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Wstęp
W drugiej połowie XX wieku Brazylia odnotowała gwałtowne przyspieszenie
procesów urbanizacji, uwarunkowane trzema głównymi czynnikami. Pierwszym
z nich był dynamiczny przyrost ludności kraju, obejmujący zarówno ośrodki wiejskie,
jak i miasta. Drugim czynnikiem, o ogromnym znaczeniu szczególnie dla dużych
miast, były masowe migracje z obszarów wiejskich, wraz z realizowaną wtedy polityką industrializacji, celem substytucji importu (ISI). Był to też wynik modernizacji
i mechanizacji rolnictwa, wypychających małorolnych chłopów i bezrolnych pracowników dużych gospodarstw latyfundialnych do miast w poszukiwaniu pracy. Trzecim
ważnym czynnikiem był rozrost miejskiej sieci osadniczej, objawiający się przyrostem
liczby ośrodków miejskich w latach 1950–2000 z 1887 do 5507.
W wyniku wspomnianych procesów od lat 70. XX wieku obserwuje się rosnące
znaczenie dużych ośrodków miejskich w koncentracji ludności, co potwierdza nasilenie się procesów metropolizacji miejskiej sieci osadniczej Brazylii. Biorąc pod uwagę
znaczenie głównych ośrodków metropolitalnych dla kształtowania sieci osadniczej
oraz rozmieszczenia ludności, wybrano je jako przedmiot szczegółowych badań, których celem było określenie czynników i uwarunkowań wywierających decydujący
wpływ na ich rozwój i przekształcenia przestrzenno-strukturalne w ostatnich dwóch
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dekadach XX i pierwszych latach XXI wieku. Okres ten szczególnie ważny był z punktu widzenia procesów urbanizacji, bo wtedy dokonała się zasadnicza zmiana modelu
rozwoju gospodarczego Brazylii, wpływająca w istotny sposób na uwarunkowania
rozwoju miast i procesów urbanizacji. Realizowana od lat 30. XX wieku polityka industrializacji została zastąpiona przez neoliberalną politykę „otwartego rynku”. Zaczęto
ją w pełni realizować po ogłoszeniu w 1989 r. tzw. „konsensusu waszyngtońskiego”
i przyjęciu na początku lat 90. jego głównych założeń jako wytycznych przy reformowaniu gospodarek przez większość państw Ameryki Łacińskiej. Badania autora
zmierzają do określenia wpływu nowej polityki na rozwój demograﬁczny i przekształcenia przestrzenno-strukturalne wybranych obszarów metropolitalnych Brazylii,
w zakresie zróżnicowania poziomu dochodów, zmian struktury zatrudnienia, poziomu bezrobocia oraz edukacji.

Zmiany poziomu urbanizacji i przekształcenia sieci miejskiej
Druga połowa XX wieku była dla Brazylii okresem dynamicznego wzrostu zaludnienia: z 51,5 mln (1950) do 189,8 mln (2007), czyli o 368,6%. Procesowi temu towarzyszył jeszcze szybszy przyrost ludności miejskiej, która w badanym okresie zwiększyła się z 18,8 mln do 158,4 mln, czyli aż o 842,5% (ryc. 1). Do początku lat 70. XX
wieku równolegle z przyrostem liczby mieszkańców miast notowano znacznie niższy
wzrost zaludnienia obszarów wiejskich. Od tej dekady cały przyrost demograﬁczny,
a także rosnący odpływ z obszarów wiejskich, był wchłaniany przez miasta, natomiast
obszary wiejskie notowały ubytek zaludnienia (ryc. 2). W wyniku tak żywiołowej
urbanizacji liczba ludności wiejskiej Brazylii zmniejszyła się do 28,7 mln w 2007 r., co
było wielkością o 12,2% mniejszą w porównaniu z 1950 r., i aż o 30,2% w porównaniu
z 1970 r. Żywiołowy wzrost liczby ludności miast znalazł oczywiście odzwierciedlenie
w wartościach wskaźnika urbanizacji, które w latach 1950–1970 wzrosły z 36,5% do
55,9%, by w 2007 r. osiągnąć poziom 84,4% (ryc. 1).
Wraz ze wzrostem liczby ludności miejskiej oraz poziomu urbanizacji kraju zaszły
gwałtowne zmiany w wielkości i strukturze sieci miejskiej. W latach 1950–2007 liczba miast zwiększyła się, a szczególnie dynamiczny przyrost odnotowano w miastach
liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, których liczba w badanym okresie wzrosła z 13 do 227 ośrodków, w wyniku czego udział takich ośrodków w ogólnej liczbie
ludności miejskiej zwiększył się z 38,3% do 61,1%. Co do najmniejszych ośrodków
miejskich (liczących poniżej 10 tys. mieszkańców) również zanotowano duży wzrost
ich liczby, z 1674 do 3661, towarzyszył mu jednak znaczny spadek udziału tych miast
w ludności miejskiej, z 34,3% do 9,4% (tab. 1).
Wraz ze spadkiem znaczenia grupy najmniejszych miast najważniejszą rolę
w dystrybucji ludności miejskiej przejęły największe ośrodki, o zaludnieniu ponad
1 mln mieszkańców, które w 1980 r. skupiały blisko 28% ogółu ludności miejskiej.
W kolejnych dekadach ich znaczenie nieznacznie spadło, do 24,8% w 2007 r., a wzrosła
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Ryc. 1. Zmiany liczby ludności miejskiej i poziomu urbanizacji Brazylii w latach 1950–2007
Tab. 1. Zmiany liczby miast wg przedziałów wielkości oraz udziału ludności miejskiej w poszczególnych przedziałach wielkościowych w latach 1950–2007

Źródło ryc. 1 i tab. 1: opracowanie własne na podstawie: Latin America:..., 2005; Sinopse..., 2001;
Contagem da Populaço 2007, 2009.
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Ryc. 2. Zmiany zaludnienia głównych regionów metropolitalnych Brazylii w latach 1970–2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Latin America:..., 2005; Sinopse..., 2001; Contagem da
Populaço 2007, 2009.

rola miast średniej wielkości (100–500 tys. mieszkańców), które w 2007 r. koncentrowały 26,5% ludności miejskiej. Wynika to ze zmian realizowanego modelu polityki gospodarczej. Do lat 80. XX wieku forsowano bowiem model rozwoju przemysłu
poprzez substytucję importu, który sprzyjał (a wręcz napędzał) rozwojowi głównych
ośrodków miejskich za sprawą lokalizowania w nich większości nowych inwestycji
przemysłowych, przyciągających nowych migrantów, co prowadziło do ich nadmiernego prymatu w sieci osadniczej. Od drugiej połowy lat 80. XX wieku sytuacja uległa
zmianie. Odejście od realizowanej strategii rozwoju w połączeniu ze zwiększeniem
autonomii lokalnych władz i liberalizacją polityki gospodarczej, otwierającej kraj na
nowe inwestycje i rozwój gospodarczy w oparciu o eksport, sprawiły, iż na znaczeniu
zaczęły zyskiwać mniejsze ośrodki miejskie, które wygrywały rywalizację z dużymi
metropoliami, cechującymi się wyższymi kosztami pracy, silnym uzwiązkowieniem
siły roboczej oraz wyższymi kosztami zakupu ziemi pod nowe inwestycje, co podnosiło koszty funkcjonowania przedsiębiorstw i obniżało konkurencyjność ich produktów na rynku krajowym i światowym. W realizowanym od początku lat 90. XX wieku
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modelu rozwoju znacznie większą rolę przywiązywano do wzrostu produkcji przemysłowej na eksport, stąd spadło znaczenie lokalizacji inwestycji blisko wewnętrznych
rynków zbytu (czyli największych metropolii), a większy nacisk położono na koszty
produkcji. Dlatego też nowe inwestycje przyciągały te miasta, które oferowały tanie
grunty, obniżki podatków lokalnych i regionalnych, a także tanią i nieuzwiązkowioną
siłę roboczą (Portes, 1989; Portes, Roberts, 2005; Rodriguez-Poze, Arbix, 2001).
W przypadku analizowanych dziewięciu regionów metropolitalnych można zauważyć ich podział na dwie grupy. Pierwsza z nich, obejmująca najważniejsze centra
gospodarcze poszczególnych regionów, cechuje się wyraźnym spowolnieniem tempa
wzrostu demograﬁcznego. Szczególnie niski przyrost odnotowano w przypadku Regionu Metropolitalnego Rio de Janeiro, który w latach 1970–2007 zwiększył zaludnienie jedynie o 60,8%. W grupie wolniej rozwijających się ludnościowo regionów
znalazły się jeszcze: Recife, São Paulo i Porto Alegre. Natomiast w grupie notującej
odmienne tendencje znalazły się regiony: Belo Horizonte, Fortaleza, Belem, Salvador i Kurytyba, notujące w tym samym okresie ponad trzykrotny wzrost zaludnienia.
Wszystkie z nich były do lat 90. XX wieku traktowane jako miasta o niższej randze
i znaczeniu gospodarczym w swoich regionach. Dla przykładu: Belo Horizonte, jakkolwiek uznawane za ważne centrum przemysłowe kraju, funkcjonowało wyraźnie
„w cieniu” wielkich aglomeracji São Paulo i Rio de Janeiro, podobnie jak Salvador
i Fortaleza w północno-wschodniej Brazylii, zdominowane demograﬁcznie i gospodarczo przez Recife, czy leżąca na południu kraju Kurytyba, która przez długi czas
rozwijała się wolniej niż Porto Alegre (ryc. 2 i 3).
Wyjście z „cienia” tych regionów metropolitalnych nastąpiło po 1990 r., bowiem
od tego roku obserwujemy zdecydowane przyspieszenie wzrostu zaludnienia (ryc. 2).
Wiązało się to także ze wspomnianą powyżej zmianą modelu rozwoju gospodarczego, w którym mniejsze ośrodki miejskie, leżące niżej w hierarchii osadniczej, stawały
się atrakcyjniejszym miejscem dla nowych inwestycji, szczególnie kapitału zagranicznego. Najlepszym przykładem takiego dynamicznego ożywienia inwestycyjnego są
regiony metropolitalne: Kurytyba, Salvador i Fortaleza, gdzie nastąpiło zwiększenie
tempa przyrostu ludności (szerzej: Wójtowicz, 2007).
Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost ludności badanych regionów dokonuje się w dużej mierze dzięki szybkiemu wzrostowi zaludnienia obszarów peryferyjnych, podczas gdy miasta centralne notują wyraźnie niższe tempo wzrostu. Wiąże się
to z postępującymi procesami suburbanizacji i metropolizacji głównych miast Brazylii, w których obserwuje się rosnące znaczenie strefy podmiejskiej w rozmieszczeniu
ludności analizowanych regionów metropolitalnych. W 1991 r. jedynie w przypadku
regionów metropolitalnych Recife i Porto Alegre strefa podmiejska koncentrowała
powyżej połowę ogółu mieszkańców, odpowiednio: 54,8% i 58,3%, a w kolejnych
dwóch, Rio de Janeiro i Belo Horizonte, jej udział wynosił: 44,2% i 41,2%. W ostatnich
latach we wszystkich badanych regionach wzrósł udział mieszkańców peryferii w ich
ogólnym zaludnieniu. Największy skok zaobserwowano w przypadku RM Belem –
z 6,6% do 31,1%, oraz RM Kurytyby – z 34,3% do 42,6% (ryc. 4).
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Ryc. 3. Dynamika wzrostu zaludnienia głównych regionów metropolitalnych Brazylii w latach
1970–2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Latin America:..., 2005; Sinopse..., 2001; Contagem da
Populaço 2007, 2009.

Zmiany dochodów i poziomu życia mieszkańców
Wraz ze wspomnianą wcześniej zmianą modelu rozwoju gospodarczego zmieniła
się sytuacja ekonomiczna mieszkańców głównych regionów metropolitalnych Brazylii. Kraj ten cechuje się bardzo wysokimi wartościami indeksu Giniego, wskazującymi
na jedne z najwyższych w świecie nierówności społecznych. W dekadzie lat 90. XX
wieku (która była okresem realizowania ortodoksyjnej, neoliberalnej polityki ekonomicznej, w oparciu o wytyczne tzw. „konsensusu waszyngtońskiego”), nierówności
społeczne w Brazylii wyraźnie się nasiliły (szerzej: Portes, Roberts, 2005; Amann,
Baer, 2002). Znalazło to potwierdzenie zarówno we wzroście wartości wspomnianego
indeksu w latach 1990–1999 (z 0,627 do 0,640), jak również wzroście udziału 10%
najbogatszych gospodarstw domowych w dystrybucji dochodów: (z 43,9% do 47,2%).
W latach 1999–2008 zaobserwowano znaczny spadek wartości indeksu Giniego, do

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Latin America: ..., 2005; Sinopse .., 2001; Contagem da Populaço 2007, 2009.

Ryc. 4. Liczba ludności głównych brazylijskich regionów metropolitalnych w 1991 i 2007 r.
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poziomu 0,594. Towarzyszyło mu także obniżenie udziału 10% najbogatszych gospodarstw w dystrybucji dochodów do 43,4%, co odpowiadało mniej więcej udziałowi
tej grupy w dochodach na początku lat 90. XX wieku. Znaczny spadek udziału odnotowano natomiast wśród kolejnych 20% najbogatszych gospodarstw domowych, których udział w dystrybucji dochodów w 1990 r. wynosił 28,0%, a w 2008 r. już jedynie
24,7%. Wyraźnie za to poprawiła się sytuacja najuboższych grup ludności, o czym
świadczy wzrost udziału 40% najuboższych gospodarstw domowych w dystrybucji
dochodów, z 9,6% w 1990 r. do 12,7% w 2008 r. (tab. 2).
Tab. 2. Zmiany wartości indeksu Giniego oraz udziału głównych grup dochodowych gospodarstw domowych w dystrybucji dochodów w latach 1990–2008

Źródło: Social..., 2010, s. 81 i 83.

Przesunięcie dochodów w kierunku najuboższych grup społeczeństwa brazylijskiego należy wiązać z polityką gospodarczą prezydenta Luiza Inacia Luli da Silvy
(kadencje 2003–2010), kontynuującego w kwestiach makroekonomicznych politykę
swojego poprzednika Fernanda Henrique’a Cardoso, który w 1994 r. (jeszcze jako ówczesny minister ﬁnansów) wprowadził tzw. Plan Real, mający na celu zlikwidowanie inﬂacji i ustabilizowanie gospodarki. Sukces tego planu pozwolił mu rok później
wygrać wybory prezydenckie, a funkcję tę sprawował przez dwie kadencje do końca
2002 r. W czasie swojej prezydentury kontynuował liberalne reformy gospodarcze,
otwierając kraj na napływ zagranicznych kapitałów oraz prywatyzując duże państwowe przedsiębiorstwa. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego, obserwowane w czasie
jego prezydentury, udało się także utrzymać jego następcy Luizowi Inacio Luli da
Silvie, który dodatkowo zwiększył nacisk na realizację programów socjalnych, wspierających najuboższych i zmierzających do zmniejszenia nierówności społecznych
(Fonseca, 1998; Zucco, 2008).
Ta polityka społeczno-gospodarcza nie wpłynęła jednak znacząco na poprawę
dochodów ludności w badanych regionach metropolitalnych w Brazylii. Można wręcz
stwierdzić, iż zaobserwowano wzrost odsetka gospodarstw zaliczanych do najniższych
grup dochodowych. W przypadku gospodarstw uzyskujących dochody do wielkości
1 minimalnej pensji, ich udział w latach 1992–2007 zwiększył się w Belem z 52,7% do
62,3%, w Fortalezie z 61,3% do 69,1%, w Rio de Janeiro z 33,7% do 40,3%, a w São
Paulo z 29,3% do 38,0% (ryc. 5).
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Ryc. 5. Struktura dochodowa gospodarstw domowych w głównych regionach metropolitalnych Brazylii w roku 1992, 1996 i 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie Pesquisa.., (różne lata).

Inne dane pozwalają również stwierdzić, iż badane regiony metropolitalne wyraźnie różnią się poziomem dochodów ludności. Najbiedniejsze nadal są regiony północno-wschodnie, szczególnie: Fortaleza, Recife, Salvador i Belem. Bardziej na południe
rośnie zamożność mieszkańców, co wynika ze spadku udziału gospodarstw domowych o dochodach miesięcznych do 1 pensji minimalnej. O ile w czterech wspomnianych powyżej najbiedniejszych regionach w 2007 r. udział ten przekraczał 60% ogółu
gospodarstw, o tyle w Belo Horizonte wynosił już tylko 49,5%, a w Kurytybie – 37,2%.
Ten ostatni region metropolitalny, cechujący się w ostatnich latach najszybszym przyrostem ludności, jest zarazem jedynym, w którym poprawiła się redystrybucja dochodów i zmalał odsetek gospodarstw najbiedniejszych (z 39,2% w 1992 r. do 37,2%
w 2007 r.), a wzrósł wyraźnie odsetek tych o średnich dochodach (od 1 do 3 pensji
minimalnych), z 37,3% do 43,5% (ryc. 5). Jest to wynikiem dynamicznego rozwoju
przemysłu w tym regionie i przyciągnięcia licznych, dużych inwestycji zagranicznych,
głównie związanych z przemysłem motoryzacyjnym (Wójtowicz, 2007).
Spadek zamożności mieszkańców głównych regionów metropolitalnych nie znajduje odzwierciedlenia w poziomie wyposażenia mieszkań w podstawowe dobra kon-
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sumpcyjne. Obserwuje się wręcz odwrotną prawidłowość, wskazującą na stały ich
wzrost, pomimo pogarszania się dochodów ludności, a szczególnie wzrostu liczby
i odsetka gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W badanych regionach
odnotowano bowiem dynamiczny wzrost dostępu do telefonów stacjonarnych, telewizji czy lodówek. Najpowszechniejszym dobrem konsumpcyjnym jest telewizor,
który posiada ponad 95% gospodarstw domowych w każdym badanym regionie.
Upowszechnił się również dostęp do lodówek, co z punktu widzenia uwarunkowań
klimatycznych jest bardzo dużym ułatwieniem dla funkcjonowania gospodarstw
domowych. W 2007 r. ponad 90% wszystkich gospodarstw domowych w badanych
regionach deklarowało posiadanie lodówki. Wyjątkiem był RM Fortalezy – 87,3%
gospodarstw. Znaczne dysproporcje odnotowano natomiast w wyposażeniu gospodarstw domowych w pralki. W 2007 r. w wyżej rozwiniętych regionach metropolitalnych południa kraju: Porto Alegre, São Paulo i Kurytybie, posiadało je ok. 71–72%
gospodarstw domowych, podczas gdy w Fortalezie, Recife czy Salvadorze odpowiednio: 18,5%, 26,1%, 29,5%. Równie duże dysproporcje pomiędzy tymi regionami odnotowano w przypadku wyposażenia w komputery czy dostęp do Internetu (tab. 3).
Pozwala to stwierdzić, iż w badanych regionach dochodzi do wyrównywania dysproporcji w dostępie do podstawowych dóbr konsumpcyjnych, która postępuje niezależnie od pogarszającej się sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Dobrami
wyraźnie różnicującymi biedniejsze regiony metropolitalne północnego-wschodu od
bogatszych regionów południa są: pralki, komputery oraz dostęp do Internetu.

Zróżnicowanie rasowe i poziom wykształcenia
Różnice w strukturze dochodowej mieszkańców badanych regionów wynikają
w dużej mierze z ich zróżnicowanego poziomu rozwoju gospodarczego, a szczególnie
słabego rozwoju sektora przemysłowego w regionach metropolitalnych północnego-wschodu. Zapóźnienia w rozwoju przemysłu wiążą się z przeszłością tych obszarów,
silną specjalizacją w produkcji rolnej, opartej o niewolniczą pracę, i słabym rozwoju
rynków lokalnych (Ribeiro, Correa do Lago, 1995). Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom dochodów jest również struktura rasowa mieszkańców badanych
regionów. Generalnie można stwierdzić, iż regiony północnego-wschodu cechują się
dominacją Mulatów i Murzynów, których udział spada w kierunku południowym.
Najwyższym odsetkiem ludności czarnej legitymuje się więc region metropolitalny
Salvadoru – 28,5%, w którym ponadto dalsze 53,9% ogółu ludności stanowią Mulaci,
zaś ludność biała – jedynie 16,7%. Najmniejszy odsetek ludności czarnej zamieszkuje
miejskie regiony: Kurytyby – 3,7%, São Paulo – 7,3% i Porto Alegre – 8,0%, w których
dominującą rolę w strukturze rasowej odgrywa ludność biała (ryc. 6).
Różnice w strukturze rasowej mają istotny wpływ na poziom wykształcenia
i kwaliﬁkacje siły roboczej, bowiem ludność czarna i Mulaci cechują się dużo wyż-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pesquisa..., (różne lata).

Tab. 3. Zmiany udziału mieszkań wyposażonych w wybrane dobra konsumpcyjne w głównych regionach metropolitalnych Brazylii w latach
1995–2007
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Ryc. 6. Zróżnicowanie struktury rasowej mieszkańców głównych regionów metropolitalnych
Brazylii w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Pesquisa..., (różne lata).

szym wskaźnikiem analfabetyzmu i niższym poziomem wykształcenia. Generalnie
w latach 1992–2007 odnotowano spadek wskaźnika analfabetyzmu, zarówno w skali
kraju (z 17,2% do 10,0%), jak i w badanych regionach metropolitalnych. Najbardziej
widoczną poprawę sytuacji odnotowały RM Fortaleza (z 16,7% do 9,8%) oraz RM Recife (z 16,2% do 8,7%). Niemniej jednak w porównaniu z takimi regionami południa,
jak: Porto Alegre, Kurytyba, Rio de Janeiro i São Paulo, gdzie wskaźnik analfabetyzmu
spadł do poziomu 3,5–3,8%, wartości te są nadal znacznie wyższe (ryc. 7).
Wysokie wartości wskaźnika analfabetyzmu w regionach metropolitalnych północnego-wschodu wiążą się z dużym udziałem ludności kolorowej, cechującej się
większym poziomem analfabetyzmu w porównaniu do ludności białej. W 1996 r. dysproporcje te były bardzo wysokie, na przykład w RM Fortalezy poziom analfabetyzmu
wśród ludności czarnej wynosił 30,2%, podczas gdy dla ludności białej jedynie 8,7%.
W latach 1996–2007 odnotowano dużą redukcję wskaźnika analfabetyzmu, szczególnie dobrze widoczną w regionach notujących na początku tego okresu najwyższe jego
wartości. Jednak w 2007 r. w przypadku większości regionów metropolitalnych poziom analfabetyzmu wśród czarnych mieszkańców był nadal około dwukrotnie wyższy niż wśród białych (tab. 4).
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Ryc. 7. Zmiany wskaźnika analfabetyzmu w głównych regionach metropolitalnych Brazylii
w latach 1992–2007 (% ludności w wieku powyżej 15 lat)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Pesquisa..., (różne lata).

Tab. 4. Poziom analfabetyzmu według ras w głównych regionach metropolitalnych Brazylii
w 1996 i 2007 (w % ludności w wieku powyżej 15 lat)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pesquisa..., (różne lata).
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Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, iż w latach 1970–2007 najszybszy wzrost demograﬁczny zanotowały peryferyjne regiony metropolitalne (Kurytyba, Fortaleza,
Salvador, Belem, Belo Horizonte), podczas gdy główne: São Paulo, Rio de Janeiro,
Recife od lat 80. cechują się stopniowym spowolnieniem tego przyrostu.
Od początku lat 90. XX wieku, wraz z wprowadzaniem neoliberalnych reform,
w głównych regionach metropolitalnych wzrastał odsetek gospodarstw domowych
o najniższych dochodach (z wyjątkiem RM Kurytyby), przy jednoczesnym spadku udziału gospodarstw o średnich i wysokich dochodach, szczególnie widocznym
w RM São Paulo i RM Rio de Janeiro.
Spadek zamożności mieszkańców głównych regionów metropolitalnych nie wpływa jednak na ograniczenie konsumpcji podstawowych dóbr, co znajduje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście wyposażenia mieszkań w telewizory, telefony stacjonarne czy lodówki. Nasycenie gospodarstw domowych tymi wyrobami jest mniej
więcej jednakowe we wszystkich badanych regionach metropolitalnych. W przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń, jak pralki, komputery czy dostęp do Internetu, daje się zaobserwować wyraźny podział na lepiej wyposażone w te dobra regiony
południowe (São Paulo, Rio de Janeiro, Kurytyba, Porto Alegre, Belo Horizonte) oraz
uboższe regiony północno-wschodnie (Salvador, Recife, Fortaleza, Belem).
Główne brazylijskie regiony metropolitalne cechują się dużymi dysproporcjami
w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Regiony metropolitalne północnego
wschodu, charakteryzujące się dużym odsetkiem ludności czarnej oraz Mulatów, wykazują zdecydowanie niższy poziom zamożności mieszkańców, edukacji oraz wyposażenia mieszkań. Odmienną sytuację obserwujemy w przypadku regionów metropolitalnych: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Kurytyba i Porto Alegre.
Odejście z końcem lat 80. XX wieku od polityki industrializacji poprzez substytucję importu najbardziej odbiło się na mieszkańcach RM São Paulo oraz RM Rio
de Janeiro, które wcześniej przyciągały główny strumień inwestycji, zaś w ostatnich
latach przegrywają z tańszymi dla inwestorów i lepiej rozwijającymi się regionami:
Kurytyby, Porto Alegre, Salvador i Belo Horizonte. Zmusza to dwa największe regiony metropolitalne do przeorganizowania swojej bazy ekonomicznej oraz pełnionych
funkcji, w kierunku rozwoju usług wyższego rzędu: zarządczych, kontrolnych czy ﬁnansowo-ubezpieczeniowych.
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