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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Organização político-administrativa 
 
Actualmente, o Brasil é uma República Federal composta por 26 Estados e um distrito federal 
(MAPA 1), cuja capital é Brasília (2 384 000 habitantes) (2006).  
 
O país é regido por um sistema presidencial (dirigido, desde 2003, por Luiz Inácio Lula da 
Silva, do «Partido dos Trabalhadores» - PT) e caracteriza-se por um sistema legislativo 
bicamaral, com um Congresso (Câmara Baixa) constituído por 513 deputados (eleitos por 4 
anos) e um Senado (Câmara Alta) composto por 81 membros (com um mandato de 8 anos). As 
próximas eleições presidenciais terão lugar em 2010. 
 
No total, desde as últimas eleições realizadas em 2006, há 19 partidos representados nas duas 
Câmaras. Entre eles, destacam-se: o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
social-democrata e o maior partido à escala nacional, com 93 membros no Congresso e 19 no 
Senado), o já mencionado PT (de esquerda, com 82 assentos no Congresso e 12 no Senado), os 
democratas (DEM, de tendência conservadora, com 57 membros no Congresso e 17 no Senado) 
e o PSDB (Partido da Social-Democracia Brasileira, nascido da cisão do PMDB e com 57 
assentos no Congresso e 17 senadores). O Congresso acolhe igualmente um forte grupo de 
pressão defensor dos interesses dos agricultores (Fracção Representante dos Interesses dos 
Agricultores), caracterizado por uma defesa acérrima dos interesses dos grandes proprietários da 
terra e do agronegócio. 
 
Cada Estado dispõe igualmente dos seus próprios governo e poder legislativo, o que complica 
consideravelmente as tarefas governamentais e obriga a uma procura permanente de 
compromissos políticos. 

MAPA 1: REGIÕES E ESTADOS 

 

1.2. Geografia física: as regiões económicas 
 
O Brasil, com 8 547 400 km² e 189 milhões de habitantes (2007), ocupa o quinto lugar mundial 
em termos de superfície e de população. Estes números fazem também dele o país mais vasto e 
populoso da América Latina. A enorme dimensão do seu território e a sua importante 
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demografia explicam a baixa densidade populacional média (22 habitantes/km²) e os seus 
consideráveis contrastes geográficos, climáticos e sociológicos. 
Para fins estatísticos, distinguem-se cinco grandes regiões, por sua vez divididas em diferentes 
Estados (TABELA 1): 
 
- A região sul (MAPA 1 - E), banhada pelo Oceano Atlântico e fazendo fronteira com a 
Argentina, o Uruguai e o Paraguai, é composta pelos Estados do Paraná (N° 15), Santa 
Catarina (N° 23) e Rio Grande do Sul (N° 20). As zonas montanhosas dominam a parte norte 
desta região, sendo a parte meridional ocupada por vastas planícies (as pampas). Esta última 
zona, com um clima subtropical ou temperado, semelhante ao de certas regiões da UE, e 
possuidora de terras de qualidade, regista níveis elevados de desenvolvimento e uma forte 
influência europeia, com uma importante componente migratória de origem alemã e italiana. As 
culturas predominantes são a soja, o milho e o trigo. Além disso, a região inclui importantes 
centros industriais no Rio Grande do Sul (petroquímica) e no Paraná (indústria automóvel). Tem 
como principais cidades Porto Alegre (1 500 000 habitantes, capital do Rio Grande do Sul) e 
Curitiba (1 800 000 habitantes, capital do Estado do Paraná).  
 
- A região sudeste (MAPA 1 - D), banhada pelo Atlântico, é formada pelos Estados do Espírito 
Santo (N° 7), Minas Gerais (N° 12), Rio de Janeiro (N° 18) e São Paulo (N° 24). É de longe a 
região mais povoada (79,5 milhões de habitantes, ou seja, 42,6% da população brasileira). É 
igualmente a região mais industrializada do país, gerando mais de metade do PIB, isto apesar da 
quebra progressiva registada desde 1985, a favor da região centro-oeste. No plano agrícola, à 
semelhança do que acontece no sul, predominam as culturas da soja e dos cereais, bem como a 
de citrinos (no Estado de São Paulo), acrescida de uma importante indústria de produtos 
transformados (sumos concentrados e congelados). Esta região conta com três grandes centros 
urbanos, que são também os centros das maiores regiões metropolitanas: Rio de Janeiro (6 136 
000 habitantes, capital federal até 1960, presentemente capital do Estado com o mesmo nome e 
sede da Petrobras, líder mundial na exploração e produção submarina de jazidas petrolíferas), 
Belo Horizonte (2 400 000 habitantes, capital do Estado de Minas Gerais, com uma importante 
indústria nos sectores metalúrgico e automóvel) e São Paulo (11 017 000 habitantes, capital do 
Estado com o mesmo nome, principal centro industrial do país e a cidade com a maior 
concentração demográfica do Brasil). Paralelamente, Campinas, cidade vizinha de São Paulo, 
enveredou por uma especialização progressiva nas novas tecnologias.  
 
- A região nordeste (MAPA 1 - B), engloba nove Estados: Alagoas (N° 2), Bahia (N° 5), Ceará 
(N° 6), Maranhão (N° 9), Pernambuco (N° 16), Piauí (N° 17), Rio Grande do Norte (N° 19) e 
Sergipe (N° 25). Trata-se de uma região historicamente marcada pela cultura da cana-de-açúcar 
que, no seu apogeu, esteve na origem de um intenso tráfego de escravos proveniente de África e 
permitiu o desenvolvimento de bonitas cidades de estilo colonial, tais como Salvador de Baía (2 
714 000 habitantes, primeira capital do Brasil independente até esta ser transferida para o Rio de 
Janeiro, e em redor da qual se desenvolveu uma importante indústria nos sectores da 
petroquímica, do papel e do calçado), Recife (1 500 000 habitantes), São Luís do Maranhão e 
Olinda. Embora rica em recursos naturais (entre os quais o petróleo), esta região enferma de 
grandes desigualdades sociais que, juntamente com as secas cíclicas que atingem as zonas semi-
áridas do interior (o sertão), com precipitações geralmente inferiores a 500 mm, provocam uma 
forte emigração dos camponeses sem terra para as grandes metrópoles e as novas regiões de 
colonização agrícola do norte e do centro-oeste. 
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TABELA 1: ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
REGIÃO E 

NÚMERO DO 
ESTADO NO 

MAPA 1 

ESTADO POPULAÇÃO 
(2006) 

SUPERFÍCIE 
(km²) 

CAPITAL DO 
ESTADO 

SUL (E)  27 309 000 
(14,6 %) 

564 306  

15 PARANÁ 10 388 000 199 709 Curitiba 
23 SANTA CATARINA 5 958 000 95 443 Florianópolis 
20 RIO GRANDE DO SUL 10 963 000 269 154 Porto Alegre 

SUDESTE (D)  79 561 000 
(42,6 %) 

927 287  

7 ESPÍRITO SANTO 3 453 000 46 184 Vitória 
12 MINAS GERAIS 19 479 000 588 384 Belo Horizonte 
18 RIO DE JANEIRO 15 562 000 43 910 Rio de Janeiro 
24 SÃO PAULO 41 056 000 248 809 São Paulo 

NORDESTE (B)  51 609 000 
(27,6 %) 

1 604 711  

2 ALAGOAS 3 051 000 27 933 Maceió 
5 BAIA 13 950 000 567 295 Salvador 
6 CEARÁ 8 217 000 146 348 Fortaleza 
9 MARANHÃO 6 185 000 333 366 São Luís 

14 PARAÍBA 3 623 000 56 585 João Pessoa 
16 PERNAMBUCO 8 503 000 98 938 Recife 
17 PIAUÍ 3 321 000 252 378 Teresina 
19 RIO GRANDE DO 

NORTE 
3 044 000 99 818 Natal 

25 SERGIPE 2 001 000 22 050 Aracaju 
CENTRO-OESTE 

(C) 
 13 270 000 

(7,1 %) 
1 612 077  

10 MATO GROSSO 2 857 000 906 807 Cuiabá 
11 MATO GROSSO DO 

SUL 
2 298 000 358 159 Campo Grande 

8 GOIÁS 5 731 000 341 289 Goiânia 
27 DISTRITO FEDERAL 2 384 000 5 822 Brasília 

NORTE (A)  15 022 000 
(8,0 %) 

3 869 638  

1 ACRE 687 000 153 150 Rio Branco 
3 AMAPÁ 616 000 143 454 Macapá 
4 AMAZONAS 3 312 000 1 577 820 Manaus 

13 PARÁ 7 110 000 1 253 164 Belém 
21 RONDÓNIA 1 562 000 238 513 Porto Velho 
22 RORAIMA 403 000 225 116 Boa Vista 
26 TOCANTINS 1 332 000 278 421 Palmas 

 
- A região centro-oeste (MAPA 1 - C), que inclui os Estados de Mato Grosso (N° 10), Mato 
Grosso do Sul (N° 11), Goiás (N° 8) e o Distrito Federal (N° 27), é uma região muito extensa e 
com uma densidade demográfica muito baixa, o que motivou a implantação, em 1960, da nova 
capital do país, Brasília. O Estado mais importante desta região é o do Mato Grosso. Este possui 
uma enorme quantidade de terra que serve actualmente de base a uma acelerada expansão 
agrícola (açúcar, soja, algodão, bovinicultura, avicultura, etc.), na qual estruturas mais modernas 
coexistem com pequenas explorações e agricultura de subsistência. Neste contexto, os Estados 
do centro-oeste registam actualmente as maiores taxas de crescimento económico. 
 
- A região norte (MAPA 1 - A), que faz fronteira com a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a 
Venezuela e as Guianas, inclui os Estados de Acre (N° 1), Amapá (N° 3), Amazonas (N°4), Pará 
(N° 13), Rondónia (N° 21), Roraima (N° 22) e Tocantins (N° 26). Com 3,8 milhões de km², é a 
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região mais extensa do Brasil. Encontra-se maioritariamente coberta pela floresta tropical, está 
praticamente despovoada e, de um modo geral, apresenta uma agricultura de pequena escala e 
de subsistência. As suas duas principais cidades, nas margens do rio Amazonas, são Manaus (1 
400 000 habitantes, capital do Estado do Amazonas) e Belém (capital do Estado do Pará e 
importante centro mineiro e de produção de alumínio). A Amazónia, a maior floresta tropical 
húmida do mundo e com 65,7% da sua superfície em território brasileiro, é alvo de um 
importante processo de desflorestação, causado sobretudo pela exploração mineira ou da 
madeira, e pela construção de infra-estruturas. Nos últimos 30 anos do século XX, esta floresta 
perdeu cerca de um sétimo da sua massa (1), com anos de picos significativos, como 1995 (29 
059 km² desflorestados) e 2004 (27 429 km²). Apesar do recente abrandamento do ritmo da 
desflorestação (10 010 km² em 2007), o problema persiste e está longe de ser controlado (2). 
 
1.3. Demografia: diversidade racial, distribuição espacial desigual e envelhecimento 
 
Após a descoberta e a colonização portuguesa, iniciada no século XVI, a população ameríndia 
foi sendo gradualmente substituída por vagas sucessivas de imigrantes de origem europeia 
(essencialmente italianos, alemães, espanhóis e polacos, para além dos portugueses). De igual 
modo, a partir do século XVII, com o estabelecimento, na costa norte, de grandes plantações 
(mandioca, tabaco e, sobretudo, cana-de-açúcar) assentes no sistema esclavagista, instalou-se no 
Brasil uma forte componente demográfica de origem africana. Importa também mencionar a 
importante minoria de origem asiática (nomeadamente, japonesa, coreana e sírio-libanesa, com 
comunidades hoje concentradas na zona de São Paulo). A população ameríndia ronda hoje as 
750 000 pessoas, um número que, embora aparentemente baixo, esconde um notório processo de 
consolidação, na medida em que, nos anos 70, a população indígena não ia além dos 100 000 
indivíduos. 
 
Consequentemente, a actual sociedade brasileira sobressai pela sua diversidade racial. De um 
ponto de vista étnico, estima-se que 49% da população sejam de origem europeia (91,3 
milhões), quase 35% sejam mestiços (65,3 milhões), 6% sejam de origem africana (10,5 
milhões) e cerca de 0,5% correspondam à população de origem asiático-oriental, árabe e 
indígena. 
84% dos 189 milhões de Brasileiros (TABELA 2 - IV) vivem nas cidades. Esta proporção 
aumenta de forma incessante, pelo que, nos nossos dias, 14 cidades brasileiras contam já com 
mais de um milhão de habitantes. Um quarto da população reside em 5 grandes zonas 
metropolitanas: São Paulo (com mais de 20 milhões de pessoas, actualmente a terceira 
megalópole do mundo, depois de Tóquio e da Cidade do México), Rio de Janeiro (12 milhões), 
Belo Horizonte (aproximadamente 5,6 milhões), Porto Alegre (mais de 4 milhões de habitantes) 
e Recife (quase 4 milhões). Os tradicionais fluxos migratórios do sul para as novas zonas 
agrícolas do norte (Amazonas, Pará) e do centro-oeste (Mato Grosso) desaceleraram a partir dos 
anos 90. Porém, prosseguiu a emigração do nordeste para estas regiões. 

                                                 
1 O abate de árvores e os incêndios florestais originam a libertação do carbono contido nas plantas, o que contribui 

para 20% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa. Neste contexto, a perda de massa florestal é 
responsável por 75% das emissões do Brasil, o quarto país produtor de emissões poluentes do mundo. 

2  Na última Cimeira de Bali, em finais de 2007, decidiu-se criar um fundo destinado a evitar a desflorestação das 
florestas tropicais, autênticos pulmões do planeta, que se concentram, por esta ordem, no Brasil, no Congo e na 
Indonésia. Gerido pelo Banco Mundial, este fundo disporá inicialmente de 111 milhões de euros, cedidos por 
vários países desenvolvidos. Paralelamente, e com o mesmo objectivo, o governo brasileiro acaba de anunciar a 
criação de outro fundo (dotado de 104 milhões de euros), gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento e 
aberto a contribuições externas. Contudo, em simultâneo, o Parlamento brasileiro debate actualmente dois 
projectos de lei que visam reduzir o território da «Amazónia Legal», o que permitiria eliminar os obstáculos 
administrativos à exploração dos seus recursos. 
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Apesar do forte aumento das despesas da saúde nestes últimos anos (7,5% do PIB em 2000 e 
8,8% em 2004), ou seja, mais que a média latino-americana, a mortalidade infantil continua 
muito elevada (28 por mil) e acima da registada por outras grandes economias da região, como o 
Chile (8‰), a Argentina (14‰), a Venezuela (18‰) ou o México (22‰). De igual modo, 
segundo a OMS (2005), a esperança de vida no Brasil ascendia aos 71,1 anos, uma taxa inferior 
à de países latino-americanos como o Chile (77,5), Cuba (77,2), o Uruguai (75,2) e a Argentina 
(75,0). Convém sublinhar a acentuada disparidade existente entre a esperança de vida dos 
homens (68) e das mulheres (75), explicada sobretudo pelas diferenças registadas ao nível da 
taxa de mortalidade nas faixas da população com menos de 60 anos, decorrentes das elevadas 
taxas de criminalidade urbana (mais de 20 000 homicídios em 2006), especialmente incidentes 
sobre a população masculina.  
 
O abrandamento do crescimento demográfico acompanha a consolidação do processo de 
urbanização: de 2,2% nos anos 80, a taxa estabilizou perto de 1,4% entre 1990 e 2006. Ao 
mesmo tempo, a percentagem da população com menos de 14 anos tem vindo a diminuir desde 
1991, fenómeno despoletador de um lento, mas progressivo, envelhecimento demográfico. Não 
obstante, calcula-se que o Brasil chegue aos 219 milhões de habitantes em 2020, com um índice 
de crescimento que terá caído para os 0,7%.  
 
2. A ECONOMIA BRASILEIRA: DADOS FUNDAMENTAIS 
 
2.1. Estrutura económica em geral: potência agrocomercial, diversificação industrial e 
terciarização progressiva 
 
O Brasil actual apresenta ainda muitos indicadores estruturais típicos dos países em 
desenvolvimento (PED). Basta referir a distribuição desigual das receitas ou as elevadíssimas 
taxas de pobreza, de cariz maioritariamente rural: 1 pessoa em cada 5 vive com menos de 2 
dólares por dia e, segundo a OCDE, 1/3 da população vive ainda abaixo do limiar de pobreza, 
com percentagens muito maiores no meio rural (61%) do que nas zonas urbanas (25%). 
No entanto, com um PIB próximo de 1 bilião de dólares (TABELA 2 - I), o Brasil é, 
estatisticamente, a nona economia mundial. Com um PIB por habitante ligeiramente acima dos 
9000 dólares (TABELA 2 - V), o Brasil faz parte do grupo das «grandes economias 
emergentes». Contudo, com um crescimento de 2,3% em 2005 e 3,7% em 2006, está longe de 
atingir o ritmo registado por outras economias emergentes (por exemplo, a China, com 10,2% 
em 2005 ou a Índia, com 8,5%). Se bem que sensivelmente melhores (4 a 4,5%), as previsões do 
crescimento para 2008 e 2009 (TABELA 2 - II) continuam distantes das taxas dos principais 
concorrentes do país à escala mundial. 
 
Por outro lado, o Brasil distingue-se destes novos países industrializados pela sua condição de 
exportador agrícola: enquanto a China é importadora líquida de alimentos (3) e a Índia regista 
uma balança comercial agroalimentar ligeiramente positiva (4), o Brasil afirma-se, dia após dia, 
como uma potência de primeira ordem ao nível da exportação agrícola, com um excedente 
comercial agroalimentar de 28 396 milhões de dólares em 2005 e exportações agroalimentares 
equivalentes a 27,7% do total (TABELA 3 - XII). 

                                                 
3  Com um saldo de -1 464 milhões de dólares em 2005 e exportações agroalimentares representando apenas 3,6% 

do conjunto das exportações.  
4  Com um saldo de +5 374 milhões de dólares em 2005 e exportações agroalimentares representando apenas 10,4% 

do conjunto das exportações. 
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TABELA 2. PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS DO BRASIL 
E A SUA PROVÁVEL EVOLUÇÃO (2006/2009) 

 2006 2007 2008 2009 
I. PIB nominal 
(em mil milhões de dólares) 

1 072,1 (a) 1 289,7 (p) 1 432,0 (p) 1 429,7 (p) 

II. Crescimento real do PIB 
(em %) 

3,7 % (a) 5,1 % (p) 4,5 % (p) 4,1 % (p) 

III. Crescimento do PIB por sector 
 
Agricultura 
Indústria 
Serviços 

 
 

4,1 % (a) 
2,8 % (a) 
3,7 % (a) 

T. 1 ./ T. 2/ T. 3 
 

3,7 %/1,1 %/9,2 % 
3,2 %/6,9 %/5,0 % 
4,7 %/4,7 %/4,8 % 

 
 

4,0 % (p) 
4,4 % (p) 
4,6 % (p) 

 
 

3,0 % (p) 
3,8 % (p) 
4,3 % (p) 

IV. População 
(em milhões de habitantes) 

186,8 (a) 189,3 (p) 191,9 (p) 194,4 (p) 

V. PIB per capita 
(em dólares de PPC/PPP) 

9 193 (p) 9 770 (p) 10 285 (p) 10 853 (p) 

VI. Média de inflação anual 
(em %) (preços no consumidor) 

4,2% (a) 3,6% (a) 4,5% (p) 4,1 % (p) 

VII. Exportações de mercadorias 
(FOB em mil milhões de dólares) 

+137,8 (a) +160,9 (a) +180,2 (p) +194,0 (p) 

VIII. Importações de mercadorias 
(FOB em mil milhões de dólares) 

-91,3 (a) -120,9 (a) -145,6 (p) -163,0 (p) 

IX. Balança comercial 
(Exportações-Importações) 
(FOB em mil milhões de dólares)  

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Balança de transacções correntes 
(em % do PIB) 

1,3% (a) 0,3% (a) -0,1 % (p) -0,3 % (p) 

XI. Taxa de câmbio (Real / €) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Dados actuais 
(p): Estimativas da The Economist Intelligence Unit. 
2007: T. 1: Primeiro trimestre; T. 2: Segundo trimestre; T. 3: Terceiro trimestre 
PPC: Paridade de Poder de Compra (Purchasing Power Parity - PPP) 

Fonte: The Economist Intelligence Unit (2008): «Brazil. Country Report», Janeiro de 2008; (2007) «Brazil. Country Profile 
2007».  
 
Por outro lado, o seu estatuto de verdadeira superpotência agrícola e a sua forte posição no 
mercado de um grande número de produtos (5) não significam que a economia brasileira seja 
fundamentalmente agrícola. Na verdade, o sector primário strictu sensu representa tão-só 10% 
do PIB (TABELA 3 - II). 
Neste quadro, o Brasil possui igualmente uma base industrial ampla e diversificada, 
concentrada em redor de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (região sudeste), e que 
representa em média 26 a 27% do PIB. A especialização industrial permitiu ao Brasil de hoje 
posicionar-se favoravelmente enquanto exportador de automóveis, telemóveis e aviões (a 
empresa Embraer é o primeiro produtor mundial de aviões de curto e médio curso).  
 
Todavia, o sector dos serviços é, presentemente, o que conhece as taxas de crescimento mais 
significativas (TABELA 2 - III). Este sector representa hoje perto de 64% do PIB. À semelhança 
do sector da transformação, está concentrado em redor da grande metrópole do sudeste. Olhando 
para o seu ritmo de expansão, este tem como principais componentes os sectores financeiro, da 
informação e das comunicações.  
                                                 
5  Primeiro produtor mundial de café; primeiro produtor mundial de açúcar de cana e de bioetanol; primeiro 

produtor mundial de frutos; segundo produtor mundial de soja; segundo produtor mundial de carne bovina; 
terceiro produtor mundial de carne de aves; terceiro produtor mundial de milho; quarto produtor mundial de carne 
suína; quinto produtor mundial de algodão, etc. Para obter mais pormenores, ver os parágrafos 3.2 e 3.3 e os 
dados relativos à produção na TABELA 3.  
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À imagem desta economia heterogénea, o comércio externo brasileiro tem também destinos 
muito diversos. A América Latina, com 27% do total, é o principal parceiro do Brasil, o que 
permite ao país exercer de forma cada vez mais activa o seu papel de líder económico e político 
regional e, à cabeça do MERCOSUL, actuar como o principal motor da integração sul-
americana. Seguem-se a União Europeia, com 24% das trocas comerciais e, em terceiro lugar, 
os Estados Unidos, com 15% do total. 
 
2.2. Em busca de políticas económicas num mundo globalizado 
 
Por tradição, a economia brasileira foi sempre relativamente fechada, característica que se 
acentuou durante o longo período de aplicação da política industrial de substituição das 
importações (Import-Substituting Industrialisation - ISI), baseada na protecção do mercado 
interno e no apoio público aos investimentos nos sectores de ponta. Após mais de três décadas, 
no final dos anos 80, os graves desequilíbrios macroeconómicos resultantes deste modelo de 
desenvolvimento (défice público, endividamento externo, hiper-inflação, etc.) forçaram o seu 
abandono. As autoridades brasileiras enveredaram então pela via da liberalização económica 
gradual, da estabilização económica e monetária e da racionalização das finanças publiques.  
 
A eliminação posterior das barreiras não-pautais, a redução das pautas aduaneiras e o «Plano 
Real» de 1994 (que indexou a moeda brasileira ao dólar americano) possibilitaram a redução 
drástica da inflação, a modernização do tecido industrial e, paralelamente, a consolidação do 
peso económico e comercial da agricultura e da pecuária. Mas, em contrapartida, estas medidas 
puseram a nu as debilidades estruturais de sectores caracterizados por uma utilização intensiva 
de mão-de-obra (têxteis, calçado, etc.), deixando-os expostos à concorrência internacional. Esta 
situação evidenciou também a necessidade de enfrentar a crescente globalização dos mercados 
com novas medidas de desregulação e de abertura aos capitais estrangeiros, de reestruturação do 
sector público e de reforma do sistema fiscal e da segurança social.  
 
Efectivamente, a insuficiência das reformas estruturais empreendidas pelas autoridades 
brasileiras, aliada à sobrestimação da taxa de câmbio e à importância da procura interna, 
culminou numa rápida deterioração das contas externas e acentuou os desequilíbrios fiscais. As 
crises financeiras asiática e russa de 1997/98 vieram agravar ainda mais a situação, tendo 
levado, em 1999, à decisão de deixar flutuar o real. Porém, a consequente desvalorização da 
moeda brasileira limitou-se a aumentar a dívida externa indexada à taxa de câmbio. Por esta 
razão, em 1999, o Brasil celebrou um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) com 
o objectivo explícito de estabilizar uma dívida que, desde os anos 70, época em que a ditadura 
militar recorrera aos mercados internacionais para financiar os seus planos de investimento 
faraónicos, constituía um sério entrave ao desenvolvimento do país. As medidas de austeridade 
que se seguiram ao nível das contas públicas (ao abrigo da «Lei de Responsabilidade Fiscal»), 
conjugadas com um fraco crescimento económico, estão na base do caldo cultural que originou 
a mudança política ocorrida nas eleições presidenciais de 2003. 
 
O novo presidente, Lula da Silva, ao tempo líder incontestado da coligação das esquerdas que o 
levou ao poder, impôs-se com base num programa que tinha como prioridades a erradicação da 
pobreza e as políticas de redistribuição das receitas. Mas, ao mesmo tempo, respeitou 
escrupulosamente os princípios elementares da ortodoxia macroeconómica (disciplina fiscal, 
taxa de câmbio flutuante, controlo da inflação, etc.), isto apesar das críticas lançadas por alguns 
dos seus apoiantes. Numa primeira fase, os inevitáveis ajustamentos fiscais traduziram-se em 
restrições nos investimentos públicos, o que obrigou a administração a rever em baixa as suas 
ambições iniciais e os seus programas de índole social. Mas, com o passar do tempo, o 
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crescimento sustentado (6), a redução progressiva da inflação (7) e do desemprego (8), e, por fim, 
o saneamento das contas públicas (9) permitiram ao actual governo dar prossecução aos seus 
compromissos eleitorais. 
 
No plano social, há a destacar duas medidas: a «Bolsa Familiar», um programa de subsídios 
mensais destinado às famílias mais pobres que comprovem a escolarização e o acompanhamento 
médico dos seus filhos, e os aumentos sucessivos do salário mínimo. Por outro lado, em 2007, 
foi adoptado o «Programa de Aceleração do Crescimento» (PAC), com vista a promover o 
desenvolvimento económico, fundamentalmente com base em investimentos públicos.  
 
Seja como for, mau grado as reformas adoptadas no decorrer dos últimos anos e dos resultados 
promissores das medidas tomadas, há ainda muito por fazer. O défice do sistema de pensões, o 
custo excessivo do dinheiro, a rigidez administrativa, as carências persistentes ao nível das infra-
estruturas (10), as fortes desigualdades sociais e/ou os sempre consideráveis níveis de pobreza 
constituem outras tantas matérias estruturais pendentes que prejudicam os investimentos, o 
potencial industrial e, em última análise, o desenvolvimento do Brasil no seu todo. 
 
2.3. O (controverso) papel do sector do «agronegócio» no desenvolvimento brasileiro 
 
Na sequência das sucessivas medidas de abertura comercial aplicadas desde o início dos anos 
90, as importações de bens e serviços passaram de 7% (1990) para 11,7% (2000) do PIB. 
Estimulada pela procura interna, esta tendência continuou a afirmar-se desde então, devendo 
atingir, a acreditar nas últimas previsões, os 11,4% em 2009 (TABELA 2 - VIII).  
 
Nestas circunstâncias, a balança comercial agroalimentar, que mostra sinais encorajadores e uma 
clara progressão (TABELA 3 - XII), desempenha um papel fundamental na procura de um 
desenvolvimento equilibrado e sustentado da economia brasileira. Mas, como já se assinalou 
anteriormente (2.1), os níveis de crescimento registados pelo Brasil nos últimos anos (2,5% 
entre 1995 e 2004) estão muito longe dos alcançados por outras grandes economias emergentes 
e, dado ainda mais paradoxal, são mesmo bastante inferiores aos níveis médios registados 
durante as três décadas em que o Brasil aplicou o modelo da substituição das importações (ISI) 
(7,3%).  
 
Em suma, embora conseguindo uma taxa de crescimento duas vezes superior à do conjunto da 
economia (média anual de 4,5% na década 1995-2004), não parece que o sector agrícola tenha 
sido um motor suficientemente potente para aproveitar as oportunidades comerciais oferecidas 
pela globalização. Em certa medida, poder-se-á afirmar que a agricultura brasileira foi vítima do 
seu próprio sucesso. O peso das exportações de «commodities» (mercadorias), acrescido aos 
elevados juros pagos aos capitais estrangeiros, resultaram amiúde numa apreciação do real. 
Além disso, coincidindo este facto com uma grande volatilidade dos preços internacionais dos 

                                                 
6  Média de 4,1% no período 2004/2006 (2004: 5,7%; 2005: 3,1%; 2006: 3,7%) (Fonte: The Economist 

Intelligence Unit, 2008) 
7  A média interanual de crescimento dos preços no consumo passou de 14,7% (2003) para 4,2% (2006) (Fonte: 

The Economist Intelligence Unit, 2008) 
8  De 12,3% em 2003 para 10% em 2006 (Fonte: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
9  O défice do sector público passou de -4,65% (2003) para -3,01% (2006) do PIB. Ao mesmo tempo, a dívida 

desceu de 59 064 milhões de dólares (2003) para 35 326 milhões de dólares (2006) (Fonte: The Economist 
Intelligence Unit, 2008) 

10  A título puramente ilustrativo, apenas 10% das estradas estão asfaltadas, contra 29% na Argentina. Esta situação 
tem repercussões sensíveis nos custos de transporte, dada a ausência de investimentos na ferrovia e nas vias 
fluviais, cujo potencial de crescimento é importante.  
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produtos básicos, as flutuações das taxas de câmbio e as crises das receitas agrícolas tornam-se 
recorrentes. Foi precisamente isso que aconteceu em 2005 (TABELA 3 - IV e V), com um 
muito típico «efeito de tesoura» a sobrevir a uma queda dos preços internacionais dos produtos 
agrícolas básicos, ao aumento do custo dos factores de produção (combustíveis) e à apreciação 
das taxas de câmbio. 
 
No entanto, este risco poderá ser menor no futuro, caso seja possível consolidar a fase, iniciada 
em 2006/2007, de preços elevados e sustentados dos produtos agrícolas básicos. Se esta 
hipótese se confirmar, o Brasil, a par de outros países emergentes exportadores líquidos de 
alimentos (como a Argentina, a Ucrânia e a África do Sul), terá no agronegócio uma hipótese de 
fortalecer o seu desenvolvimento, graças a este «petróleo verde». 
Importa saber que, numa perspectiva de «fileira», o «agronegócio», um todo económico 
abrangendo os produtos alimentares básicos e transformados, o açúcar e o álcool, o papel e a 
celulose, os couros e os produtos derivados da madeira, representará hoje nada menos do que 
34% do PIB brasileiro (11), o que quase quadruplica a contribuição do sector agrícola strictu 
sensu para o PIB (TABELA 3 - II). Simultaneamente, este sector é responsável por 37% dos 
postos de trabalho, 43% das exportações e, finalmente, 86% do excedente comercial global do 
país. 
 
3. A AGRICULTURA BRASILEIRA: UM SECTOR LÍDER À ESCALA 
MUNDIAL 
 
3.1. Dados fundamentais 
 
A superfície potencialmente agrícola do Brasil estende-se por 264 milhões de hectares (ha), 
sendo superada apenas pelas superfícies da China, da Austrália e dos Estados Unidos. Porém, 
presentemente, três quartos deste território consistem em pastos permanentes e apenas um 
quarto é constituído por superfície arvense ou de sementeira (62 milhões de ha em 2004) 
(TABELA 3 - I). Neste contexto, o ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Brasil insiste constantemente na sua capacidade para transformar 30 milhões de ha de pastos 
(una zona equivalente a 16% da superfície agrícola da UE-27) em zonas agrícolas num prazo de 
15 anos. E isto, afirma o ministério, fazendo uso do desenvolvimento tecnológico e sem tocar na 
floresta amazónica nem reduzir a criação de gado para carne e leite. 

                                                 
11  Dados provenientes da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). 
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TABELA 3. PRINCIPAIS INDICADORES AGROECONÓMICOS DO BRASIL 
(Comparação dos anos 1995, 2003, 2004 e 2005)  

 1995 2003 2004 2005 

I. Total das superfícies semeadas 
(em milhões de ha) 

51,1 57,7 62,0 n.d. 

II. % da agricultura no PIB 9 % 9,9 % 10,1 % 8,4 % 
III. % do emprego agrícola no emprego total 26,1 % 18,9 % n.d. n.d. 
IV. Índice dos preços dos factores de produção 
(inputs) agrícolas 
(em % face ao ano anterior) 
 
Índice dos preços da produção agrícola 
(em % face ao ano anterior) 
 
Índice dos preços dos alimentos 
(em % face ao ano anterior) 

78,6 % 
 
 

49 % 
 
 

8,0 % 

29,0 % 
 
 

32 % 
 
 

7,0 % 

10,0 % 
 
 

5,0 % 
 
 

4,0 % 

6,4 % 
 
 

-3,0 % 
 
 

2,0 % 

V. Produção agrícola bruta total 
(em % face ao ano anterior) 
 
Produções vegetais 
(em % face ao ano anterior) 
 
Produções animais 
(em % face ao ano anterior) 

5,5 % 
 
 

2,6 % 
 
 

9,5 % 

7,5 % 
 
 

9,7 % 
 
 

4,8 % 

5,0 % 
 
 

3,8 % 
 
 

6,5 % 

-0,3 % 
 
 

-0,6 % 
 
 

0,0 % 

VI. Produção total de cereais 
(em milhares de toneladas) 
 
Produção total de milho 
(em milhares de toneladas) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724 
 
 

34 860 

VII. Produção total de soja 
(em milhares de toneladas) 

25 683 52 018 49 793 52 700 

VIII. Produção total de cana-de-açúcar 
(em milhares de toneladas) 

303 699 389 849 416 256 420 121 

IX. Produção total de frutas 
(em milhares de toneladas) 
 
Produção total de laranjas 
(em milhares de toneladas) 

33 884 
 

 
19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788 
 
 

17 805 

X. Produção total de carnes 
(em milhares de toneladas - peso da carcaça) 
 
Produção de carne bovina 
(em milhares de toneladas - peso da carcaça) 
 
Produção de carne suína 
(em milhares de toneladas - peso da carcaça) 

12 808 
 
 

5 529 
 
 

1 430 

18 388 
 
 

7 569 
 
 

2 698 

19 919 
 
 

8 674 
 
 

2 679 

19 919 
 
 

9 167 
 
 

2 940 

XI. Produção leitera 
(em milhões de toneladas) 

16,99 23,32 23,32 23,32 

XII. Balança comercial de produtos agroalimentares 
(em milhões de dólares) 
 
Exportações agroalimentares (em milhões de dólares) 
% das exportações agroalimentares nas exportações 
totais 
 
% das importações agroalimentares nas importações 
totais 

6 714 
 
 

13 799 
29,7 % 

 
 

13,2 % 

17 673 
 
 

21 718 
29,7 % 

 
 

8,0 % 

24 565 
 
 

28 363 
29,9 % 

 
 

5,8 % 

28 396 
 
 

32 201 
27,7 % 

 
 

5,0 % 

N.d.: Dados não disponíveis 

Fonte: OCDE (2007): «Politiques agricoles des pays non membres de l’OCDE. Suivi et évaluation 2007» (http://dx.doi.org). 
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Actualmente, a agricultura e a pecuária representam 8,4% do PIB do Brasil (TABELA 3 - II). 
Contudo, embora importante e indicador de uma grande estabilidade em comparação com outras 
grandes economias emergentes (12), este número não reflecte cabalmente o peso real do sector 
agrícola no desenvolvimento do Brasil.  
 
Por um lado, o sector ocupa perto de 19% do trabalho formal do país (TABELA 3 - III). Isto 
revela igualmente a baixa produtividade global e explica o seu declínio progressivo desde 
meados dos anos 90. Ao mesmo tempo, apesar do rápido desenvolvimento dos sectores 
transformador e dos serviços, as exportações agroalimentares continuam a constituir o grosso 
das trocas, com 27,7% do total das vendas ao exterior (TABELA 3 - XII).  
 
De igual modo, é preciso não esquecer o importante papel exercido pela agricultura no 
equilíbrio socio-económico e no ordenamento de um espaço tão extenso e diversificado em 
termos geoclimáticos. Além disso, o facto de o Brasil estar dotado de uma indústria intermédia, 
dispersa por todo o território e próxima dos campos de cultivo e das explorações agrícolas, 
permite-lhe gerar sinergias e criar um alto valor acrescentado nas suas produções de base. As 
culturas anuais, como a soja, o milho, a mandioca, o algodão ou a cana-de-açúcar, representam 
hoje 80% das superfícies semeadas e dão provas, dia após dia, de um grande dinamismo e de 
toda uma capacidade de adaptação aos mercados do consumo e da pecuária. As produções 
lenhosas (café, cacau, citrinos) ocupam unicamente 9% da superfície. 
 
Por último, convém sublinhar a importante dualidade estrutural existente, também ela derivada 
da heterogeneidade «das» agriculturas do Brasil. Segundo os dados do último recenseamento, o 
país conta com cerca de 5 milhões de explorações, das quais 85% são consideradas familiares, 
que se estendem em média por 26 ha (semelhante à média europeia) e são responsáveis por 38% 
da produção agrícola final. As restantes são explorações de tipo capitalista, que ocupam 70% do 
território e atingem uma dimensão média de 430 ha. Mas estes últimos números encobrem 
tendências mais recentes: aproveitando a forte expansão agrícola na região centro-oeste, onde os 
preços dos terrenos são extremamente baixos, as grandes propriedades com mais de 1000 ha 
impõem-se gradualmente, de tal forma que 1% das explorações cobre hoje 46% da superfície 
agrícola. Paralelamente, estas mesmas grandes empresas agrícolas constituem a ponta-de-lança 
dos principais sectores do «agronegócio» brasileiro. 
 
3.2. Estrutura de produção (I): principais sectores vegetais 
 
Embora, como atrás se referiu, a percentagem total da agricultura no PIB se tenha mantido 
estável nos últimos dez anos (consultar nota (12)), a sua estrutura de produção mudou 
consideravelmente, na sequência das medidas de desregulação e liberalização aplicadas à 
abertura crescente e à globalização dos mercados internacionais. 
 
- a) Soja 
 
A principal transformação verificou-se no subsector da soja, que passou de 13 milhões de ha 
semeados em 1999 para 20 milhões em 2007. As plantações concentram-se essencialmente nos 

                                                 
12  Enquanto que, desde meados dos anos 90, a produção agrícola brasileira andou sempre nos 8 a 10% do PIB 

(consoante as épocas), noutros países em plena industrialização, como a China ou a Índia, a contribuição 
económica do sector primário para o PIB, se bem que ainda considerável, não pára de perder peso. A agricultura 
chinesa, que, em 1995, correspondia a 20,8% do PIB, não representava mais do que 12,5% em 2005. Por seu 
lado, a Índia, em 1995, tinha um sector agrícola que equivalia a 25,9% do PIB, mas viu essa percentagem cair 
para os 18,6%. 
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Estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. A produção total, de 52,7 milhões de 
toneladas em 2005 (TABELA 3 - VII), subiu até aos 58,1 milhões de toneladas em 2007, 
fazendo do Brasil o segundo produtor mundial de soja, atrás dos Estados Unidos. Este sucesso 
explica-se em grande parte pelas flutuação e desvalorização do real, decididas em 1999 (2.2), 
que deram origem a um aumento assinalável dos preços domésticos. Importa também ter em 
conta a melhoria dos rendimentos (hoje semelhantes aos dos Estados Unidos) e a explosão dos 
derivados da soja (que vão desde alimentos para animais ao óleo, passando pelo leite de soja). 
 
Cerca de metade das culturas é transgénica. Para evitar as restrições comerciais impostas aos 
OGM pela UE, as regiões (ou Estados) especializam-se em função do destino das exportações. 
Com 37 milhões de toneladas anuais, equivalentes a um valor ligeiramente acima dos 9 milhões 
de dólares (TABELA 4 - II), o Brasil é o segundo exportador mundial de soja, detendo um terço 
do mercado internacional. Os seus principais clientes são a UE (17 milhões de toneladas) e a 
China (8,5 milhões de toneladas). Tanto a OCDE como o FAPRI calculam que, no decorrer da 
próxima década, a superfície afecta à soja deverá ainda crescer 10 milhões de ha, o que colocará 
o Brasil no primeiro lugar a nível mundial, com uma quota nos mercados internacionais próxima 
dos 45%.  
 
Contudo, importa ter em conta a forte expansão evidenciada pela pecuária no Brasil, 
nomeadamente pela avicultura, que consome já 2/3 da produção doméstica. Por outro lado, está 
prevista para 2008 a imposição da adição de uma percentagem de biodiesel aos combustíveis, 
que poderá subtrair uma parte importante da produção inicialmente destinada aos mercados 
externos. Finalmente, há a considerar a perda de competitividade da soja face a outras culturas 
(como a cana-de-açúcar) e o forte endividamento do sector, que explicarão a quebra nas 
exportações registada em 2006 (TABELA 4 - II).  
 
- b) Açúcar de cana e etanol 
 
Com 7,2 milhões de ha cultivados, o Brasil é de longe o principal produtor de açúcar de cana, 
chamando a si quase um terço da produção mundial. Trata-se também do subsector de mais 
rápido crescimento no «agronegócio» brasileiro, devido à explosão das exportações ocorrida nos 
últimos anos (TABELA 4 - II) e aos preços elevados pedidos quer pelo açúcar quer pelo 
bioetanol (a produção de cana, que passou de 420 milhões de toneladas em 2005 - TABELA 3 - 
VIII - para 515 milhões em 2007, reparte-se em duas partes quase iguais entre o açúcar e o 
bioetanol). Neste contexto, embora só um terço da produção se destine aos mercados externos, o 
Brasil situa-se também à cabeça da exportação mundial de açúcar e de bioetanol.  
 
Para a época de 2006/07, a estimativa da produção de açúcar apontava para 30 milhões de 
toneladas, podendo, daqui até 2013, ascender aos 40 milhões de toneladas. O principal mercado 
de destino é a Rússia, que concentra cerca de 30% dos fluxos. Numa perspectiva de futuro, 
haverá que contar, a médio prazo, com o impacto favorável sobre as trocas induzido pela última 
reforma da Organização Comum do Mercado do Açúcar, fruto do sucesso dos painéis realizados 
pelo Brasil e outros países em oposição aos subsídios à exportação da UE (13). De facto, os 
avultados investimentos autorizados no sector confirmam a aposta dos exportadores brasileiros 
num acréscimo acelerado do seu potencial comercial. 
 

                                                 
13  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R e WT/DS283/AB/R de 28/04/2005. 
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Quanto ao bioetanol, importa recordar que é activamente fomentado, desde 1975, pelas 
autoridades brasileiras, que o declararam mesmo sector estratégico em 2006. Actualmente, tês 
quartos dos automóveis comercializados no Brasil são concebidos para circularem com este tipo 
de combustível, com uma percentagem de mistura de 20 a 25%. Em 2006/07, a produção de 
etanol atingiu os 17 mil milhões de litros, 2,6 mil milhões dos quais destinados à exportação, o 
que equivale a metade do mercado internacional deste produto. Os principais destinos do 
bioetanol brasileiro são a Índia, os Estados Unidos e a Coreia. Caso o novo acordo em fase de 
negociação com o MERCOSUL se concretize, o Japão e a UE passarão também a ser 
importantes compradores, à medida que forem aumentando as percentagens obrigatórias de 
bioetanol nos demais combustíveis. 
 
- c) Frutas 
 
O Brasil é um grande exportador líquido de frutos, sobretudo de laranjas, subsector em que, 
com aproximadamente 18 milhões de toneladas anuais (TABELA 3 - IX), ocupa o primeiro 
lugar mundial, seguido de perto pelos Estados Unidos e o México. As superfícies de cultivo, 
concentradas em redor de Campinas, no Estado de São Paulo, conheceram uma redução 
progressiva desde 1990, a favor da expansão da cultura açucareira. Todavia, a melhoria dos 
rendimentos permitiu manter os volumes de produção. 
80% das laranjas produzidas são transformados em sumo comercializado nos mercados 
internacionais, onde o Brasil tem uma quota de 80%. 70% destas exportações destinam-se à UE, 
aos Estados Unidos e ao Japão.  
 
O Brasil é também o primeiro produtor mundial de bananas, mas exporta-as em pouca 
quantidade, visto que quase toda a produção é encaminhada para o mercado doméstico. 
 
- d) Outras produções vegetais 
 
O café, o milho e o algodão são também culturas importantes. 
O Brasil é o principal produtor de café do mundo, com 2,2 milhões de toneladas em 2007, 
seguido do Vietname, da Indonésia e da Colômbia. É igualmente o primeiro exportador, com 
1,4 milhões de toneladas e 30% do comércio internacional, deste produto. A principal região 
produtora é o sudeste (Espírito Santo e, sobretudo, Minas Gerais). 
 
O gigante latino-americano é também o terceiro produtor mundial de milho, atrás dos Estados 
Unidos e da China, com colheitas bastante variáveis em função das épocas, mas que atingiram 
os 48 milhões de toneladas em 2003 (TABELA 3 - VI). Embora a maior parte da produção, 
concentrada no sul e no centro-oeste, se destine à alimentação animal do Brasil, existe, desde 
2000, um excedente comercial canalizado para a exportação. Assim, em 2003/04, o Brasil 
tornou-se o quarto exportador mundial de milho e as expectativas para o futuro são claramente 
promissoras. 
 
Finalmente, com 1,1 milhões de ha cultivados, o Brasil é também o quinto produtor de algodão, 
depois da China, dos Estados Unidos, da Índia e do Paquistão. A produção (3,8 milhões de 
toneladas em 2007) concentra-se no centro-oeste (Mato Grosso) e encontra-se em plena 
expansão. O crescimento significativo dos rendimentos deixa antever que o Brasil, que vende 
presentemente ao exterior cerca de 40% da sua produção, poderá, a médio prazo, aumentar 
consideravelmente as suas trocas e consolidar assim a sua condição enquanto exportador 
mundial. O resultado favorável do painel da OMC impulsionado pelo Brasil e apoiado por 
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outros países, em oposição às ajudas concedidas ao algodão nos Estados Unidos (14), vem 
apenas confirmar a firme vontade de os exportadores brasileiros aumentarem a sua quota de 
mercado. 
 
3.3. Estrutura de produção (II): principais sectores animais 
 
- a) Carne bovina 
 
Com 207 milhões de cabeças e 9,1 milhões de toneladas de carcaças (TABELA 3 - X), o Brasil 
possui o segundo maior efectivo bovino do mundo (atrás da Índia) e é o segundo produtor 
mundial de carne (depois dos Estados Unidos). Três quartos desta produção são assegurados em 
explorações agrícolas modernas e com alto grau de especialização, em média com mais de 500 
cabeças, criadas ao ar livre. A produção está concentrada na região centro-oeste, onde os pastos 
são abundantes e, em menor escala, nas regiões do sul e do sudeste. 
 
Naturais ou semeados, e ligeiramente complementados pelas importantes produções de soja, 
milho e sorgo, os pastos garantem uma produção de qualidade reconhecida, com uma 
alimentação de origem exclusivamente vegetal, a preços muito competitivos. Além disso, em 
1996, o governo brasileiro proibiu a utilização de proteínas e farinhas animais na alimentação 
dos ruminantes, reforçando assim as exportações do país após o escândalo das «vacas loucas». 
Graças às taxas de câmbio e à diminuição progressiva dos focos de febre aftosa (Foot and 
Mouth Disease - FMD), hoje confinados a São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, assiste-se, 
desde 2002, a uma subida espectacular das exportações, sobretudo de produtos frescos, 
maioritariamente destinadas à Rússia e à UE. Cerca de 10% dos matadouros estão formalmente 
homologados e habilitados a exportar para a UE. Não obstante, calcula-se que mais de metade 
da produção abatida não cumpre as condições sanitárias exigidas, sendo assim encaminhada 
para o mercado doméstico. Esta situação sugere a possibilidade de parte desta produção poder 
ser desviada para a exportação se os sistemas de fiscalização não se mostrarem eficazes. 
Voltaremos a esta questão no parágrafo 3.5. 
 
Mesmo com grandes diferenças em função das regiões e dos níveis de rendimento, o consumo 
de carne bovina é bastante elevado (perto de 25 kg per capita). 
 
- b) Avicultura 
 
A indústria avícola conheceu um desenvolvimento extraordinário a partir de 1990, a um ritmo 
de crescimento anual de 13%. Assim, com os seus 8,4 milhões de toneladas, o Brasil é hoje o 
terceiro produtor mundial de carne de aves, posição que pretende consolidar na próxima década, 
com um aumento da produção de 50%. 
 
Apresentando um elevado grau de integração vertical, trata-se de um sector moderno e bastante 
competitivo. Consome cerca de 65% da produção interna de soja. Embora 70% das carnes sejam 
vendidas no mercado doméstico, as exportações não param de aumentar, tendo chegado, em 
2004, aos 2,8 milhões de toneladas, o equivalente a 40% do mercado mundial. 30% destas 
exportações são frangos inteiros destinados ao Médio Oriente. Mas a carne de aves desossada 
tem uma procura cada vez maior, correspondendo já a mais de 60% das exportações, que têm a 
UE, a Ásia e a Rússia como principais clientes. 
 

                                                 
14  WT/DS267/AB/R de 03/03/2005. 
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- c) Carne suína 
 
O mercado da carne suína é o terceiro grande sector da carne do Brasil. Com quase 33,2 milhões 
de cabeças e 3 milhões de toneladas anuais de carcaças, o Brasil posiciona-se no quarto lugar 
mundial, atrás da China, da UE e dos Estados Unidos, (TABELA 3 - X). Embora encaminhe 2 
milhões de toneladas para o consumo doméstico, o Brasil é igualmente o quarto país 
exportador, depois da UE, dos Estados Unidos e do Canadá,. A Rússia, com 60% dos fluxos, é o 
primeiro destino das exportações. O potencial produtivo revela-se enorme, contando que o 
Brasil resolva os problemas sanitários que ainda afectam o sector. 
 
3.4. O comércio agrícola no quadro do multilateralismo e da integração regional latino-
americana 
 
Esquece-se com frequência que a maior parte da produção agrícola brasileira tem como destino 
o mercado doméstico e que só um quarto da mesma segue para exportação. Seja como for, o 
peso do Brasil no comércio agrícola internacional não parou de crescer, de tal forma que este 
país é hoje o terceiro maior exportador mundial, com 32,2 mil milhões de dólares (2005) 
(TABELA 3 - XII).  
 
A soja e derivados ocupam o primeiro lugar, com 37% do total das exportações agroalimentares 
(19% no conjunto do sector do «agronegócio») (TABELA 4 - II). Seguem-se as carnes em 
geral, com especial destaque para a carne de aves (10% do total das exportações 
agroalimentares) e carne bovina (7%). A produção de açúcar e bioetanol, em forte ascensão 
(16% do total das exportações do sector do «agronegócio»), ocupa o terceiro lugar (TABELA 4 
- II).  

TABELA 4. EXPORTAÇÕES AGRÍCOLAS DO BRASIL (2005 e 2006) (*) 
(Em mil milhões de dólares. Totais anuais e por principais destinos e produções) 

 2005 2006 % CÂMBIO 
INTERANUAL 

% DO 
TOTAL 

EXPORTADO 
EXPORTAÇÕES TOTAIS 43,6 49,2 -- 100 
I. Principais mercados de destino 
UE-15 
Estados Unidos  
China 
Rússia 
Japão 

 
14,2 
6,0 
3,1 
2,7 
1,7 

 
15,2 
7,0 
3,8 
3,1 
1,5 

 
+7,0 % 
+16,7 % 
+22,6 % 
+15,4 % 
-11,8 % 

 
30,9 % 
14,2 % 
7,7 % 
6,3 % 
3,0 % 

II. Principais produções 
Soja 
Carnes 
Açúcar e álcool 
Papel e celulose 
Couros 

 
9,5 
8,0 
4,7 
7,2 
3,1 

 
9,3 
8,6 
7,8 
7,9 
3,5 

 
-2,1 % 
+7,5 % 
+66,0 % 
+9,7 % 
+12,9 % 

 
18,9 % 
17,5 % 
15,9 % 
16,1 % 
7,1 % 

(*) As «exportações agrícolas» referem-se aos fluxos comerciais da globalidade do «agronegócio» brasileiro, que 
compreende, para além dos produtos básicos, os alimentos transformados, o açúcar, o álcool, o papel e a celulose, 
os couros e os produtos derivados da madeira.  

Fonte: Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). 
 
A actual estrutura das exportações alterou-se radicalmente nos últimos anos. No passado, 
limitadas aos produtos tropicais (café, sumo de laranja, açúcar), as exportações brasileiras 
foram-se diversificando de forma gradual, cobrindo hoje praticamente todos os sectores 
agrícolas, exceptuando o do trigo (o Brasil é ainda um importador líquido deste cereal, tendo o 
vizinho argentino como seu principal fornecedor). 
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O principal cliente dos produtos agrícolas brasileiros é, de longe, a UE (35% para os 25 em 
2005). Os Estados Unidos perderam importância com a entrada da China e da Rússia nos 
mercados internacionais. Enquanto que, em 2000, os Estados Unidos representavam 10% do 
total das exportações agroalimentares e a China e a Rússia não pesavam, cada uma, mais de 3% 
na balança das exportações, em 2005, a Rússia colocava-se na segunda posição, logo atrás da 
UE-25, seguida dos Estados Unidos e da China, com 7% cada. 
 
Enquanto exportador líquido de produtos alimentares, o Brasil faz parte do Grupo de Cairns (15) 
e promove activamente a liberalização total do comércio agrícola no quadro do multilateralismo. 
As queixas apresentadas, com sucesso, junto do Órgão de Resolução de Litígios da OMC, 
contra a UE (açúcar) e os Estados Unidos (algodão, sumos) (ver notas (13) e (14)), atestam a 
intenção do Brasil de tirar o máximo partido do potencial comercial do seu sector agrícola na era 
da globalização. 
 
Embora tal facto pareça à primeira vista contraditório, o Brasil é também membro fundador do 
G-20 (16). Esta organização de natureza combativa de países em industrialização teve o mérito 
de, em defesa dos seus sectores emergentes da transformação e dos serviços, levar a Cimeira de 
Cancun ao insucesso e continua, ainda hoje, a rejeitar as exigências europeias e americanas de 
abertura e liberalização dos respectivos mercados internos. A participação do Brasil reflecte 
claramente a actual diversificação da sua economia, bem como o difícil equilíbrio que este país 
terá de encontrar na Ronda de Doha para responder de forma satisfatória tanto aos seus sectores 
agro-exportadores como às suas empresas industriais e aos seus serviços. 
 
Por outro lado, o Brasil assume cada vez mais o seu papel de líder regional, posicionando-se 
actualmente como o principal chefe de fila da renovação do acordo entre a UE e o MERCOSUL. 
Nessa qualidade, persegue claramente um objectivo económico – consolidar e aumentar a sua 
quota num dos principais mercados do mundo –, que camufla um objectivo político: estabelecer 
relações mais estreitas e a longo prazo com o principal projecto de integração no plano mundial, 
a UE, que mostra ao Brasil a via da integração latino-americana e lhe permite enfrentar com 
maiores garantias de sucesso a pressão norte-americana visando a celebração de acordos 
bilaterais de comércio livre com os seus vizinhos do Sul. 
 
3.5. Os litígios entre a UE e o Brasil relativos às condições sanitárias das importações de 
carne bovina  
 
Nos últimos meses, o sector europeu da carne bovina denunciou aquilo que considerava ser o 
incumprimento reiterado, por parte dos produtores e exportadores brasileiros, das disposições 
sanitárias e veterinárias comunitárias aplicáveis às carnes comercializadas na UE. Em resposta a 
estas queixas, a Comissão Europeia (por intermédio da Direcção-Geral para a Saúde e Protecção 
do Consumidor, DG SANCO) efectuou, em Março e em Novembro de 2007, duas inspecções no 
terreno, visando, fundamentalmente, verificar a eficácia das acções levadas a cabo pelas 
autoridades brasileiras competentes. 

                                                 
15  Embora todos os seus membros sejam grandes exportadores agrícolas, existem no seio do Grupo de Cairns 

algumas divergências manifestas. Alguns são países desenvolvidos (Austrália, Canadá, Nova Zelândia), outros 
são economias emergentes com receitas médias (África do Sul, Argentina, Brasil, Chile) e outros ainda 
encontram-se claramente em desenvolvimento (Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonésia, 
Malásia, Paraguai, Tailândia e Uruguai).  

16  Embora se trate de um grupo de geometria variável, razão pela qual seja muitas vezes designado por G-20+, 
podem ser considerados membros a África do Sul, a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile, a China, Cuba, o 
Egipto, as Filipinas, a Índia, a Indonésia, o México, a Nigéria, o Paquistão, o Paraguai, a Tailândia, a Tanzânia, 
a Venezuela e o Zimbabué. 



A agricultura do Brasil 
 

PE 397.242 17

Essas visitas permitiram concluir que, embora parte das recomendações propostas aquando das 
inspecções anteriores fosse aplicada de maneira satisfatória, os sistemas de controlo sanitário 
apresentavam insuficiências, tanto ao nível estadual como federal; os programas eficazes de 
acompanhamento das vacinas contra a febre aftosa eram insuficientes e não existiam garantias 
de confinamento do gado nas zonas declaradas não isentas; o registo e a identificação dos 
animais nas explorações e nos movimentos dos efectivos estavam incompletos; as análises 
laboratoriais eram demasiado morosas; a protecção informática dos dados dos certificados de 
exportação era deficiente, o que poderia levar a uma eventual utilização fraudulenta de 
documentos; e, em última análise, tinha-se progredido muito pouco no sentido da instauração de 
um circuito fechado para as carnes exportadas para a UE, previsto para 2009. 
 
Na sequência das recomendações emitidas pelos inspectores, a Comissão decidiu restringir as 
importações de carne vermelha que não respeitassem as condições previstas pela legislação 
comunitária, mais especificamente a identificação e o registo à escala nacional do efectivo 
bovino, e uma fiscalização eficaz das explorações de animais destinados a abate e cuja carne se 
destine à exportação. Em situações normais, esta decisão devia entrar em vigor no dia 31 de 
Janeiro de 2008, ou no dia 15 de Março de 2008, para as carnes exportadas antes do dia 31 de 
Janeiro. 
 
Como era de esperar, as autoridades brasileiras opuseram-se-lhe categoricamente e há a 
possibilidade, caso as duas partes não cheguem a um compromisso, de este ponto de discórdia 
culminar com a apresentação de uma queixa junto do Órgão de Resolução de Litígios da OMC. 
 
3.6. A política agrícola brasileira 
 
De acordo com os dados da OCDE, o apoio concedido aos agricultores brasileiros é 
relativamente escasso (6  da produção, medidos em Equivalentes de Subsídio ao Produtor - 
ESP), sobretudo se o compararmos com os níveis registados nos países mais desenvolvidos 
membros da OCDE (30% em média no período 2003/2005). No período 2003/2005, este apoio 
equivalia, em média, a 0,7% do PIB, claramente abaixo da percentagem praticada no conjunto 
dos países ricos (OCDE: 1,1%), isto apesar de, no Brasil, a agricultura ter uma importância 
económica nitidamente superior. Porém, importa frisar que o apoio público à agricultura 
brasileira conhece uma franca progressão desde 2004. 
 
Dois terços destas ajudas adquirem a forma de créditos bonificados, consistindo o outro terço 
em preços de garantia. Foi este último terço que mais cresceu recentemente (+65%), chegando 
aos 2,9 mil milhões de reais em 2005. Esta evolução é explicada pela manutenção dos preços de 
garantia, apesar das baixas de preços ocorridas durante este exercício nos mercados de 
produções vegetais (TABELA 3 - IV), e pela apreciação da taxa de câmbio. 
 
Os pagamentos da utilização de factores de produção subiram igualmente em 2005 (+58%) para 
os 7,5 mil milhões de reais, bem como os juros bonificados para os investimentos e a compra de 
equipamentos, e a prorrogação dos empréstimos agrícolas. 
As principais produções beneficiárias de ajudas públicas são, por esta ordem, o arroz, o milho, o 
algodão e o trigo. 
 
No que respeita às estruturas, o actual governo brasileiro tem a erradicação da pobreza como um 
dos seus objectivos prioritários, o que implica a adopção de medidas específicas de política 
agrícola e rural. Como se viu anteriormente (3.1), o Brasil é um dos países do mundo com 
maiores disparidades ao nível das estruturas e onde a repartição das terras é mais desigual. Em 
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resposta à pressão exercida pelos camponeses sem terra (Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra), está para breve a aplicação do segundo Programa Nacional de Reforma Agrária, o 
qual compreende medidas que prevêem a instalação de camponeses em terras expropriadas, 
adquiridas ou disponibilizadas pelo Estado e a concessão de empréstimos bonificados para a 
aquisição de terras, bem como o financiamento de investimentos em infra-estruturas e o apoio 
comunitário. 
 
Paralelamente, está a ser proposto aos pequenos proprietários um Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), o qual prevê créditos preferenciais ao investimento, à 
transformação e à comercialização, bem como medidas educativas e de formação. 
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