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Essa região azul 
mais clara é a 
plataforma 
continental 
brasileira. 



Grande São Paulo 

Rio de Janeiro 

A mesma região 
geográfica, 
anoitecendo mais, 
realça outras 
cidades.  
Por exemplo, o ponto 
luminoso acima da 
região da Grande 
São Paulo é a região 
da cidade de 
Campinas.  
As capitais dos 
Estados se 
destacam um pouco 
mais que as outras 
cidades. 
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Essa concentração de 
grandes luzes é, de cima 
para baixo, Boston, Nova 
York, Filadélfia e 
Washington. 

Miami Houston 

Dallas 

Chicago 

Na 
Califórnia, 
ainda está 
claro. 

O “centro” econômico-financeiro 
é o mais iluminado! 
O uso de energia expressa  
as desigualdades de 
desenvolvimento. 



cruzamento de rankings 



ranking dos paises por área 

Fonte: Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook 2005 



ranking dos paises por 
população em 2006 

Fonte: Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook 2006 





Ranking dos países por PIB PPC 2009 

11 Fonte: Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook 2010 
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ranking dos países  
por exportação e importação em 2009 



fluxo comercial:  
grau de abertura da economia 

13 



ranking dos países por  
mercado consumidor em 2004 

Fonte: WorldWatch Institute 2004  



Potencial de expansão de mercado interno 

Fonte: WorldWatch Institute 2004  



crescimento do mercado interno 
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poder de consumo 

17 



perfil dos BRIC 
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Brasil será a quinta economia em 2032 
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Fonte: Goldman Sachs – dez 2009 



Ranking de PIB per capita 
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Fonte: Goldman Sachs – dez 2009 



PIB do BRIC X G7 
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revisões das projeções de PIB 
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Linha do Tempo para BRICs 
ultrapassarem G6: projeções 
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Linha do Tempo para BRICs 
ultrapassarem G6:  

revisões das projeções 
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economia brasileira poderá ser  
4ª maior do mundo em 2050 

Fonte: Price Water House Coopers 



Bônus Demográfico  
Taxa de Dependência Demográfica 

Taxa de Urbanização 
Taxa de Fecundidade 

Taxa de Crescimento Demográfico 



taxa de dependência 

Fonte: ONU - The 2004 Revision and World Urbanization Prospects 

Taxa de dependência: número de dependentes (crianças – até 14 anos –  
e idosos – acima de 65 anos) para cada 100 pessoas em idade de trabalhar. 



população de 15 a 64 anos 

Fonte: IETS – a partir da PNAD 1992 – 2004 



maior concentração de pessoas adultas:  
mais disponibilidade de “recursos humanos” 

Fonte: IETS – a partir da PNAD 1992 – 2004 



taxa de urbanização 

Fonte: Estatísticas do Século XX / IBGE. Rio de Janeiro, 2003.  



escolaridade masculina e 
feminina 

Fonte: IETS – a partir da PNAD 1992 – 2004 



escolaridade masculina e 
feminina 

Fonte: IETS – a partir da PNAD 1992 – 2004 



censo da educação superior 
2004 

Fonte: MEC – Censo da Educação Superior - 2004 



aumento da participação feminina no 
mercado de trabalho 

Taxas de atividades específicas femininas - Brasil: 1950-2000 

Fonte: José Eustáquio Diniz Alves – O Bônus Demográfico e o Crescimento Econômico no Brasil 



fecundidade 

Fonte: IBGE / PNAD 



melhores condições de vida e maior 
disponibilidade de pessoas aptas 

Fonte: ONU - The 2004 Revision and World Urbanization Prospects 



processo de transição demográfica 
no Brasil de 1950 a 2030 

•  O Brasil está no meio de um processo da transição demográfica.  

•  Nos próximos 30 anos, as taxas brutas de mortalidade vão ficar 
praticamente estáveis, enquanto as taxas brutas de natalidade 
vão continuar caindo, o que vai reduzir o ritmo de crescimento 
vegetativo da população.  

•  Estima-se que a taxa de crescimento demográfico brasileiro 
fique, em média, 0,8% no período 2000-2030  
e chegue a 0,4% em 2030. 

•  As taxas de fecundidade (número de filhos por mulher) continuam 
caindo no Brasil e chegou ao nível de reposição  
em 2003.  

•  A desaceleração do ritmo de crescimento populacional  
é um fato inexorável. 



desaceleração do ritmo de 
crescimento populacional 

Fonte: ONU - The 2004 Revision and World Urbanization Prospects 



renda real domiciliar per capita 

Fonte: IETS – a partir da PNAD 1992 – 2004 



indicadores sócio-demográficos de 
dois períodos selecionados 

Indicadores sócio-demográficos Médias dos períodos 
1950-80 2000-30 

Taxa de dependência demográfica 82 48 
População de 15-64 anos (em %) 54 68 
Idade mediana (em anos) 19 31 
Taxa de urbanização (em %) 50 87 
Taxa de alfabetização (em %, ambos os sexos) 58 92 
Anos médios de estudo das mulheres 2,1 8,5 
Taxa de atividade feminina (em %) 19 44 
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 5,5 1,9 
Mortalidade infantil (por mil) 100 25 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 57 72 
Taxa de crescimento demográfico 2,8 0,8 
Fonte: ONU - The 2004 Revision and World Urbanization Prospects 



bônus demográfico 
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participação relativa dos grupos 
de idade na população total: 

1980-2050 
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Em 2010, há 190,7 milhões de brasileiros; em 2030, haverá 216,4 milhões.  
Em 2038, o número de mortos será igual ao de nascimentos;  
a partir de então,  queda da população fará com que, em 2050,  
ela chegue a 215,2 milhões.  



bônus demográfico no período 2000-2030 

•  O Brasil, no início do século XXI, passa por  
combinação entre estrutura demográfica e estrutura social 
que realçam maior proporção da população em idade  
onde o retorno social e econômico das pessoas é maior.  

•  Este fato favorece à melhoria da renda per capita,  
tanto das famílias quanto da sociedade.  

•  A população passa a ser fator impulsionador  
do take off do desenvolvimento. 

•  Se o PIB crescer em média de 5% ao ano,  
entre 2000 e 2030, o país terá o mesmo crescimento da 
renda per capita do “período de ouro” de 1950 a 1980.  

•  Após o ano de 2030, as condições demográficas  
vão ficar menos favoráveis, devido ao crescimento das  
taxas de dependência e ao envelhecimento populacional. 
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crescimento médio anual do  
PIB nominal brasileiro 

Fonte: IBGE 



projeção de crescimento do PIB 
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estratégia nacional 

•  Se mantiver, continuamente, política de crescimento  
com distribuição de renda, o Brasil terá a possibilidade ser  
um dos maiores mercados consumidores do mundo, 
atraindo com sua escala mais investimentos diretos 
estrangeiros, que podem multiplicar renda e empregos. 

•  Essa economia de escala deve ser a meta  
de todos os empresários no Brasil,  
seja do setor produtivo, seja do setor financeiro.  

•  Com a estabilização da inflação, os primeiros sentiram 
antes a necessidade de serem competitivos,  
segurando preços e ampliando quantidade vendida.  

•  Agora, com ampliação da escala do mercado de crédito,  
os próprios bancos já começam a sentir que a política de 
repasse automático do aumento de custo de captação para 
seus preços, isto é, para as taxas de juros do crédito,  
não é a melhor conduta para o sistema financeiro. 



fercos@eco.unicamp.br 


