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Introdução
Na contagem regressiva para receber a Copa do Mundo da FIFA 2014, o Brasil comemora conquistas
importantes no campo econômico e social: elevou 37 milhões de brasileiros para a classe média entre 2002
e 2012 e se transformou na sétima maior economia do mundo. O modelo de desenvolvimento do País,
baseado no crescimento com estabilidade, equilíbrio fiscal, inclusão social e competitividade, foi o motor
destas transformações. Agora, o Brasil vive um novo desafio: crescer mais e melhor. O objetivo é melhorar
a infraestrutura, avançar no desenvolvimento tecnológico e aprimorar os vários níveis de educação.
Para dar este salto de qualidade e elevar a competitividade da economia, o governo federal lançou, em
2012, um conjunto de medidas para baixar custos de produção e reforçar a capacidade de investimento do
País. No setor de energia, os consumidores residenciais tiveram reduções de 18% a 25,94% em suas contas.
Para os consumidores de alta tensão, o desconto foi de até 32%. Na área de infraestrutura, o Programa de
Investimentos em Logística (PIL) prevê investimentos da ordem de R$ 213 bilhões em transportes. Esses
recursos serão destinados a rodovias (R$ 52 bi), ferrovias (R$ 99 bi), portos (R$ 54 bi) e aeroportos (R$ 8,7
bi). Além disso, foi criada a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) para comandar o planejamento
integrado na área e projetar um sistema de transporte eficiente e compatível com o desenvolvimento
sustentável.
Paralelamente, o Brasil tem buscado condições para manter juros em patamares baixos, diminuir impostos,
manter a inflação sob controle e equilibrar o câmbio. Foram realizadas, ainda, desonerações expressivas,
como a das folhas de pagamento das empresas, de bens de capital e de produtos duráveis, como
automóveis e móveis. Essas mudanças têm um denominador comum: garantir a continuidade do
crescimento com inclusão social e a geração de emprego e renda.
A estratégia de desenvolvimento social do Brasil é uma das mais reconhecidas do mundo. Combina, entre
suas principais estratégias, o programa de transferência de renda com condicionalidades, o Bolsa Família –
criado em 2004 e que atende 13,8 milhões de famílias (outubro de 2012) –, a um conjunto de programas de
proteção e promoção social. Entre eles, iniciativas para inserir a agricultura familiar na cadeia produtiva e
para garantir o fornecimento de eletricidade nas zonas remotas e o pleno acesso à água entre os
brasileiros. Dezesseis programas sociais, envolvendo treze ministérios, estão organizados de forma
sistemática em torno do plano Brasil Sem Miséria.
Comprometido com o desenvolvimento sustentável, o Brasil tem entre suas prioridades a implementação
de políticas que aliem proteção ambiental, inclusão social e crescimento econômico. Entre as principais
conquistas do País na última década está a redução do desmatamento na Amazônia. Entre 2004 e 2012, a
queda foi de 84%, atingindo a menor taxa já registrada, a partir de uma estratégia que combina
monitoramento por satélite e reforço nas ações de fiscalização. A redução do desmatamento está também
no centro da estratégia brasileira de combate às mudanças do clima.
Em 2009, o Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a adotar em lei metas voluntárias para a
redução de emissões de gases do efeito estufa, incluindo planos específicos para que setores-chave da
economia, como energia, indústria e transporte avancem pelo caminho de uma economia verde inclusiva.
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O crescimento do País é impulsionado por uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, que conta
com 42,4% de fontes renováveis, incluindo hidroeletricidade, biocombustíveis como o etanol e a crescente
presença da energia eólica.

Dados gerais
Nome oficial - República Federativa do Brasil
Capital: Brasília, localizada no Distrito federal, Centro-Oeste do país e inaugurada oficialmente em 1960
Idioma: Português
Bandeira nacional: A bandeira do Brasil foi projetada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel
Lemos, com desenho de Décio Vilares. Inspirada na bandeira do Império, desenhada pelo pintor francês
Jean Baptiste Debret, apresenta a esfera azul-celeste e a divisa “Ordem e Progresso” no lugar da coroa
imperial.
Extensão territorial: 8.515.767 km2
O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial.
Número de países que fazem fronteira com o Brasil: 10
População: 196,9 milhões [Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2012]
O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo.
População Economicamente Ativa (PEA): 100,1 milhões (PNAD 2012)
População urbana: 84,4% (IBGE - Censo 2010)
Distribuição etária da população
0 a 4 anos – homens (7,1%), mulheres (6,4%)
5 a 9 anos – homens (8,1%), mulheres (7,2%)
10 a 14 anos – homens (8,9%), mulheres (8,1%)
15 a 19 anos – homens (9,1%), mulheres (8,3%)
20 a 24 anos – homens (8,3%), mulheres (7,8%)
25 a 39 anos – homens (23,5%), mulheres (23,6%)
40 a 59 anos – homens (23,6%), mulheres (24,9%)
60 anos ou mais – homens (11,5%), mulheres (13,7%)
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(PNAD 2012)

Expectativa de Vida
População total: 74,1 anos
Homens: 70,6 anos
Mulheres: 77,7 anos
(Tábuas de Mortalidade; IBGE 2011)

Grupos Étnicos
Brancos: 46,2%
Pardos: 45,0%
Pretos: 7,9%
Amarelos e Indígenas: 0,8%
(PNAD 2012)

Religiões
Católicos: 64,99%
Evangélicos: 22,16%
Espíritas: 2,02%
Umbandistas e Candomblecistas: 0,31%
Sem religião: 8,04%
Outros: 2,47%
(IBGE – Censo 2010)

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): em 2012 o Brasil registrou IDH de 0,730, o que coloca o país na
85ª posição entre 187 países onde são coletados os dados. (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD)
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Economia
Moeda
Real (símbolo: R$)

Produto Interno Bruto

Produto Interno Bruto (PIB)

Ano

US$ (bilhões)

Crescimento
Anual

2012

2,252.628

0.9%

2011

2,475.066

2.7%

2010

2,143.921

7.5%

2009

1,625.636

-0.3%

2008

1,650.897

5.2%

2007

1,366.544

6.1%

2006

1,088.767

4.0%

2005

882.439

3.2%

2004

663.783

5.7%

2003

553.603

1.15%
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2002

504.359

2.7%

2001

553.771

1.3%

2000

644.984

4.3%

Fonte: IBGE-2012/BCB-Depec;

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro encontra-se atualmente entre os dez maiores do mundo, seja em
termos nominais, seja em paridade de poder de compra.
PIB per capita: R$ 22,4 mil/US$ 11,4 mil, mantendo-se praticamente estável (0,1%) em relação a 2011.
(IBGE 2012)

Inflação (índice de preço ao consumidor – IPCA)
2012 5,84%
2011 6,50%
2010 5,91%
2009 4,31%
2008 5,90%
2007 4,46%
2006 3,14%
2005 5,69%
2004 7,60%
2003 9,30%
2002 12,53%
2001 7,67%
2000 5,97%
(IBGE 2012)
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Reservas Internacionais
US$ 368,6 bilhões (posição em setembro de 2013; conceito de liquidez internacional - Banco Central do
Brasil)

Investimentos Estrangeiros Diretos
2012: US$ 65, 3 bilhões
2011: US$ 66,7 bilhões
2010: US$ 48,5 bilhões
2009: US$ 25,9 bilhões
2008: US$ 45,1 bilhões
2007: US$ 34,6 bilhões
2006: US$ 18,8 bilhões
(Banco Central do Brasil)

Comércio Exterior
Balança comercial
Em 2012, o comércio exterior brasileiro registrou a segunda maior corrente de comércio da série histórica,
com o valor de US$ 465,7 bilhões, número inferior apenas ao registrado em 2011 (US$ 482,3 bilhões),
apresentando queda de 3,4%. As exportações encerraram o período com valor de US$ 242,6 bilhões e as
importações, com US$ 223,1 bilhões, resultados que também somente estão abaixo dos verificados em
2011, de US$ 256,0 bilhões e US$ 226,2 bilhões respectivamente. Em relação a 2011, as exportações
apresentaram retração de 5,3% e as importações, de 1,4%. O saldo comercial atingiu US$ 19,4 bilhões, com
redução de 34,8% sobre o acumulado em 2011 (US$ 29,8 bilhões).
Exportações
2012: US$ 242,6 bilhões
2011: US$ 256,0 bilhões
2010: US$ 201,9 bilhões
2009: US$ 153,0 bilhões
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2008: US$ 197,9 bilhões
2007: US$ 160,6 bilhões
2006: US$ 137,8 bilhões
2005: US$ 118,5 bilhões

Importações
2012: US$ 223,1 bilhões
2011: US$ 226,2 bilhões
2010: US$ 181,8 bilhões
2009: US$ 127,7 bilhões
2008: US$ 173,0 bilhões
2007: US$ 120,6 bilhões
2006: US$ 91,4 bilhões
2005: US$ 73,6 bilhões

Superávit Comercial
2012: US$ 19,4 bilhões
2011: US$ 29,8 bilhões
2010: US$ 20,1 bilhões
2009: US$ 25,3 bilhões
2008: US$ 25,0 bilhões
2007: US$ 40,0 bilhões
2006: US$ 46,5 bilhões
2005: US$ 44,9 bilhões
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-2012
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Dez principais parceiros comerciais do Brasil (2012)
Corrente de Comércio com o Brasil (Soma de Importações e Exportações em US$
F.O.B.)
1. China

75.476.039.012

16,21%

2. Estados Unidos

59.057.909.404

12,68%

3. Argentina

34.441.806.756

7,40%

4. Alemanha

21.485.991.200

4,61%

5. Países Baixos

18.147.108.631

3,90%

6. Japão

15.690.455.422

3,37%

7. Coréia do Sul

13.598.748.035

2,92%

8. Itália

10.779.953.515

2,31%

9. Índia

10.619.773.211

2,28%

10. México

10.078.079.242

2,16%

Total geral (Brasil)

465.728.906.081

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Pauta de exportação
O Brasil é o maior exportador mundial de diversas commodities: etanol, carne de frango, suco de laranja,
açúcar, café e soja em grão.
Em 2012 havia 18.630 empresas brasileiras exportadoras e 42.458 empresas brasileiras importadoras.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
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Inovação

O governo federal, por meio da Finep (Agência Brasileira da Inovação), coordena uma série de ações
voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Uma delas é o Inova Empresa, que
também apoia atividades de pesquisa, implantação de parques tecnológicos, melhoria de produtos e
serviços e desenvolvimento de mercados. O plano comporta programas temáticos, como o Inova Brasil, o
Inova Energia, o Inova Saúde e o Inova Aerodefesa. O estímulo à adoção de práticas sustentáveis faz parte
desta estratégia.
O Inova Empresa dispõe de R$ 32,9 bilhões em recursos e já recebeu a inscrição de mais de 2 mil projetos
de empresas e ICTs – instituições científicas e tecnológicas. Em 2013, R$ 10,7 bilhões deverão ser
contratados pela FINEP. Alguns dos programas são:

Fonte: FINEP – Ago/2013

Inova Brasil
Financiamento com encargos reduzidos para a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação nas empresas brasileiras.
Inova Energia
Destinado ao fomento da inovação de dispositivos eletrônicos, soluções para a implementação de redes
eletrônicas inteligentes (smart grids), estímulo às cadeias produtivas das energias renováveis alternativas.
Inova Aerodefesa
Iniciativa para apoio aos setores Aeroespacial, de Defesa e Segurança. Inclui fomento à pesquisa,
desenvolvimento e inovação das cadeias produtivas nestas áreas.
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Inova Agro
Coordena ações de fomento e aprimoramento da integração das cadeias produtivas de insumos, máquinas
e equipamentos para a agropecuária.
Inova Saúde
Projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em instituições públicas e privadas que atuam no
âmbito do Complexo Econômico e Industrial da Saúde – CEIS.

Energia
Matriz energética do Brasil 2012: fontes renováveis: 42,4% (produtos da cana 15,4%; hidro 13,8%; lenha e
carvão vegetal 9,1%; outros 4,1%). Fontes não-renováveis: 57,6% (petróleo e derivados 39,2%; gás natural
11,5%; carvão mineral 5,4%; urânio 1,5%).
Das grandes economias, o Brasil é líder mundial no uso de fontes de energia renováveis e limpas. Enquanto
no Brasil as fontes renováveis de energia respondem por 42,4% da matriz energética, a média mundial é de
13,2% e nos países desenvolvidos, de 8%. (Balanço Energético Nacional - 2013)

Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica
Capacidade instalada: 133.202 megawatts (MW) em outubro de 2013
Entre as fontes de energia renováveis e limpas, a hidroeletricidade representa 64,2% da capacidade
instalada de geração de energia elétrica no Brasil. [Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 2013]

Etanol
Produção de 23,6 bilhões de litros de etanol – safra 2012/2013 (CONAB, Outubro/2013)
Estimativa de produção de 27,2 bilhões de litros – safra 2013/2014 (CONAB, Outubro/2013)

Produção Diária de Petróleo e Gás Natural
Média de 2,067 milhões de barris/dia de petróleo e Líquido de Gás Natural (LGN) (ANP, janeiro-dezembro de
2012).

Média de 0,444 milhões de barris equivalentes/dia de gás natural (ANP, janeiro-dezembro de 2012).
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Meio ambiente
Biodiversidade
O Brasil reúne pelo menos 103.870 mil espécies de animais e entre 43 mil e 49 mil espécies de plantas –
além de microorganismos, algas e espécies ainda não estudadas. Cerca de 20% da biodiversidade do
planeta é nativa do Brasil.

Queda do desmatamento
O Brasil reduziu o desmatamento em 84% entre 2004 e 2012, atingindo, no ano passado, a menor taxa já
registrada. (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 2012)

Áreas protegidas
O Brasil conta com 313 Unidades de Conservação (UCs) federal, abrangendo aproximadamente 9% do
território nacional e 621 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (481746,17 ha). A Amazônia detém a
maior área protegida, com 14,3% de sua área total em UCs, das quais aproximadamente 8% de proteção
integral. (ICMBIO - 2012)

Sistema político e administrativo
Poder Executivo
Chefe de Estado e de Governo: Dilma Rousseff
Vice-Presidente: Michel Temer
Eleições: Presidente e Vice Presidente eleitos por voto popular para um mandato de 4 anos, podendo
disputar uma reeleição.

Poder Legislativo
O Congresso Nacional é composto pelo Senado Federal (81 parlamentares eleitos por voto majoritário para
um mandato de 8 anos) e pela Câmara dos Deputados (513 parlamentares eleitos por voto proporcional
para um mandato de 4 anos).
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Poder Judiciário
São órgãos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal (corte constitucional); Superior Tribunal de
Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes
Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Divisão administrativa: 26 estados e 1 Distrito Federal: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
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(IBGE 2012)

Contatos para a imprensa
Secretaria de Comunicação Internacional da Presidência da República
+55 61 3411 4786
Ministério do Esporte
+ 55 61 3217-1875 / 3217-9677
imprensa@esporte.gov.br
Portal da Copa
www.copa2014.gov.br/en (English)
www.copa2014.gov.br (Português)
Twitter / Facebook
@copagov_en (English) / @copagov (Português) / www.facebook.com/BrazilGovNews
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