentais na conscientização da importância dos ativos 
intangíveis, o Brasil ainda tem um longo caminho a trilhar 
para inscrever-se no círculo de países que tratam a propriedade 
intelectual como chave de abóbada para a conquista de poder 
político-econômico. 

Persiste, pois, o descompasso entre a produção científica 
do Brasil e sua transformação em patentes suscetíveis de 
garantir resultados econômicos. Se, de um lado, a publicação 
de trabalhos científicos contendo valiosas informações sobre 
o resultado de pesquisas contribui para a promoção acadêmica 
de nossos cientistas, implica, por outro lado, em termos 
práticos, a transferência gratuita de tecnologia para países 
desenvolvidos que usam e usarão esses conhecimentos no 
desenvolvimento de produtos que, lá patenteados, asseguram 
ganhos para os respectivos titulares e não para os nossos 
pesquisadores, que continuarão a receber salários incompatíveis 
com seu nível intelectual. 

Tornou-se antológica, aliás, a comparação com a Coréia, 
onde cerca de 75 000 pesquisadores trabalham em inovação 
tecnológica nas empresas, contra 9 000 no Brasil, e inevitável 
a menção à morosidade do processamento de pedidos de 
registro de marca e de requerimentos de patente, atribuível, 
por sua vez, à situação por que vem, há anos, passando o 
INPI e que vem desestimulando inventores e empresários, 
sobretudo nacionais. 

O assunto é muito oportuno, em um momento em que o 
Brasil procura se destacar no palco internacional, expressando 



posições firmes e corajosas e aspirando a um papel de líder. Para 
que um país possa angariar respeito nas suas propostas, precisa, 
porém, de um lastro, e esse lastro, nos dias de hoje, consiste, antes 
de tudo, na detenção de ativos intangíveis. Tanto assim é que a 
propriedade intelectual é item necessário na negociação de qualquer 
acordo internacional. Ora, é, infelizmente, inexpressiva a lista de 
marcas e inventos do País protegidos e difundidos 
internacionalmente. Ao contrário do que se passa nos países 
centrais, não há, entre nós, uma sistemática aposta na capacidade 
de geração de tecnologia e conquista de mercados, traduzida na 
disponibilidade de crédito e na oferta de segurança jurídica mediante 
concessão de patentes e registros de marcas. O poder político
econômico de países como os Estados Unidos deriva exatamente 
do somatório de força de suas empresas, deitando suas raízes em 
uma postura histórica de crédito à capacidade de criar e disposição 
para enfrentar riscos. Além disso, participam desse somatório 
inúmeros cientistas e empresários brasileiros que, desencantados 
com a falta de condições de trabalhar no Brasil, emigram e oferecem 
o seu trabalho a outros países. Portanto, a posição marginal do 
Brasil, retratada nas estatísticas, não é obra do acaso, mas da falta 
de conscientização do valor de bens não corpóreos, que são, hoje 
mais do que nunca, os grandes motores do desenvolvimento. Esse 
pensamento tem como pano de fundo uma cultura que só atribui 
valor patrimonial a objetos sensíveis e que, com fobia de perda, 
criou o curioso modelo de capitalismo sem risco. 

No Brasil, são poucas as empresas que atentam para o 
problema e, quando investem em inovação, na realidade, aplicam 
muito mais em ativos tangíveis (máquinas e equipamentos). Por 
outro lado, somente agora, após dramático clamor na imprensa, 
o País propõe um programa para capacitar o 1 N PI, órgão 
responsável pelo setor, que, desde o início do novo governo, 
permaneceu cerca de um ano e meio sem presidente confirmado. 
O problema do INPI, aliás, é crônico, e uma de suas fontes é o 
sofisma de que propriedade industrial é matéria de interesse 
apenas das grandes potências, quando a propriedade industrial é 
a causa, e não o efeito da riqueza de um País. Propriedade Industrial 
é uma catapulta para o crescimento, útil sobretudo à pequena e 
média empresa. Ao tratá-la inadequadamente, o Brasil frustra os 
seus pesquisadores e empresários, perde capacidade inventiva e 
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mercados, além de provocar o deslocamento de cientistas e 
pessoas com capacidade empresarial para países onde o seu 
trabalho será mais bem remunerado. 

José Antonio B. L. Faria Correa 
Advogado e sócio de Donnemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 
Ex-Presidente da Associação Brasileira de Propriedade Industrial - A BPI 
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cience and T ec nology 

The position of Brazil in relation to science, technology 
and innovation 

Despite the improvement of a lot of indicators and the 
hard and laudable work of several institutions and 
government organizations in the awareness of the 
importance of intangible actives, Brazil still has a long way 

to go to be written inside the circle of countries that treat 
the intellectual property as the key of the door to the conquest 
of political and economic power. 

The distance between the scientific production of Brazi 1 
and its transformation in patents susceptible to secure 
economic results remains. lf, in a way, the publication of 
scientific works, containing valuable information about the 
result of researches, contributes to the academic promotion 

of our scientists, it im pi ies, on the other hand, i n practical 
terms, the free transference of technology to the developed 
countries that use now and will use this knowledge in the 
development of products that, once patented there, will 
secure gains to the respective owners and not to our 
researchers, who will continue to receive salaries 

incompatible with their intellectual levei. 

By the way, the comparison with South Korea, where 
around 75,000 researchers work in technological innovation 
in the companies, against only 9,000 in Brazil, has become 
anthological, and it is also inevitable to mention the slowness 
of the processing of demands for trademark registration and 
of patent appl ications, attributable on the other hand to the 

situation that the National lnstitute of Industrial Property 
(1 N PI) has been passing through for years and that has not 
been stimulating the investors and the entrepreneurs, the 
Brazilian ones basically. 



The subject is very opportune, in a moment in which Brazil 
tries to occupy an outstanding position on the international stage, 

expressing firm and courageous points of view and aspiring to a 
position of a leader. ln order to get respect i n its propositions, a 
country needs ballast and this ballast nowadays consists basically 
in the detention of intangible assets. So much it is true that the 
intellectual property is a necessary item in the negotiation of any 
internati ona 1 treaty. Wel 1, the 1 ist of Brazi 1 ian tradem arks a nd 
inventions protected and spread internationally is inexpressive, 

unfortunately. ln contrast to which happens in the developed 
countries, there is not among us a systematic challenge in the 
capacity of the generation of technology and the conquest of 
markets, translated in the availability of credit and the offer of 
juridical security, through the concession of patents and the 
registration of trademarks. The political and economic power of 
countries like the United States comes exactly from the addiction 

of forces of their companies, laying their roots in a historie attitude 
of givi ng credit to the capacity of creation a nd of disposition to 
face risks . Besides that, many Brazilian scientists and entrepreneurs 
that, disenchanted with the lack of conditions to work in Brazil, 
emigrate and offer their work to other countries, add to this 
situation. So, the marginal position of Brazil, showed in the 

statistics, is not a work of chance, but it comes from the lack of 
conscience of the value of the intangible assets, which are today 
more than ever the big engines of development. This thought has 
as background a culture that only attributes some patrimonial value 
to the perceptible goods and that, with fear of losing, has created 
a curious model of capitalism without risk. 

ln Brazil, the companies that pay attention to the problem are 
few and when they invest in innovation, in reality they invest much 
more in tangible assets, like machines and equipment. On the other 
side, only now, after a dramatic outcry in the press, the country 
proposes a program to capacitate the INPI, the institute responsible 
for the sector, that since the beginning of the new government has 
remained around one year and a half without a confirmed president. 
The problem of the INPI is rather chronic and one of its sources is the 
sophism that the industrial property is a matter of interest only to the 
Great Powers, when it is the cause and not the effect of the richness 
of a country. The industrial property is a catapult for growth, useful 
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mostly to the small and the medium companies. Treating it 
inadequately, Brazil frustrates its researchers and entrepreneurs, loses 
the inventive capacity and the markets, besides causing the 
displacement of scientists and people with entrepreneurial capacity 
to countries where their work will be better paid. 

José Antonio B. L. Faria Correa 
Lawyer and partner, Donnemonn, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira 

Former President, Associação Brasileiro de Propriedade Industrial - A BPI 
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Tabela 20.1 - Indicadores selecionados dos cursos 
de pós-graduação - 1993-2002 

Table 20. 1 - Selected indicators in master's and doctorate's 
courses - 1993-2002 

Alunos novos/ Matriculados/ Alunos tltulados/ 

Ano/ 
New students Enrolled students Degrees conferred 

Year 
Mestrado/ Doutorado/ Mestrado/ Doutorado/ Mestrado/ Doutorado/ 
Masters Doctorate's Master's Doctorate's Master's Doctorate 's 

1993 12 81 6 4 191 38 265 15569 4 557 1 875 

1994 15 093 4 957 40 027 17361 7 550 2 031 

1995 15 995 5 110 4312 1 19 492 8 982 2 497 

1996 16 255 5102 44 925 22 004 10 356 2 972 

1997 17 413 61 45 47 271 24 250 11 925 3604 

1998 19 774 6 720 50 844 26 797 12 510 3 945 

1999 23 808 7 896 57 031 29 985 15356 4 862 

2000 28 856 8444 63 614 33 004 18 373 5 345 

2001 27 845 9 013 63 906 35 102 19986 6 042 

2002 29 505 9833 63 906 35 102 19986 6 042 

Fonte!Source: Indicadores de ciência e tecnologia: recursos humanos: indicadores sobre o ensino de 
pós-graduação. Brasília, DF Ministério da Ciência e Tecnologia, 2004. Disponive 1 em/ Avallable from: 
<http://www.mct.gov.brlestaVascavpplportugueslmenu3r:ege.htm>. Acesso em mar. 20041 Cffed: Mar. 2004. 

Gráfico 20.1 - Publicação de artigos em periódicos científicos 
internacionais indexados - 1997-2002 

Graph 20. 1 - Number of papers published in indexed international scientific 
periodicals - 1997-2002 
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Fonte/Source: Indicadores de ciência e tecnologia: produção científica Brasília, DF Ministério da Ciência e 
Tecnologia, 2003. Disponível em!Available from: <httpllwww.mctgov.br/estat'ascavpp/portugues/menu6page 
hlm>. Acesso em: jun. 2003/ Cffed: June 2003 
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Tabela 20.2 - Instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores e doutores 
em ciência e tecnologia -1995/2002 

Table 20.2 - lnstitutions. research groups, researchers and doctors 
in science and technology - 199512002 

Espec~icação/ Item 1995 1997 2000 2002 

lnsüluições/ lnstitutions 

Grupos de pesquisa/ Research groups 

Pesquisadores/ Researchers 

Doutores/ Doctors 

158 

7 271 

26 799 

14 308 

18 1 

8 632 

34 040 

18 724 

224 

11 760 

48 781 

27 662 

268 

15158 

58 891 

34 349 

Fonte/Source: Indicadores de ciência e tecnologia: recursos humanos: indicadores sobre pesqui

sadores. Brasília, OF: Ministério da Ciência e Tecn ologia, 2003. Disponível em!Available from: 

<httpJ/wwwmct.gov.br/estaUascavpp/portugues/3_Recursos_Humanos/tabelas/eb3_5_ 1.htm>. Aces

so em jun. 2003/Cited: June 2003. 

Gráfico 20.2 - Pedidos de patentes depositados - 1996-2002 

Graph 20.2- Patent applications 1996-2002 
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Fonte/Source: Indicadores de ciência e tecnologia: patentes. Brasilia, DF: Ministério da Ciência e Tecnologia, 
2004. Disponível em/ Available trom <http J/wwwmct.gov.br/estaVascavpp/portugues/menu7page.htm>. 
Acesso em: mar. 2004/Cited: Mar. 2004. 
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Tabela 20.3 - Recursos do governo federal aplicados em ciência 
e tecnologia, por instituição - 2001-2002 

Table 20.3 - Federal government resources invested in science and technology, 
by institution - 2001-2002 

Total/ Total 

Justiça Eleitoral/ 

Electoral Justice 

lnst~uiçãol 

lnstitution 

Ministério d a Agricultura e do Abastecimento/ 
Department of Agriculture and Supply 

Ministério da Ciência e Tecnologia/ 

Department of Science and Techno/ogy 

Ministério d a Cultural 
Department of Cu/fure 

Ministério d a Defesa/ 

Department of Defense 

Ministério d a Educação/ 
Department of Education 

Ministério da Integração Nacional/ 
Department of National lntegration 

Ministério d a Saúde/ 
Department of Health 

Ministério d e Meio Ambiente/ 

Department of Environment 

Ministério d e Minas e Energia/ 
Department of Mines and Energy 

Ministério d o Desenvolvimento Agrário/ 

Department of Agrarlan Development 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterbr/ 

Department of Development, lndustry and 
Foreign Trade 

Ministérb do Esporte e Turismo/ 

Department of Sports and Tourism 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/ 
Department of PJanning, Budget and Administration 

Ministério do Trabalho e Emprego/ 

Department of Labor and Employment 

Presidência da República/ 
Presidency of the Republic 

Valor (1 000 R$Y Value (1,000 R$) 

2001 

3361831,4 

8 3,1 

66 355 4,5 

147 947 8,9 

37 3,2 

4448 4,3 

47 266 3,9 

565 6,3 

68 2486,1 

1 283 3,9 

21 7,2 

2002 

292 259 2,1 

22 0,5 

59 997 5,5 

116 271 5,4 

3 124 6,9 

46 091 0,8 

165 0,8 

64 465 1,3 

13688,3 

34 2,0 

13 8,2 

54 6,6 

650 5,8 

Fonta!Source: Indicadores de ciência e tecnologia recursos aplicados Brasília, DF: Ministério da Ciên

cia e Tecnologia, 2004. Disponível em!Available from: <http//www.mct.gov.brlestal/ascavpplportugues/ 

menu2page.htm>. Acesso em: mar. 2004/Cited: Mar. 2004. 
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Tabela 20.4 - Recursos dos governos estaduais aplicados 
em ciência e tecnologia - 1998-2001 

Table 20.4 - State government resources invested 
in science and technology- 1998-2001 

Especificação/ Valor (1 000 R$Y Value (1,000 R$) 

Item 
1998 1999 2000 2001 

Brasil!Brazll 1 715132 1 603 522 1477377 1 572 537 

Norte/Norlh 13 977 9468 32 931 29 810 
Rondônia 462 318 332 713 

Acre 6 748 5159 

Amazonas 1 215 971 9 280 5 963 

Roraima 3 367 1 736 961 386 

Pará 6 395 2 547 8 511 7 364 

Amapá 2 538 3 896 7 084 8 804 

Tocantins 15 1 421 

Nordeste!Norlheast 198 916 139185 97 481 157 311 

Maranhão 1 556 848 3 333 27 176 

Piauí 7 813 2 661 510 665 

Ceará 20 651 11 292 9171 14 52 3 

Rio Grande do Norte 5 316 6 407 

Paraíba 30 879 30 672 8 390 7 834 

Pernambuco 47 485 29 053 46 855 63 388 

Alagoas 4 587 3 932 4 21 0 7 592 

Sergipe 3014 2 531 3 208 5 826 

Bahia 82 931 58196 16488 23 900 

Su deste!Southeast 1117 910 1186 205 1 083 015 1124 234 
Minas Gerais 105 450 69496 81 835 95 653 

Espirfo Santo 44 258 39 332 21143 10 200 

Rio de Janeiro 265 687 248 512 232 698 157185 

São Paulo 702 515 828 865 747339 861 196 

SuVSouth 330 323 225 321 217355 224 soo 
Paraná 58 589 105 589 105 71 3 

Santa Catarina 134 405 125 950 4 554 5 219 

Rio Grande do Sul 137 329 99 371 107212 113 868 

Centro-Oeste/Central West 54 006 43 343 46 595 36 382 
Mato Grosso do Sul 268 396 1 364 1 829 

Mato Grosso 4 283 3 700 1 557 1 425 

Goiás 42 094 35 087 40 148 29 886 

Distrito Federal/Federal Dlstrict 7 361 4 160 3 526 3 242 

Fonte!.Source: Indicadores de ciência e tecnologia recursos aplicados. Brasília, OF: Ministério da Ciên-

eia e Tecnologia, 2003. Disponível em !Avallable trom: <httpJfwww.mctgov.br/estaUascavpp/portuguesl 

menu2page.htm>. Acesso em: jun. 2003/Cited: June. 2003. 
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Governo 

As informações aqui apresentadas dão uma visão panorâmica 
da importância econômica e social da despesa do governo 

federal entre 2000 e 2002. Elas fornecem importantes 
elementos para a compreensão dos constrangimentos 
orçamentários que limitam a capacidade de gasto da União, 
criando obstáculos à melhoria das políticas públicas e 
embaraços à execução de uma política econômica pautada 
pelo interesse coletivo. 

A elevada magnitude das despesas financeiras foi o traço 
distintivo do gasto do governo federal nos últimos três anos da 
administração Fernando Henrique Cardoso (Tabela 21. l e 
Gráfico 21 .2). A alocação de 57% da despesa total para 
pagamento de juros e amortização é conseqüência direta do 
crescimento exponencial da dívida pública federal durante o 
Plano Real, a qual passou de 13,4% para 36,6% do Produto 
Interno Bruto - PIB entre 1995 e 2002. 

Embora a despesa financeira com pagamento de 
amortização não tenha significado uma subtração de recursos 
fiscais disponíveis para o financiamento das políticas públicas, 
pois a dívida tem sido refinanciada, sua elevada magnitude 
gerou graves constrangimentos para a política econômica. Isto 
porque a necessidade de captar no mercado financeiro um 
volume de recursos equivalente a 23% do PIB não apenas 
fragilizou o governo federal na sua relação com os credores 
internos e externos - com sérias implicações sobre a política 
monetária -, como também comprometeu a possibilidade de 
utilizar sua capacidade de endividamento para financiar 
investimentos públicos e promover políticas anticíclicas. 

Com um volume médio de despesa não-financeira entre 
2000 e 2002 em torno de 22,4% do PIB, a União teve um 
importante papel na determinação da demanda agregada. 
No entanto, como a despesa efetiva do governo federal ficou 
bem aquém de sua Carga Tributária Bruta - CTB, foi negativo 



o efeito líquido de sua ação sobre o crescimento da economia. O 
caráter recessivo da política fiscal deve-se à implementação de um 
draconiano programa de ajuste financeiro que obrigou o governo 
federal a retirar de circulação excedentes fiscais da ordem de 1,4% 
do PIB ao ano para pagamento de juros. Mesmo assim a dinâmica 
financeira que impulsiona o crescimento da dívida federal não foi 
rompida, pois a despesa com juros foi bem superior ao superávit 
fiscal, ficando em torno de 4% do PIB. 

No triênio de 2000-2002, o gasto social representou 
aproximadamente 61 % do total da despesa não-financeira da União. 
Além de exercer um papel estratégico na integração e coordenação 
das políticas sociais em escala nacional, sobretudo nas áreas de 
saúde e educação, o governo federal foi de longe o principal 
provedor de recursos para o financiamento do gasto social, sendo 
responsável no período por despesas equivalentes a 13,6% do PIB, 
o que representa mais de uma vez e meia o total das despesas 
sociais de estados e municípios. 

Ainda que a proporção do gasto social em relação ao PIB tenha 
se mantido relativamente estável, a transformação da política social 
em variável de ajuste da política fiscal levou a uma sistemática 
diminuição de sua importância em relação à CTB. Em comparação 
com 1997, ano anterior à eclosão da crise econômica, em 2002, a 
proporção do gasto social em relação à CTB diminuiu de 61 % para 
55%. Em conseqüência, no triênio em questão, o valor real do 
gasto social ficou praticamente estagnado, próximo ao patamar 
atingido em 1998. 

A composição do gasto social do governo federal entre 2000 e 
2002, apresentada na Tabela 21.2, revela que 86% dos recursos 
foram destinados às áreas de Previdência Social (46,6%t Benefícios 
a Servidores (19, l %), Saúde (13,6%) e Educação (6,6%). A evolução 
da participação relativa de cada área indica que as despesas sociais 
garantidas por legislação específica - que assegura a provisão de 
recursos necessários a sua viabilização - ficaram menos vulneráveis 
aos cortes orçamentários determinados pelos imperativos do ajuste 
fiscal e pelas vicissitudes do jogo político. 

O dispêndio com organização agrária foi a maior vítima da 
insegurança orçamentária que tem comprometido a promoção e a 
continuidade das políticas sociais. Refletindo uma inequívoca inflexão 
de prioridade na reforma agrária, os recursos da área sofreram drásticos 

354 8 /BGE Brasil em númeras/Brazil in figures 2004 



cortes, chegando a atingir, no ano 2000, um valor de 45% inferior 
(em termos reais) ao registrado em 1998. Em média, a participação 
da despesa com organização agrária no triênio de 2000-2002 foi 
21 % inferior àquela verificada entre 1995 e 1999. 

A economia com pessoal foi uma das principais medidas adotadas 
para conter o gasto público. A Tabela 21.3 e o Gráfico 21. l mostram 
que, em relação ao PIB, a despesa da União com pessoal permaneceu 
relativamente estabilizada, em torno da média de 5,3%, entre 1996 
e 2002. No entanto, se comparada à evolução da despesa não
financeira, a proporção do gasto com pessoal apresentou tendência 
decrescente, reduzindo-se de 24 ,6%, em 1998, para 22,4%, entre 
2000 e 2002. A economia de recursos gerada pela contenção do 
gasto com pessoal também pode ser avaliada pela diminuição de 
seu peso em relação à CTB, que entre 1996 e 2002 passou de 
27,2% para 22, l %. 

A Tabela 21.4 registra que o ajuste nas despesas com pessoal foi 
obtido graças a uma severa redução no número de servidores ativos. 
Entre 1995 e 2002, enquanto a soma dos inativos e dos pensionistas 
cresceu cerca de 15%, houve uma contração de 20% no número de 
servidores ativos. A diminuição em 28% no número de servidores 
ativos per capita é um importante indicador dos constrangimentos 
objetivos enfrentados pelo governo federal para melhorar o 
atendimento à população. 

A crescente dificuldade de compatibilizar o cumprimento das 
obrigações financeiras com o atendimento das necessidades sociais 
e com a melhoria dos serviços públicos caracteriza o estreito raio de 
manobra orçamentária do governo federal. O aumento da receita 
fiscal esbarra na já bastante elevada carga tributária e na sua 
composição baseada em impostos socialmente regressivos e 
penalizadores da competitividade econômica. A compressão da 
despesa não-financeira colide com as gritantes carências das políticas 
públicas em todas as áreas da administração federal. 

A possibilidade de gerar economia de recursos por meio de 
operações de remanejamento de verbas é limitada pela elevada 
rigidez orçamentária da União. Ademais, em um país com graves 
problemas sociais e grandes deficiências nos serviços públicos, tal 
expediente leva a escolhas perversas. De fato, não há sentido em 
contrapor o gasto social às outras despesas não-financeiras efetuadas 
pelo governo e, menos ainda, em contrapor o gasto social com políticas 
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compensatórias (destinadas a atender as necessidades emergências 
da população em estado de pobreza absoluta) ao gasto social com 
políticas universais que efetivam direitos sociais (que têm por objetivo 
atacar as causas dos problemas sociais, reduzir as desigualdades sociais 
e garantir benefícios e serviços básicos para toda a população). 

A única alternativa capaz de superar a brutal restrição financeira 
vivida pelo governo federal sem comprometer a sua capacidade de 
promover políticas públicas passa pela diminuição nas despesas 
financeiras, o que contraria poderosíssimos interesses econômicos 
internos e externos. 

A delicada situação das finanças públicas impõe escolhas que 
não podem ser delegadas a técnicos que atuam em nome de uma 
racionalidade econômica supostamente neutra. A proporção do fundo 
público que deve ser destinada aos credores do Estado, ao gasto 
social e às demais áreas de atuação do governo é uma decisão 
política. Cabe ao debate público explicitar os interesses econômicos 
e ideológicos em jogo, mostrando as possibilidades, os limites e as 
conseqüências de cada uma das opções acima mencionadas. 

Plinio de Arruda Sampaio Jr. 
Professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
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Government 

The statistics of this section give us a broad vision of the 
economic and social importance of the federal 

government's expenditures during the years 2000-2002. They 
also provide important information to the understanding of 
the budget constraints that limit the Union's real spending 
capacity, creating obstacles to the improvement of public 
policies and jeopardizing the performance of economic policies 
based on publ ic interest. 

The great magnitude of financial expenditures was the 
main feature of the federal government expenses in the last 
three years of Cardoso' s adm inistration (Table 21 . l and Graph 
21.2). The allocation of 57% of the total effective expenditure 
for payment of domestic and foreign interest and amortization 
is a direct consequence of the exponential growth of the 
federal public debt during the Real Plan, which jumped from 
13.4% to 36.6% of the Gross Domestic Product (GDP) between 
1995 and 2002. 

Although financial expenditures with amortization payments 
did not mean a subtraction of fiscal resources avai lable for 
funding public policies, since the debt had been turned over, 
its great amo unt created serious constraints to econom ic 
policies. The need to borrow an amount of money equivalent 
to 23% of the GDP not only turned the federal government 
vulnerable to the pressure of domestic and foreign creditors, 
with very serious implications to the monetary policy, but it 
also hindered any possibility it might have had of using the 
public debt as an instrument for promoting public investment 
and stimulating anticyclical policies. 

With an average non-financial expenditure of about 22.4% 
of the GD~ the Union played a very important role in 
determining the aggregate demand. Nevertheless, because 
its real expending was systematically lower than the Gross Tax 
Burden (GTB), the net impact of government's actions on the 



creation of income was clearly restrictive, with negative repercussion 
on economic growth. The recessive nature of such policy is due to 
the implementation of a draconian program of fiscal adjustment that 
compelled the federal government to withdraw from circulation a 
yearly tax surplus of about 1.4 % of the GDP to pay interest. Even so, 
the financial dynamics that made the federal debt increase did not 
stop, because the amounts involved in the payment of interest were 
much higher than the fiscal surplus, i.e., of about 4% of the GDP 
during the period. 

ln the triennial 2000-2002, social expenditure represented 
approximately 61 % of the total nonfinancial expenditure of the federal 
government. ln addition to its strategic role in the integration and 
coordination of social policies in a national scale, specially in the 
areas of education and health, the federal government was the main 
supplier of resources to fund social expenditure, being responsible, 
between 2000 and 2002, for disbursements of amounts equivalent to 
13.6% of the GDP, which represented more than 1.5 of the total 
social expenditure carried out by the states and the municipalities. 

Even though the relation between social expenditure and the GDP 
had remained relatively stable, the transformation of social policy into 
a variable of adjustment of the fiscal policy produced a systematic 
reduction in its proportion regarding the GTB. ln comparison with 1997, 
year prior to the beginning of the economic crisis, in 2002, the relation 
of social expenditure to GTB diminished from 61 % to 55%. As a 
consequence, in the years 2000-2002, the real value of the social 
expenditure remained stagnated, near the levei achieved in 1998. 

The federal government's composition of social expenditure by 
areas of action, showed in Table 21.2, reveals that 86% of the funds 
were allocated to the areas of Social Security (46.6%), Benefits Paid 
to Public Employees (19. l %), Health (13.6%), and Education (6.6%). 
The evolution of the relative participation of each area demonstrated 
that social expenditures ruled by a specific law, which ensured them 
the tax funds needed, proved to be less vulnerable to both budgetary 
cuts determined by the imperatives of fiscal adjustment and by the 
vicissitudes of political interests. 

Expenditure with Agrarian Organization was the greatest victim of 
the budgetary uncertainty that jeopardized the fostering and continuity 
of social policies. Reflecting an unequivocal inflection in the priority given 
to the Agrarian Reform, the funds for the area underwent drastic cuts, 
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reaching, in 2000, a real value 45% below the one registered in 1998. ln 
average, the participation of the area in the social expenditure during 
2000-2002 was 21 % below the average levei in the 1995-1999 period. 

The economy with personnel was one of the main policies adopted 
to contain the expansion of public expenditures. Table 21.3 and Graph 
21. l show that the Union's expenditures with public personnel remained 
stabilized around 5.3% of the GDP from 1996 to 2002. Nevertheless, 
when compareci with the non-financial expenditure, the proportion of 
disbursement with personnel revealed a continuous decline, falling 
from 24.6% in 1998 to 22.4% between 2000 and 2002. The saving of 
funds due to the reduction of expenditures with public personnel may 
be estimated by the contraction of its weight in the GTB, which 
decreased from 27.2% to 22. l % between 1996 and 2002. 

Table 21.4 records that the decrease in expenditures with public 
personnel caused a reduction of 20% in the number of active civil 
servants between 199 5 and 2002. The contraction of 28% in the 
number of civil servants per capita is an important indication of the 
objective constraints faced by the federal government to improve its 
services to the population. 

The growing difficulty to comply with financial obligations, in the 
one hand, and the satisfaction of the overwhelming social needs plus 
the necessity to improve public services, on the other hand, 
characterize the federal government's budgetary low range of 
maneuver. The increase in tax revenues shocks with the already very 
high GTB and with its composition based on taxes that are both 
socially regressive and biased against economic productivity. The 
further reduction of non-financial expenditure collides with the 
enormous privation of public policies in practically every area of the 
federal administration. 

The alternative to generate economy of funds by operations of 
budget redistribution is limited by its high degree of rigidity. 
Furthermore, in a country with serious social problems and great 
deficiencies in public services, such device implies in perverse choices. 
ln effect, there is no purpose in opposi ng social expenditure to the 
other forms of non-financial expenditures and, even worse, to oppose 
social expenditures with compensatory policies (directed to attend 
the urgent needs of the extreme poor population) to social expenditures 
with universal policies that assures social rights (whose main goal is 
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to overcome the causes of social problems, reduce social inequality 
and assure basic benefits and social services to all citizens). 

Given its very high proportion i n total expenditure, it is clear that 
the solution to the serious budgetary restrictions that jeopardize the 
action of the federal government depends on the reduction of financial 
expenditures. However, this alternative faces fierce opposition from 
very powerful internai and externai economic groups. 

The delicate state of public finances requires decisions that should 
not be delegated to a technocracy which acts in the name of an 
economic rationality presumably neutral. The determination of the 
proportion of public funds that should be ai located to the States 
creditors, to social expenditures and to ali the other areas of action of 
the government is, above ali, a political decision. lt is incumbent on 
public debate to make the economic and ideological interests involved 
explicit, showing the possibilities, the limits and the consequences of 
each alternative mentioned. 

Plinio de Arruda Sampaio Jr. 
Professor, Instituto de Ecooomia, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
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Tabela 21.1 - Gasto total e social do governo da União - 2000-2002 
Table 21. 1 - 7õtal and social expenditure of the government - 2000-2002 

Especificação/ 

Item 

1. To tal d o balanço geral d a União/ 

1. Total ofthe government budget 

2. Transferências intragovernamentais/ 

2. lntragovemmental transfers 

3. Despesa total efeüva do Governo Federal (1 -2)1 

3. Total effective expenditure ofthe Federal 

Govemment (1-2) 

4. Despesas financeiras/ 

4. Financial expenditures 

Juros dívida interna e externai 

Internai and externai debt interests 

Amortização divida interna e externa/ 

lntemal and extemal debt amorl.ization 

5. Despesa não-financeira (34 )/ 

5. Nonfinancial expenditure (3-4) 

6. Gasto social federaV 

6. Federal social expenditures 

7. Despesas em outras áreas (5-6)/ 

7. Expendffures in other areas (5-6) 

Valor corrente ( 1 000 000 R$)/ 

Current va/ue (1,000,000 R$) 

2000 2001 2002 

616 382 60 3 434 674 928 

227 249 

616155 603185 674 928 

384 510 32 8 627 360 053 

38 835 52 816 55 261 

345 675 275 811 304 792 

231 645 274 558 314 875 

147193 164 287 185 055 

84 452 11 o 272 129 820 

Fontes/Sources: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Sistema Integrado deAdmi
nistração Financeira; Orçamento Social da União 2002 Brasilia, DF: Ministérb da Fazenda, Secretaria 

de Pol~ica Econômica, (2004]. 
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Tabela 21.2 - Gasto social da União, por áreas de atuação - 2000-2002 
Table 21.2 - Government social expenditure, by areas of action - 2000-2002 

Áreas de atuação/ 
Valor (1 000 000 R$)1 
Va/ue (1,000, 000 R$) 

Areas of action 

2000 2001 2002 

Total/ Total 213 968 215 828 216 536 

Educação e Cultural 14 846 14 540 13 009 

Education and Cufture 

Saúde/ 29 524 29 152 28 982 

Heafth 

Alimentação e nutrição/ 1 837 1 685 1 176 

Food and nutrition 

Saneamento e Meio-Ambiente/ 1 707 3 477 956 

Sanitation and Environment 

Previdência social (INSSY 98 930 97 428 104 577 

Social security (IN SS) 

Assistência social/ 6431 8 034 10 578 

Social assistance 

Emprego e defesa do trabalhador/ 8 971 9 973 9 580 

Worker employment and protection 

Organização agrária/ 2 012 2 286 2 754 

Agrarian organizaüon 

Ciência e Tecnologia/ 507 526 1 209 

Science and Technology 

Hablação e Urbanismo/ 7 315 5109 4 308 

Housing and City Planning 

Treinamento de recursos humanos/ 319 373 519 

Training of personnel 

Benefícios a servidores/ 41 569 43 245 38 888 

Benefffs paid to publlc employees 

Fontes/Sources: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Sistema Integrado de Admi

nistração Financeira; Orçamento Social da União 2002. Brasília, DF: Ministério da Fazenda, Secretaria 

de Política Econômica, 12004]. 

Notas 1 Total do gasto social federal de acordo com a metodologia adotada pela DISOCllPEA 

2. Inclui os programas financiados com recursos do FGTS J 

Notes: 1. Total offederal social expendffure, accomlng to the methodology adopted by DISOC!IPEA. 

2. lncludes programs funded by FGTS resources. 
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Tabela 21.3 - Despesas com o pessoal da União -1996-2003 
Table 21.3 - Expenditures on public personnel- 1996-2003 

Despesas com o pessoal da União (1 000 000 R$Y 
Expendltures on publlc personnel (1,000,000 R$) 

Ano/ Transferências 
Year Total/ 

Executivo/ Legislativo 1 Judiciário/ intergover-

Total 
Executive Legisla tive Judicial)' namentais/ 

Power Power Power lntergovemmentaJ 
transfers 

1996 40 901 34 220 1444 3183 2 054 

1997 44 531 36 503 1 709 4 258 2 061 

1998 47 986 38411 1 856 5 577 2 142 

1999 51 571 41 418 1 974 5 923 2 256 

2000 58 241 46 642 2 029 6 976 2 594 

2001 65 656 52 027 2 426 8403 2 800 

2002 75 028 59 523 2 889 9162 3454 

2003 78 900 64 501 3 516 9 979 904 

Fonte/Source Boletim estatistico de pessoal. Bras1lia, DF: Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. v. 1, n. 91,mar. 2004 
Notas: 1 As diferenças entre soma de parcelas e respectivos totais são provenientes do critério de arre
dondamento 

2. Dados até outubro de 2003.1 
Notes: 1. Individua/ figures may not add up to the totais due to data rounding. 

2. Data unlil Oclober 2003. 

Gráfico 21.1 - Despesas com o pessoal da União em relação ao produto 
interno bruto- PIB -1996-2002 

Graph 21.1 - Expenditures on Government personnel vis-à-vis the gross 
domestic product - GDP - 1996-2002 
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Fontes/Sources: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais; Boleüm estatístico de 
pessoal. Brasrna, DF Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, v. 1, n. 84, abr. 2003; Contas 
nacionais trimestrais 1996-20 02. ln: IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA. Disponível 

em/ Available from <http llwww.sidra.ibge.gov.bribda/>.Acesso em: Jun. 2003/Ciled: June 2003. 
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Tabela 21.4 - Número de servidores públicos federais - 1996-2003 
Table 21.4 - Number offederal public employees - 1996-2003 

Servidores públicos federais/ Federal public employees 
Ano/ 

Year To ta V Ativos/ Inativos/ Pensões/ 
Total ln activity Retirees Pensloners 

1996 1 876 227 1016644 517 380 342 203 

1997 1 869 692 993 787 519 554 356 351 

1998 1 849 524 936 845 539 421 373 258 

1999 1 894 107 967 819 551 393 374 895 

2000 1 896 706 964 798 546 348 385 560 

2001 1 868 900 931 511 541 902 395 487 

2002 1 826 966 883 192 538 537 405 237 

2003 1 754 623 827 452 521 978 405 193 

Fonte/Source Boletim estatístico de pessoal. Brasília, DF Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, v. 1, n. 91, mar. 2004 

Nota: Dados até outubro de 20031 

Note: Data until October 2003. 

Gráfico 21.2 - Evolução da despesa da União - 2000-2002 
Graph 21.2 - Evolution of the Government expenditure - 2000-2002 
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Fontes/Sources: Ministério da Fazenda, Secretaria do T esouro Nacional, Sistema Integrado de Administração 
Financeira; Orçamento social da União- 2000. Brasília, DF Ministério da Fazenda, Secretaria de Pol~ica 
Eco~ômica; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Assessoria Econômica, 2002. Disponível em/ 
Available from <http:/ /www.federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e0002355.pdf>. Acesso em: te~ 2004/ 
Cited: Feb. 2004. 

Nota Valores deflacionados pelo IPCA média contra média./ 
Note: Va/ues deffated by IPCA, average. 
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