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apresentação

O Ipea fechou 2011 com 346 títulos publicados. Esta produção editorial
é resultado do esforço dos últimos anos no sentido de revigorar e
diversificar a capacidade do instituto para pensar o desenvolvimento
do país, em suas diversas faces. O conjunto da produção da Casa,
contudo, não teria vazão e deixaria de cumprir sua missão de disseminar
o conhecimento se não houvesse uma estrutura criada há 40 anos.

O Editorial do Ipea comemora suas quatro décadas de existência
em um momento singular, que se materializa não apenas no número
de títulos publicados, mas também na qualidade que estas edições
ganharam no período recente. Parte destas conquistas se deve ao
Manual do Editorial do instituto, lançado originalmente em 2009, e
que ora recebe uma edição comemorativa, revista e ampliada.
Longe de se pretender um caderno rígido de normas, o manual foi
até agora um guia sistematizado de orientações e facilitou o trabalho
dos técnicos da Casa. Esta atual edição traz novos apontamentos
sobre a estrutura das publicações do instituto e orientações relativas
aos padrões adotados pelo Editorial. O mais relevante, porém, é que
a edição aprofunda os tópicos sobre questões gramaticais e lexicais
tratados anteriormente, dando passos maiores para tornar mais clara e
acessível, a toda a sociedade brasileira, a linguagem adotada pelo Ipea.
Merece ainda especial destaque a versão digital do documento. Com
a possibilidade de receber atualizações constantes, o manual disponível
no site do instituto poderá, dessa forma, acompanhar a dinâmica e
responder às necessidades de uma instituição que se propõe a pensar e
pesquisar o Brasil.
Marcio Pochmann
Presidente do Ipea
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Introdução
A segunda edição do Manual do Editorial do Ipea
aprimora a versão de 2009, não somente por ser fruto de
meticulosa revisão da primeira, mas também em virtude
de sua maior abrangência.

Nesta edição, o manual está organizado em quatro partes,
que tratam, respectivamente, de: i) elementos estruturais das
publicações do instituto; ii) padrões usados pelo Editorial do
Ipea (uso de maiúsculas e minúsculas, abreviaturas, siglas,
ilustrações, referências etc.); iii) elucidações sobre tópicos
gramaticais (dúvidas mais frequentes, definições para casos
opcionais); e iv) diferenciação entre termos de uso corrente
(expressões que confundem, opções estilísticas do Editorial).
O manual tem por objetivo disponibilizar, a servidores
e colaboradores da Casa, um instrumento de consulta ágil
sobre esses tópicos – sem, contudo, pretender esgotar o
alcance de cada um.
Esta edição preservou o desenho da anterior: as partes
estão divididas em seções, e estas, sempre que possível
e adequado, em verbetes, relacionados no sumário. Os
exemplos foram em grande parte extraídos de trechos de
publicações do próprio Ipea – adaptados ou não.
O lançamento desta edição marca também o 40o
aniversário do Editorial do Ipea, formalmente instituído
no mesmo ano do lançamento da revista Pesquisa e
planejamento econômico, 1971.
O manual é acessível por meio impresso e eletrônico –
este, no site do Ipea, atualizado regularmente. O usuário
interessado em colaborar poderá se manifestar pelo
endereço coedi@ipea.gov.br.
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ESTRUTURA DAS
PUBLICAÇÕES

Composição
Descrevemos aqui brevemente alguns dos principais elementos que compõem
uma publicação do Ipea, relacionados de acordo com a ordem em que figuram
usualmente nas edições do instituto.

capa
Consiste da cobertura do miolo (v.) da publicação. As capas do Ipea são impressas
em papel com maior gramatura (mais espesso) que o papel do miolo (v.), e podem
incluir ou não orelhas (v.).
Para fins editoriais, as capas dividem-se em quatro: a primeira capa, que encima
a falsa folha de rosto (v.); a segunda capa, que corresponde ao verso da primeira
capa; a terceira capa, que vem logo a seguir à última página do miolo (v.); e a
quarta e última capa, ou contracapa, que corresponde ao verso da terceira capa.

orelhas
Elementos opcionais, as orelhas são as extremidades da primeira capa e da
quarta capa (v.), dobradas para dentro. Podem incluir ou não texto. Este em
geral constitui-se de informações sobre os autores (v. notas biográficas) e/ou
sobre a obra.

miolo
Trata-se das páginas internas da publicação, isto é, inseridas entre as capas
(v.), impressas em papel de gramatura menor (mais fino) que o da capa.

falsa folha de rosto
Elemento que figura após a segunda capa (v.) e dá início ao miolo (v.) do volume.
Em geral fazemos constar ali ao menos o título e subtítulo da obra, autoria ou
organização, e em alguns casos, local e ano de edição.

expediente institucional
Trata-se da composição da Diretoria Colegiada do Ipea, da Chefia de Gabinete,
e da Chefia da Assessoria de Comunicação Social e Imprensa do instituto.
Inserimos este expediente no verso da falsa folha de rosto. Também usamos
com frequência esta página para imprimir uma breve definição da missão do
Ipea e informações sobre a coleção ou periódico.

folha de rosto
Corresponde à reprodução, em preto e branco, dos elementos textuais e gráficos
da capa, e vem em seguida ao verso da falsa folha de rosto (v.). Pode conter
informações adicionais, tais como mês e ano da edição.
– 17 –
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Símbolo que indica o detentor dos direitos sobre aquele produto editorial
– no caso, o Ipea. Registra também o ano da edição e é inscrito ao alto do
verso da folha de rosto.

ficha técnica
Apresenta os responsáveis pela realização da obra (autores, organizadores,
editores, colaboradores, e apoio técnico e administrativo). Figura no verso da
folha de rosto.

ficha catalográfica
Contém as informações bibliográficas necessárias para a localização da obra.
É inscrita no verso da folha de rosto (v.) e obedece a padrões internacionais.
Fornece título, local, editora e ano da edição, número de páginas e palavraschave. Nela constam, além das indicações de assunto segundo a Classificação
Decimal de Dewey (CDD), o registro da publicação junto à Agência Brasileira do
ISBN/Fundação Biblioteca Nacional, que confere o Número Internacional Normalizado para Livro (ISBN) às publicações não seriadas, e o Número Internacional
Normalizado para Publicações Seriadas (ISSN), atribuído pelo Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) às publicações seriadas.

sinopse
Também chamada de resumo, sintetiza, em um parágrafo curto, os objetivos
da obra, enfoque, metodologia e principais conclusões.

sumário
Os sumários das publicações do Ipea apresentam os títulos e respectivas
páginas dos capítulos, artigos, e às vezes também seções do volume, na
ordem em que figuram na obra.

apresentação
Elaborado por outra pessoa que não o autor, trata-se de um breve texto de esclarecimentos destinado a melhor situar o leitor sobre a edição. As publicações
do Ipea podem ou não ter uma apresentação assinada por seu presidente.

prefácio
No Ipea, correspondem a apresentações de publicações que não tenham
uma apresentação (v.) assinada pelo presidente do instituto.

agradecimentos
Nas publicações do Ipea os agradecimentos figuram na primeira página do
capítulo ou artigo, em nota de rodapé (v. Referências).
– 18

Estrutura das publicações
Composição

introdução
Divisão da publicação em que o autor, organizador ou editor apresenta matéria
relacionada aos textos que seguem – capítulos ou artigos (v.) –, conduzindo o
leitor ao assunto em tela e à sua abordagem naquele volume.

capítulo
Trata-se de divisão das mais importantes da publicação, assim como o artigo
(v.) nos periódicos. O conjunto de capítulos de um volume desenvolve o assunto
central da publicação ao longo da obra. Os capítulos, assim como os artigos (v.)
dos periódicos, sempre abrem páginas ímpares nas publicações do Ipea, e são
divididos em seções e subseções, intituladas e enumeradas (v. Enumerações).
Há publicações do Ipea que, dadas suas características editoriais – tais como
dimensões gráficas –, são compostas por seções e subseções, e não por capítulos.

artigo
Os artigos correspondem a colaborações a periódicos editados pelo instituto, e
constituem-se no cerne destas publicações, não existindo, necessariamente, relação
temática entre os diversos artigos de um periódico. Assim como os capítulos (v.),
nos periódicos do Ipea, os artigos sempre abrem páginas ímpares e são divididos em
seções e subseções, intituladas e enumeradas (v. Enumerações).

conclusão
Também chamadas de conclusões, à guisa de conclusão, comentários finais,
recomendações etc., conformam a parte final do texto e reúnem os principais
resultados do trabalho, também incluídos, no que couber, desdobramentos e
recomendações de políticas públicas.

referências
Divisão da publicação na qual se apresenta a compilação de todos os documentos
mencionados pelo autor ao longo do texto (inclusive sites e documentos eletrônicos), organizados segundo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT)– v. Referências (bibliográficas).

bibliografia complementar
Sucede às Referências (v.) e relaciona os documentos listados pelo autor ao final do texto, mas não mencionados ao longo da obra. Esta relação é organizada
segundo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – v.
Referências (bibliográficas).

– 19 –
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anexo
Trata-se de parte da obra não elaborada pelo autor, de ordem complementar,
e inserida ao final do volume. Os anexos sempre abrem página, par ou ímpar,
e são numerados (v. Referências remissivas).

apêndice
Parte da obra elaborada pelo autor, de caráter complementar e inserida ao
final do volume. Os apêndices sempre abrem página, par ou ímpar, e são
numerados (v. Referências remissivas).

notas biográficas
Relação dos autores e suas informações biográficas mais relevantes (minicurrículos). Trata-se de elemento opcional: as publicações do Ipea registram, em
nota de rodapé da primeira página do capítulo ou similar, apenas o vínculo
institucional do autor quando da edição (v. notas de rodapé em Referências
remissivas). As notas biográficas em geral são dispostas ao final do volume
(após as referências, bibliografia complementar, anexos e apêndices, quando
houver) ou nas orelhas.

expediente editorial
Apresenta os nomes dos profissionais integrantes da equipe responsável pela
produção editorial da publicação, por área (revisão, diagramação, design).

colofão
Inscrição opcional, à última página ímpar do volume – ou seja, a que encima
a terceira capa (v.) –, a qual fornece dados de produção gráfica da publicação
(tipo de papel, gramatura do papel, cor, fonte etc.).

– 20

Discurso
Não usamos, nas publicações do Ipea, a primeira pessoa – singular ou plural –
no discurso do autor: preservamos a impessoalidade por meio da voz passiva,
pronominal ou verbal; do infinitivo; ou, ainda, da reformulação do período.
Tal critério se estende aos agradecimentos.
Exemplos
Esta seção discute o tipo de planejamento que se busca implementar a partir
das diretrizes constitucionais de 1988.
Discute-se nesta seção o tipo de planejamento que se busca implementar a
partir das diretrizes constitucionais de 1988.
Objetiva-se aqui discutir o tipo de planejamento que se busca implementar a
partir das diretrizes constitucionais de 1988.
O autor agradece a colaboração dos colegas da Coordenação de Estudos Políticos
do Instituto Federal de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (CEP/Ifeso).

– 21 –
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padronizações

Abreviaturas, siglas e símbolos

Abreviaturas
Relacionamos a seguir algumas abreviaturas que ocorrem com mais frequência
nas publicações do Ipea – e, mais adiante, as siglas e os símbolos mais verificados. Sobre aqueles símbolos e abreviaturas que não constam neste manual,
recomendamos consulta à seção de reduções da Academia Brasileira de Letras.1

ao ano/a.a.
Utilizamos a forma por extenso. Se esta se repetir ao longo do texto, usamos a
primeira ocorrência por extenso seguida da abreviação entre parênteses (a.a.), e
depois sempre de forma abreviada. Quando a abreviação encerrar a frase, será
seguida de apenas um ponto.
Exemplos
Do início dos anos 1990 até 2003, a produtividade média do trabalho para
a economia cresceu a uma taxa anual média de 1,24%, enquanto o produto
interno bruto (PIB) per capita cresceu mais lentamente (0,77% ao ano).
A renda per capita no período de 1981 a 2003 cresceu, em média, menos de 0,3%
ao ano (a.a.), enquanto no período de 1948 a 1980 a sua taxa de crescimento
ficou próxima dos 4,5% a.a., sendo ainda mais favorável no período que abrange
o chamado milagre, de 1968 a 1980, quando ultrapassou a média de 6% a.a.

et alii/et al.
Usamos sempre a forma abreviada da expressão latina (v. autor em Referências).

exempli gratia/e.g.
Evitamos seu uso, substituindo-a pela expressão por exemplo, mas, se utilizamos
a expressão latina, grafamos sob forma abreviada, em itálico (v. itálico em
Destaques gráficos).
Exemplo
Há indicações de que várias commodities agrícolas – e.g., a soja e seus
derivados – apresentavam, desde meados de 2004, preços inferiores aos do
ano anterior, depois da subida observada desde meados de 2003.

1. Disponível em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=22>.
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et cetera/etc.
Utilizamos sempre a forma abreviada, não precedida de vírgula e seguida de
ponto. Quando a abreviação encerrar a frase, será seguida de apenas um ponto.
Exemplo
Existem ações sociais orientadas por programas em parte financiados e dirigidos
pelo Estado, e em articulação com outras ações do próprio Estado, que visam
à inclusão social, como é o caso da alfabetização, do estímulo ao emprego de
jovens, da integração pelo esporte etc.
Quando a frase tiver continuidade, usamos o ponto seguido da pontuação corrente
da frase (vírgula, ponto e vírgula, parênteses etc.).
Exemplos
Tudo indica que o excedente econômico da Comunidade do Caldeirão nos anos
1930 tenha sido suficiente para desenvolver muitos outros projetos comunitários
(igrejas, cemitérios, açudes, engenhos etc.), além da existência de apreciáveis
excedentes pecuários e agrícolas.
O processo do envelhecimento é muito mais amplo que uma modificação de
pesos de uma determinada população, dado que altera a vida dos indivíduos, as
estruturas familiares, a sociedade etc., tendo implicações também na demanda
por políticas públicas e na pressão pela distribuição de recursos na sociedade.

isto é/id est/i.e.
Optamos pela utilização por extenso, exceto em casos de opção estilística ou de
repetição da expressão no mesmo parágrafo – se não for possível ou desejável
substituir por ou seja.
Exemplos
É importante lembrar que o regime previdenciário estatal brasileiro é composto
por três grandes blocos: o do INSS, para trabalhadores do setor privado formalmente registrados, isto é, aqueles que têm carteira assinada; o dos servidores
do governo federal; e o dos funcionários dos governos estaduais e municipais
que tenham regimes próprios.
O governo aloca ao Programa de Alfabetização Solidária recursos financeiros e
materiais – isto é, material didático, merenda dos alunos –, e é responsável por
seu acompanhamento e fiscalização. A Associação de Apoio ao Programa de
Alfabetização Solidária (Aapas) participa na execução da ação e na identificação
de outras fontes de recursos financeiros – i.e., empresas e doadores individuais.
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opus citatum/op. cit.
Usamos sempre a forma abreviada, em itálico (v. Citações).
Exemplo
Em análise do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Silva e Abreu
(2002) apresentam três períodos que caracterizaram a história do CNS e suas
funções de legitimação em contextos sociopolíticos heterogêneos. O texto
afirma que “a legislação expressa regras, muitas vezes temporárias, outras
vezes são peças duradouras, que resultam de um certo jogo de forças internas e
externas ao aparato jurídico-institucional” (op. cit., p. 43).

página/p.
Utilizamos a abreviação p. para referência a citações de páginas determinadas
de uma obra, assim como para o número total de páginas de uma obra, tanto no
singular quanto no plural.
Exemplos
Sobre o assunto, ver Alencar (2002, p. 118).
Conforme apontado por Alencar (2002, p. 181-192), a pirâmide etária nacional
tem sofrido alterações substantivas nas últimas décadas.

ponto percentual/p.p.
Escrevemos por extenso a primeira ocorrência, com a forma reduzida entre parênteses,
e usamos apenas a abreviação nas ocorrências posteriores.
Exemplo
O país que ocupa a segunda colocação no ranking registrou 5 pontos percentuais
(p.p.) a menos que o primeiro colocado.

região metropolitana/RM
Grafamos a forma por extenso quando da primeira ocorrência em um texto,
seguida de sua abreviatura RM entre parênteses. Nas ocorrências subsequentes,
usamos RM. Tanto na primeira ocorrência quanto nas demais, inserimos, se indicada no texto, a determinação local: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP),
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) etc.
Exemplo
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com 17,8 milhões de habitantes,
lidera o ranking das RMs do país, tanto em nível demográfico quanto econômico.

– 27 –

Manual do Editorial do Ipea

salário mínimo/SM
Quando a expressão estiver ao longo do texto, utilizamos a primeira ocorrência
sempre por extenso, seguida de sua abreviação, e depois a forma abreviada, SM
(v. Considerações Lexicais).
Exemplo
A proposta de imposto de renda negativo, analisada por meio de um modelo de
equilíbrio geral computável, teria um impacto significativo sobre a renda das famílias: renda atual de até um quarto de salário mínimo (SM), 520%; um quarto
a meio SM, 210%; um a dois SMs, 40%; e de dois a três SMs, 20%.

Siglas
Ao figurarem no texto pela primeira vez, as siglas, dispostas entre parênteses,
devem ser precedidas pelo nome por extenso.
Exemplo
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) vem promovendo articulações
com a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) para discutir propostas de
políticas públicas que lhe são afetas.
As siglas são grafadas da mesma forma que o texto, sem destaques como negrito
ou itálico, e não levam ponto entre as letras.
Escrevemos siglas com quatro letras ou mais em maiúsculas e minúsculas,
quando elas puderem ser silabadas graficamente: o que vale é a grafia corrente
da língua portuguesa, e não a possibilidade da pronúncia.
Exemplo
Foi celebrado em novembro de 2008 um acordo com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), segundo o qual instituições se comprometem a
ampliar a oferta gratuita de vagas em cursos de formação profissional para
pessoas de baixa renda. No ano anterior, acordo semelhante já havia sido
proposto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Optamos por grafar as siglas em maiúsculas quando são compostas por até três
letras ou, quando com quatro letras ou mais, não puderem ser silabadas
graficamente em língua portuguesa corrente.
Usamos somente caixa alta para as siglas que terminam em consoante muda,
pois não correspondem à grafia corrente da língua portuguesa, como INEP,
PNUD, PASEP.
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Exemplos
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) são duas das dezenas de instituições que colaboraram na
elaboração do livro Brasil: o Estado de uma nação – 2005.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) divulgou esta semana os resultados do último Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).
Algumas siglas têm suas respectivas grafias consagradas com maiúsculas e
minúsculas, motivo pelo qual não obedecemos estas regras gerais nestes casos.
Exemplo
A Universidade de Brasília (UnB) desenvolve projetos de pesquisa com apoio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
As siglas referentes às diretorias do Ipea também não obedecem às regras gerais:
são sempre grafadas com maiúsculas e minúsculas.
Exemplo
A Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea
tem centrado suas pesquisas na trajetória das finanças públicas.
Para formarmos os plurais de siglas, acrescentamos um s em minúscula ao
final, ainda que a sigla seja originalmente no plural (v. quadro 1, em Maiúsculas
e minúsculas). Caso a sigla termine com a letra s, não é necessário o acréscimo.
Exemplos
As parcerias público-privadas (PPPs) surgem enquanto importante elemento de
força adicional para a solução de questões de infraestrutura do país.
Os agentes comunitários de saúde (ACS) tiveram importante participação no
combate aos surtos de dengue no município.

Símbolos
hora
Utilizamos o símbolo h, em caixa baixa, para representar a hora expressa seguida de minutos.
Exemplo
O voo que decola de Brasília às 9h15 chega ao Rio às 10h35.
Optamos pela representação por extenso para representar a hora inteira e quando tratamos de duração de tempo.
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Exemplos
O lançamento do último livro editado pelo Ipea está programado para começar
às onze horas do próximo dia 20 de março.
A duração do voo entre o Rio e Brasília é de uma hora e trinta minutos.

moeda
No corpo do texto e nas ilustrações (tabelas, gráficos etc.), as unidades monetárias
são representadas por símbolos.
Exemplos
Entre 1983 e 1985, o Brasil recebeu cerca de US$ 200 milhões ao ano, em
média, das agências governamentais.
Em 1998, recebemos R$ 400 milhões; no ano seguinte, R$ 670 milhões; entre
2000 e 2001, o total chegou a R$ 3,5 bilhões.
Quando houver uma moeda com a mesma denominação em mais de um país,
devemos identificá-la.
Exemplo
O investimento anual do Canadá em transportes é, em média, de CAN$ 150 milhões.
Na língua inglesa, os valores monetários são grafados com pontuação trocada,
em relação ao português – por exemplo, US$ 2,350.00. Quando transportamos
estes valores para o texto em português, utilizamos nosso próprio padrão –
por exemplo, US$ 2.350,00.

porcentagem
Optamos pelo símbolo % quando a porcentagem for especificada por um numeral sob forma de algarismo (v. cardinais em Numerais).
Exemplo
Os regimes do INSS e dos servidores são deficitários, correspondendo a
aproximadamente 2,0% e 2,5% do PIB.
Utilizamos a forma por extenso quando se trata de substantivo e em início de
frase. Quando por extenso, optamos por porcentagem, e não percentagem.
Exemplos
A literatura recente aponta que a porcentagem de mulheres que trabalham fora
vem aumentando nitidamente.
Trinta por cento da população daquela comunidade vive em condições de extrema pobreza, segundo os critérios nutricionais estabelecidos pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
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Quando se trata de adjetivo, optamos pela forma de percentual
(v. Considerações Lexicais).
Exemplo
A tabela 1 mostra a participação percentual de cada grupo de produto no total
das exportações mundiais.

quilômetro
Optamos sempre pela representação por extenso para expressar distância entre
dois pontos ou tempo gasto por distância percorrida.
Exemplos
A distância entre os postos de gasolina nesta rodovia é de aproximadamente
30 quilômetros.
A próxima cidade fica a 10 quilômetros daqui.
A velocidade máxima desta via é de 80 quilômetros por hora.
Optamos pelo símbolo km quando: em qualquer situação, o termo ocorrer com
muita frequência ao longo do texto; em tabelas e gráficos; quando se tratar de
uma localização determinada; ou ainda para expressar uma dada extensão.
Exemplos
O único posto de gasolina neste trecho localiza-se no km 28.
O sistema metroferroviário é gerenciado e operado pelo governo federal, por
intermédio da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (TRENSURB), e
atende ao eixo norte da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), por
duas linhas com extensão total de 33,8 km.
Usamos a representação de quilômetros quadrados (km2) para expressar uma
dada medida territorial.
Exemplo
Neste contexto, a região de Águas Emendadas aqui estudada envolve 191.067
km2 relativos à área dos municípios situados na microrregião de Anápolis.
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Citações
As citações devem ser indicadas conforme a seguir descrito, caso a caso. Toda
citação deve vir acompanhada da remissiva bibliográfica correspondente, indicando a obra de onde a citação foi extraída.
A remissiva deve conter o sobrenome do autor iniciado em maiúscula (v. Maiúsculas e minúsculas), seguido do ano e, sempre que possível, da página em que
o trecho citado se encontra na obra original, sendo tais elementos separados por
vírgula. Os dados completos das obras citadas são compilados nas Referências
(bibliográficas) (v.) ao final do volume, do artigo ou do capítulo.
Citações com até três linhas devem vir entre aspas (v. Destaques gráficos
e pontuação).
Exemplos
As características mais importantes da urbanização são ainda hoje o crescimento
da população urbana nas regiões metropolitanas (RMs) e nas cidades médias,
assim como a predominância da migração urbana-urbana. “Mais concretamente,
cerca de 70% dos migrantes têm hoje origem e destino nas cidades, e a maioria
deles dirige-se preferencialmente para a metrópole regional mais próxima” (Tolosa,
1991, p. 471).
Young (1990, p. 43), por exemplo, compreende a divisão sexual de trabalho como
um processo social que “criou grupos sociais de mulheres e homens em todas as
sociedades conhecidas” e que levou ao desenvolvimento de afinidades, baseadas
na diferença de experiências vividas, entre membros de um mesmo gênero, implicando sua diferenciação em relação ao outro.
Quando houver uma citação ou expressão destacada com aspas dentro de uma
citação em um período já entre aspas, esta deverá figurar entre aspas simples.
Exemplo
“Um dos poucos estudos foi realizado por Camargo e Reis (2005, p. 36-37).
Sua principal conclusão sublinha que ‘o comportamento do trabalhador no mercado de trabalho pode ser alterado pelo efeito da aposentadoria sobre a renda
domiciliar per capita’ (grifo nosso)”.
Quando a citação for mais longa que três linhas do texto corrente (a partir
de quatro linhas), usamos a forma blocada e sem aspas: com corpo e
entrelinha menores, e recuo maior em relação ao texto corrente.
Exemplo
A Lei de Terras de 1850 reconhecia as sesmarias previamente concedidas
em cada comarca ou paróquia e mesmo as posses obtidas no período anterior
(1822-1850), desde que fossem encontradas nos registros cartoriais
ou paroquiais então estabelecidos.
– 32

Padronizações
Citações
Para o futuro punha-se termo ao regime de posses, admitida a transmissão da
propriedade apenas pela sucessão e pela compra e venda. (...) para o futuro as
terras públicas só seriam adquiridas por meio de compra, com a extinção do
regime anárquico das ocupações (Faoro, 2000, p. 408-409).

Para indicar a omissão de um trecho no meio da citação, utilizamos reticências
entre parênteses.
Exemplo
Além dos escravos domésticos, havia basicamente dois tipos de prestadores de serviços:
os trabalhadores livres e os negros de ganho, que “eram encarregados de todos os serviços
urbanos, sobretudo do transporte de mercadorias e passageiros, (...) moravam na casa do
senhor, mas faziam fora suas refeições” (Gorender, 1978, p. 455).

Quando a omissão do início da citação se dá após um ponto final, usamos
reticências entre parênteses.
Exemplo
Este modelo de Estados fracos passou a caracterizar a maioria dos Estados
africanos, à exceção da África do Sul e poucos exemplos. “(...) promover a governança de Estados fracos, melhorar sua legitimidade democrática e fortalecer
instituições autossustentáveis (...) passam a ser o projeto central da política
internacional contemporânea” (Fukuyama, 2004, p. 131).
O uso de minúsculas ou maiúsculas no início da citação respeitará a coerência
gramatical da frase em que ela for eventualmente inserida pelo autor.
Exemplo
Conforme enunciado por Souza (2003, p. 17), seu objetivo é
demonstrar como a naturalização da desigualdade social de países periféricos de
modernização recente como o Brasil pode ser mais adequadamente percebida
como consequência, não a partir de uma herança pré-moderna e personalista,
mas precisamente pelo fato contrário, ou seja, como resultante de um efetivo
processo de modernização de grandes proporções que toma o país paulatinamente
a partir de meados do século XIX.

Para incluir uma palavra ou um trecho na citação – o que somente deve ser
feito quando necessário à clareza do texto –, utilizamos colchetes.
Exemplo
Furtado vem ressaltar o despreparo daqueles homens para o assalariamento ao
afirmar que “o homem formado dentro desse sistema social [a escravidão] está
totalmente desaparelhado para responder aos estímulos econômicos” (Furtado,
1970, p. 140).
Quando a citação contiver um trecho grifado pelo autor do texto (e não pelo
autor da citação), deve-se inserir, como último elemento entre os parênteses
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com a remissiva, a expressão grifo nosso, sem itálico ou qualquer outro
destaque gráfico.
Exemplo
A roça era a base do sistema de subsistência (...). “Em nível da roça o sistema
é exclusivamente de subsistência; em nível da unidade maior é misto, variando
a importância de região para região e de ano para ano numa região” (Furtado,
1970, p. 120, grifo nosso).
A fidelidade em relação ao original é de responsabilidade do autor. Aquilo que
for comprovadamente incorreto (erros gramaticais e de significado ou omissão
de um termo que torna a frase sem sentido, por exemplo) deve ser seguido pelo
termo latino sic entre parênteses, em itálico.2
Exemplo
Segundo Santos, “a ideia de que a política habitacional (sic) ser feita mediante
um sistema capaz de se autofinanciar estava sepultada” (Santos, 1999, p. 18).
Contudo, nas publicações do Ipea usamos assinalar com o termo sic tão
somente os erros que comprometem o significado do enunciado, e corrigimos
os erros meramente gramaticais da fonte, sem indicação.
Quando a fonte de uma citação for a mesma que a imediatamente anterior e
estiver próxima a ela, usamos a expressão latina op. cit. (obra citada –
v. Abreviaturas, siglas e símbolos) em itálico e seguida da página da citação em
foco. Adotamos idêntico critério para os casos de ocorrência muito frequente da
mesma fonte, não alternada com outras fontes.
Exemplo
Como lembra Binenbojm (2008, p. 295), “Os mecanismos fundamentais de
participação e controle social sobre a atividade administrativa são as audiências
públicas, as consultas públicas e os conselhos consultivos”. Neste momento,
quando da criação das audiências, consultas ou conselhos, está sendo realizado
o planejamento, plano ou programa. Este é o momento da participação popular.
Lembra ainda o autor:
A política pública, pois, transcende os instrumentos normativos do plano ou do
programa. Há um paralelo entre o processo de formulação da política e a atividade
de planejamento, mas as escolha das diretrizes da política pública e os objetos de
determinado programa não são simples princípios de ação, pois que a formulação
da política consiste num procedimento de coordenação entre os programas e atos
complexos de governo (op. cit., p. 296).

2. O termo sic, em latim, significa “assim mesmo; nem mais, nem menos”.

– 34

Padronizações
Citações
Usamos itálico nas citações em língua estrangeira, tanto no interior do texto
quanto em parágrafos separados. Porém, é melhor evitar a língua estrangeira e
apresentar a citação já traduzida. O trecho citado em seu idioma original pode
ou não ser inserido em nota de rodapé, a critério do autor, sempre em itálico.
Exemplo
“A Amazônia é hoje um desafio nacional e mundial, e, ao mesmo tempo, um
fator de pressão externa sobre o Brasil” (Tafner, 2005, p. 55, tradução nossa).1
_________________________________

1.“L’Amazonie est aujourd’hui un défi national et mondial, en même temps
qu’un facteur de pression externe sur le Brésil”.
Indicamos os trechos em língua estrangeira traduzidos pelo próprio autor com
a expressão tradução nossa após as informações bibliográficas, precedida de
vírgula, em minúsculas, e sem ponto antes do fechamento dos parênteses.
Exemplo
A avaliação dos efeitos possíveis de um processo de judicialização das políticas
públicas dependerá da ponderação de diversos fatores: (…) o grau de desenvolvimento dos sistemas de seguridade social e as capacidades de resposta do
governo; do Congresso e das burocracias de Estado às demandas de prestações
prometidas nos textos legais; entre muitos outros assuntos (Abramovich e Pautassi, op. cit., p. 42, tradução nossa).1
_________________________________

1. “La evaluación de los efectos posibles de un proceso de judicialización de las políticas dependerá de la ponderación de numerosos factores: (…)
el grado de desarrollo de los sistemas de seguridad social y las capacidades de
respuesta del gobierno, del Congreso, y de las burocracias del Estado a las demandas de prestaciones prometidas en los textos jurídicos; entre otros muchos
asuntos”.
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Destaques gráficos
aspas
Usamos aspas para citações feitas ao longo do texto (v. Citações e Pontuação).
Exemplo
O manejo florestal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), corresponde à “parte da ciência florestal que trata do conjunto de
princípios, técnicas e normas que buscam organizar as ações necessárias para
ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiência
para alcançar os objetivos visados” (Tafner, 2005, p. 213), sendo assim
importante instrumento para a preservação da biodiversidade da Amazônia.
Há também casos em que as aspas são utilizadas para que se dê sentido
especial a uma palavra ou expressão.
Exemplos
Tratar-se-á melhor deste assunto quando da análise sobre os “falsos servidores
públicos”, mas cabe adiantar que a reação intelectual às realizações da Constituição de 1988 gerou uma atitude ambígua da administração pública.
Em muitos casos, foram adotados amplos programas de “reestruturação administrativa” (ou outros nomes que a “moderna literatura” sobre administração de
empresas se encarregaria de cunhar).
Na chamada “década perdida”, houve uma queda não desprezível no volume de
horas trabalhadas no setor privado (cerca de 1,08% ao ano, em média).

itálico
Recorremos a este recurso gráfico para indicar citações (v.), trechos, expressões e palavras em outro idioma (dicionarizadas ou não enquanto expressões
ou termos estrangeiros), assim como para chamar a atenção do leitor para uma
palavra, expressão ou trecho. Adverte-se que o uso excessivo deste destaque,
além de tornar a leitura cansativa, pode banalizar os conteúdos grifados, em vez
de realçá-los.
Exemplos
A literatura técnico-científica é rica em discussões sobre o welfare state.
As operações de crédito experimentaram alta expressiva em um período de dois
meses, e em seguida observou-se o processo inverso, com graves consequências para o sistema financeiro.
Nas expressões estrangeiras já consagradas e correntes, contudo, não aplicamos o destaque.
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Exemplo
A literatura sobre inovação também aponta para o grau de influência do marketing
no processo de inserção de um produto novo – ou modificado – no mercado.
Usamos itálico (além das aspas) nas citações em língua estrangeira, tanto no interior
do texto quanto em parágrafos separados. Porém, é melhor evitar a língua estrangeira
e apresentar a citação já traduzida (v. Citações).
Exemplo
Kodres e Narain (2010, p. 3) expressam um relativo otimismo com as novas
regras: “Banks are expected to return to their more traditional function as stricter
regulation will limit the risks and activities that banks can undertake”.
A nomenclatura científica em latim também é escrita em itálico, e segue as
regras oficiais: inicial maiúscula para o primeiro nome, que indica o gênero, e
minúscula para o segundo, que indica espécie.
Exemplos
Cannis lupus; Homo sapiens.
Quando todo um parágrafo ou trecho for escrito em itálico, as expressões a
serem destacadas neste parágrafo ou trecho são grafadas com tipologia normal.
Exemplo
“The results show that periods with high inflation are associated with weaker
contribution of discrimination term to earnings differential”.
No interior do texto, utilizamo-nos deste recurso para fazer referência a
variáveis expressas em fórmulas ou tabelas.
Exemplo
As variáveis X e Y representam as características pessoais utilizadas,
enquanto S representa os subsetores de atividade.
O itálico é também utilizado no corpo do texto para indicar títulos de trabalhos
ou publicações (livros, periódicos, capítulos).
Exemplo
Para o melhor entendimento dos aspectos relativos ao comportamento da taxa
de participação da força de trabalho no Brasil, assim como a sua ligação com o
movimento das taxas de desemprego, ver vários números de Mercado de
Trabalho: conjuntura e análise, boletim de acompanhamento quadrimestral
produzido pelo Ipea em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
com base nos dados da Pesquisa Mensal do Emprego do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (PME/IBGE).
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negrito
De acordo com a programação visual adotada pelo Ipea em cada publicação,
coleção ou periódico, utilizamos negrito em títulos e subtítulos de capítulos,
seções, subseções e ilustrações (gráficos, tabelas, mapas etc.).
Usamos este recurso também em certos itens de tabelas – principalmente nas
células indicativas de totais na parte inferior das tabelas, e em outras cujo
destaque o autor julgar desejável.
Grifamos com negrito o título – não o subtítulo – das obras integrantes das
Referências (bibliográficas) (v.).
Exemplo
SILVA, F. A. R.; OLIVEIRA, F. A. Descentralização e federalismo fiscal no Brasil:
desafios da reforma tributária. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer, 2003.

sublinhado
Não usamos este destaque nas publicações do Ipea.
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As enumerações curtas devem ser incorporadas ao longo do texto, antecedidas por
dois-pontos e separadas por vírgula ou ponto e vírgula, conforme a extensão de
cada item, sendo intercaladas por algarismos romanos em minúsculas e em itálico,
seguidos de parênteses – mas não antecedidos por parênteses.
A penúltima enumeração é encerrada com a conjunção aditiva e, ou
com a alternativa ou, conforme o caso.
Exemplo
Esse processo terá no foco de análise três fases bem demarcadas: i) 1983-1993,
primeira tentativa de resposta à crise do endividamento; ii) 1994-1999, folga na
liquidez internacional, liberalização externa e novo endividamento; e iii) 2000-2003,
relançamento da estratégia do saldo comercial externo a qualquer custo.
Enumerações extensas – em geral, a partir de três linhas – devem ser destacadas
do parágrafo, o qual não deve terminar com dois-pontos.3
Optamos por ordenar os itens com números arábicos seguidos de parênteses,
iniciando cada um deles em maiúsculas e encerrando com ponto. Também podemos antecedê-los por símbolos – ou bullets –, de acordo com a programação
visual da obra, ou se de interesse específico do autor.
Exemplo
Para a efetiva caracterização das micro e pequenas empresas (MPEs) no
Brasil, devemos fazer algumas considerações em relação ao seu posicionamento
diferenciado na economia, conforme resumido a seguir.
1) Não são grandes organizações miniaturizadas e não são organizadas
e geridas de forma departamentalizada/segmentada.
2) Atuam normalmente em mercados de bens, produtos e serviços com
características de demanda elástica e com grandes flutuações no tempo.
3) Apresentam baixa dificuldade de barreiras à sua entrada no mercado
e concorrência fortemente presente.
4) Possuem grandes dificuldades de sobrevivência, e sua esmagadora
maioria desaparece em dois anos.
5) Representam mais de 90% do total de organizações existentes no Brasil.

3. Nesses casos, substituímos o dois-pontos por expressões tais como conforme a seguir descrito, conforme
resumido adiante etc., seguidas de ponto.
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Nos casos de enumerações que, embora curtas, devam ser destacadas obrigatoriamente uma em cada linha – por orientação da autoria –, usamos símbolos (bullets)
selecionados segundo a programação visual da obra. Iniciamos cada enumeração
em minúsculas,4 e as intercalamos com ponto e vírgula. A penúltima enumeração
será encerrada com a conjunção aditiva e, ou a alternativa ou, conforme o caso.
Exemplo
De acordo com Laslett (1995), a análise custo-benefício (ACB) funciona melhor
para pequenas que para grandes mudanças e cumpre um importante papel na
análise de políticas e projetos porque:
• permite avaliar prós e contras das políticas e projetos em
uma estrutura consistente;
• permite visualizar como seria o mundo sem o projeto;
• antecipa e explora perdas e ganhos ao longo do tempo; e
• introduz na discussão o máximo de informações possíveis sobre preferências e custos.
Quando houver necessidade de inserção de segunda enumeração em um dos
itens, ordenamos a segunda com recuo maior, letras em minúsculas seguidas
de parênteses, sem itálico – ou bullets, de acordo com a programação visual da
obra ou com o interesse específico do autor.
Exemplo
Schumpeter (1961) destaca quatro pontos fundamentais para o fomento ao
pequeno empreendimento como elemento crucial no desenvolvimento
tecnológico e na inovação, conforme a seguir.
1) Empresário inovador: figura central, que busca, por meio de espírito
inventivo e criativo, a inovação tecnológica e novas técnicas de gestão
e adaptação.
2) Empreendedor: dono da intuição que move o gênio criativo na direção
do desenvolvimento tecnológico.
3) Novos mercados versus empreendedor: o produtor é que inicia a
mudança econômica, e os consumidores, se necessário, são por ele
educados (ensinados a desejar novos produtos e serviços).
4) Banco de desenvolvimento:
a) somente o empreendedor necessita de crédito para
desenvolvimento industrial com novas combinações de fatores;
b) o consumidor não necessita de crédito, pois o crédito ao
consumidor não é um elemento essencial ao processo econômico; e
c) desenvolvimento é impossível sem crédito.
4. Nesses casos usamos dois-pontos no fechamento do parágrafo imediatamente anterior à enumeração.
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Enumerações
Alguns autores preferem a apresentação com símbolos – ou bullets (●, ■, a
etc.) – para que o leitor não interprete a ordenação numerada ou alfabetada
enquanto uma ordenação de prioridades sobre o que está sendo explicitado.
Nestes casos seguimos a orientação do autor, mas selecionamos os símbolos
específicos de acordo com a programação visual da obra em edição.
Exemplo
Para oferecer uma alternativa a esse caminho, podemos tomar também as relações
entre custos de segundo e terceiro graus. É como tomar o custo do segundo grau
como unidade de moeda, que passaria a ser a base de comparação. Os resultados
são os seguintes:
• Brasil: o nível superior tem custo dez vezes maior que o médio;
• Estados Unidos: o nível superior é 2,4 vezes mais caro que o médio; e
• França: o nível superior é praticamente igual ao médio.

Enumeração de títulos e subtítulos
Enumeramos os títulos e subtítulos em arábicos, até três dígitos, separados por
ponto, mas não finalizados por este. Para títulos enumerados com um dígito, usamos
maiúsculas com destaque gráfico negrito (v.); com dois dígitos, usamos maiúsculas
e minúsculas no primeiro termo e minúsculas nos demais, com destaque em negrito;
os subtítulos identificados com três dígitos são grafados em maiúsculas e em minúsculas no primeiro termo, minúsculas nos demais e não são destacados em negrito.
Exemplo
1 INTRODUÇÃO
2 METODOLOGIA
2.1 Aspectos controversos
2.1.1 A aplicação do índice de Gini
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Hífen, travessão e barra
O emprego do hífen na prefixação está resumido no apêndice da parte 3 deste
manual (v. Observações Gramaticais).
Utilizamos hífen para separar uma palavra composta sempre que a segunda for
um substantivo e quando ambas formarem um único conceito ou significado.
Exemplo
O Auxílio-Gás, embora importante, constitui um programa social complementar
do governo federal.
Utilizamos hífen para indicar a ligação de tempo entre dois termos.
Exemplos
O período junho-julho de 2004 não assistiu a um sucesso econômico tão
surpreendente quanto o semestre anterior daquele ano.
Os resultados totalmente disponíveis do biênio 2003-2004 permitem aos cidadãos uma avaliação inicial consistente dos governos eleitos em 2002.
Também utilizamos hífen, para indicar ligação de espaço entre dois termos; bem
como para acordo, relação.
Exemplos
O desenvolvimento econômico brasileiro se deu no sentido sul-norte.
A delicada situação mundial quanto ao processo de enriquecimento de
urânio no Irã abala ainda mais as relações ocidentais-orientais.
Usamos barra para indicar relação hierárquica entre instituições.
Exemplo
Os dados da pesquisa foram gentilmente cedidos pelo Instituto de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação (INEP/MEC).
Usamos barra quando queremos omitir o milênio e o século já expressos anteriormente.
Evitamos seu uso. Exceção feita apenas quando os períodos em apreço se repetirem
com muita frequência no trecho ou no texto.
Exemplo
Entre 1997 e 2004, o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) registrou
4,9 milhões de formados (jan./97 a dez./04).
Usamos barra, ainda, em datas, frações e legislações (v. Numerais).
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Ilustrações
As ilustrações das publicações do Ipea correspondem, em sua maior parte, a
tabelas, gráficos e quadros, embora se verifique também a ocorrência de mapas,
organogramas e outras figuras.
Chamamos as ilustrações, conforme o caso, de tabelas, gráficos, quadros e
box, e as numeramos sequencialmente em números arábicos, por cada tipo –
tabela 1, quadro 2, por exemplo; chamamos de figuras os demais tipos
de ilustração, tais como mapas e organogramas, embora estes possam ser
indicados e numerados especificamente – figura 1 ou mapa 1, por exemplo.
Consideram-se tabelas, nas publicações do Ipea, apenas as ilustrações com
células nas quais os dados sejam predominantemente numéricos. As ilustrações
com grades predominantemente textuais são consideradas quadros.
Distinguimos os termos quadro e box pela disposição de seus originais: se
tiverem células os tratamos como quadros; caso contrário, os numeramos na
sequência dos boxes.
Exemplos
QUADRO 1
Existência de conselhos municipais (2001)
Área de atuação
Educação
Saúde
Assistência social
Criança e adolescente
Emprego e trabalho
Turismo
Habitação
Meio ambiente
Transportes
Política urbana
Políticas setoriais
Fonte: Caixa Econômica Federal e Ipea (2002).
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Petrolina

Juazeiro

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
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BOX 1
Vulnerabilidade infantil
Usamos maiúsculas (v.)
nas palavras tabela, gráfico,
quadro, mapa, organograma, figura etc. que encimam
os respectivos títulos, seguidas de suas numerações em
arábico, sem negrito.

Toda e qualquer ilustração
deve receber numeração. Na
ocorrência de uma única ilustração no texto, ainda assim
esta será numerada (tabela 1,
gráfico 1 etc.).

Considera-se como muito vulnerável uma criança que vive em família
cujo chefe é de cor negra, a mãe tem zero ano de escolaridade e não está
presente, a localização do domicílio é em área rural da região Nordeste,
a família possui razão de dependência demográfica igual a dois e renda
per capita menor que um meio de linha de extrema pobreza.
Por seu turno, a criança considerada como não vulnerável vive em
família cujo chefe é de cor branca, a mãe tem ao menos escolaridade
média completa e está presente, o domicílio está localizado na área
urbana da região Sul, com razão de dependência demográfica igual
a um meio e a renda per capita é duas vezes maior que a média da
população como um todo.
Elaboração dos autores.

Iniciamos com maiúsculas o primeiro termo dos
títulos das ilustrações.
Os demais termos são iniciados com minúsculas,
todos em negrito.

A tabela a seguir indica os principais padrões adotados para
as ilustrações das publicações do Ipea.
TABELA 1
Distribuição do valor da transformação industrial¹ segundo Unidades
da Federação e níveis de intensidade tecnológica (1996-2007)
(Em %)

Colocamos o período de
tempo a que se refere a
ilustração entre parênteses
no final ou ao longo de seu
título, conforme o caso. Separamos com hífen o início
e o fim do período em tela.

A unidade utilizada na
ilustração, quando única,
deve figurar abaixo do título
e com ele alinhada, em minúsculas, entre parênteses,
antecedida da preposição
em – esta em maiúscula – e
sem destaque gráfico-visual
(negrito ou itálico).

Iniciamos com maiúsculas
o primeiro termo das células
e das legendas das ilustrações. Os demais termos são
iniciados com minúsculas.

Intensidade tecnológica
Estados

Alta

Média alta

Média baixa

Baixa

1996 2007
4,6
6,1

1996 2007
4,1
7,1

1996 2007
3,4
7,0

1996 2007
7,5
8,8

Paraná
Santa
1,1
1,8
Catarina
Rio Grande
2,4
2,7
do Sul
São Paulo
60,8 58,7
Rio de
10,5
8,1
Janeiro
Minas
1,8
3,5
Gerais
Outros
18,9 19,2
estados
Brasil
100,0 100,0

3,9

4,5

3,1

3,1

6,5

7,8

6,9

9,0

5,0

4,5

9,9

9,6

63,2

51,0

46,2

37,4

43,0

36,9

4,7

5,1

9,8

13,3

6,9

4,1

7,5

10,0

13,2

13,6

7,9

8,5

9,7

13,3

19,3

21,2

18,1

24,2

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE, 1996; 2007).
Elaboração: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(Ipardes).
Nota: 1 Inclui apenas a indústria de transformação.
Obs.: classificação de intensidade tecnológica com base na metodologia da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
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TABELA 1
Distribuição do valor da transformação industrial¹ segundo Unidades
da Federação e níveis de intensidade tecnológica (1996-2007)
(Em %)
Intensidade tecnológica
Estados

Os totais figuram em
negrito.

A fonte é apresentada logo
abaixo dos dados das ilustrações, e tem caráter obrigatório. Se não indicada, inserese elaboração dos autores.
São grafadas como o texto
corrente, e em corpo e entrelinhas menores. É editorialmente
desejável que a fonte remeta às
Referências (bibliográficas) (v.).

Alta

Média alta

Média baixa

Baixa

1996 2007
4,6
6,1

1996 2007
4,1
7,1

1996 2007
3,4
7,0

1996 2007
7,5
8,8

Paraná
Santa
1,1
1,8
Catarina
Rio Grande
2,4
2,7
do Sul
São Paulo
60,8 58,7
Rio de
10,5
8,1
Janeiro
Minas
1,8
3,5
Gerais
Outros
18,9 19,2
estados
Brasil
100,0 100,0

3,9

4,5

3,1

3,1

6,5

7,8

6,9

9,0

5,0

4,5

9,9

9,6

63,2

51,0

46,2

37,4

43,0

36,9

4,7

5,1

9,8

13,3

6,9

4,1

7,5

10,0

13,2

13,6

7,9

8,5

9,7

13,3

19,3

21,2

18,1

24,2

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE, 1996; 2007).
A elaboração Informa sobre
a autoria da ilustração apresentada, logo abaixo das
fontes (v.) de ilustrações.
Não tem caráter obrigatório,
mas é um dado importante
para o leitor. Sua omissão dá
a entender que a elaboração
da ilustração é do autor ou
da instituição que assina a
publicação. É grafada como
o texto corrente – não em
itálico –, e em corpo e entrelinhas menores.

As notas correspondem a
notas de rodapé (v. Referências remissivas), e dizem
respeito a determinados
itens da ilustração dispostos
anteriormente, devidamente
numerados, mesmo em casos de um único item. Tal
numeração se apresenta em
arábicos e em sobrescrito.
As notas figuram logo na
linha seguinte à autoria da
elaboração (v.) da ilustração, e cada uma tem início
em uma linha com o respectivo número em sobrescrito, em corpo e entrelinhas
menores. São grafadas com
iniciais em maiúsculas, não
em itálico e separadas por
ponto.

Elaboração: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(Ipardes).
Nota: 1 Inclui apenas a indústria de transformação.
Obs.: classificação de intensidade tecnológica com base na metodologia da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

As observações são
informações complementares às ilustrações, e,
diferentemente das notas,
abrangem a ilustração como
um todo, não se referindo a
tópicos específicos indicados. Quando necessárias,
vêm, sob forma abreviada,
em seguida às notas (v.) –
quando houver. Cada uma
tem início em uma linha.
São devidamente numeradas, em corpo e entrelinhas
menores, em maiúsculas e
minúsculas, não em itálico
e separadas por ponto.
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GRÁFICO 1
Renda domiciliar total proveniente de “outros rendimentos” dos domicílios com
beneficiários do BPC
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Menos
que 1 SM

1 SM
(R$ 260,00)

Entre 1
e 2 SMs

2 SM
(R$ 520,00)

Entre 2
e 3 SMs

Recebe BPC

3 SM
(R$ 780,00)

Mais que
3 SM

Recebe apenas BPC

Fonte: IBGE (2005).
Obs.: o valor do salário mínimo era de R$ 260,00 em setembro de 2004.

GRÁFICO 2
Estrutura de especialização do Brasil e da China no modelo de Heckscher-Ohlin
K
Cone I
Brasil

1/rb

1/rc

A

Cone II

X=1
B

China
Y=1
C
Z=1

O

1/wb

Elaboração dos autores.
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Padronizações
Ilustrações
MAPA 1
Distribuição das usinas de açúcar e álcool (2008)

Fonte: Brasil (2009).
Elaboração dos autores.

DIAGRAMA 1
Empregadores agropecuários segundo número de assalariados (2007)
(Em 1 mil)

Fonte: IBGE (2007).
Elaboração do autor.
Obs.: tabulações do Projeto Rurbano.
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FIGURA 1
Localização do estado de Sergipe

Elaboração dos autores.

Quando uma ilustração for composta por duas ou mais figuras, usamos a sequência
alfabética em maiúscula após sua numeração em algarismos arábicos.
Exemplo
FIGURA 1
Localização dos municípios de Estância, Indiaroba e Lagarto
1A – Estância

1B – Indiaroba

1C – Lagarto

Elaboração dos autores.

Quando uma ilustração faz parte de um anexo ou de um apêndice, antecedemos
sua numeração sequencial em algarismos arábicos pela letra que identifica o
anexo ou apêndice (A, B etc.). Separamos com um ponto a letra do anexo e o
número da ilustração.
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Exemplo

ANEXO A
TABELA A.1

Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos por mulheres de 16 anos
ou mais de idade segundo horas habitualmente trabalhadas por semana em todos os
trabalhos da semana de referência (2001-2008)
Mulheres

Média das
médias horárias
semanais
2008
2001-2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Até 14 horas

36,2

33,7

33,0

32,7

32,7

31,9

31,5

29,5

32,643

15 a 39 horas

27,7

26,7

26,1

25,3

25,0

24,9

25,5

24,0

25,660

40 a 44 horas

20,5

19,3

19,3

18,7

18,0

18,1

19,0

17,8

18,826

45 a 48 horas

20,2

19,0

19,3

18,9

17,9

18,0

19,1

17,9

18,781

49 horas
ou mais

20,0

18,8

18,7

18,3

17,8

17,8

18,7

17,8

18,473

Fonte: PNAD/IBGE.

TABELA A.2

Média de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos para mulheres, segundo
anos de estudo (2001-2008)
Anos de estudo
Sem instrução ou
menos de 1 ano
de estudo
1 a 3 anos
de estudo
4 a 7 anos
de estudo
8 a 10 anos
de estudo
11 a 14 anos
de estudo
15 anos ou
mais de estudo

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Diferença
entre a média
inicial (2001)
e final (2008)

33,61 31,48 30,65 29,90 29,81 29,18 29,98 28,20

5,45

34,94 32,26 31,86 30,75 30,57 30,15 31,17 29,10

5,87

33,75 31,73 31,03 29,87 29,77 29,24 30,47 28,60

5,20

29,12 27,31 26,88 25,82 25,87 25,57 26,66 24,70

4,47

26,36 25,09 24,65 23,81 23,63 23,63 24,20 22,70

3,69

21,10 19,59 19,41 18,73 18,60 18,98 19,31 18,40

2,66

Fonte: PNAD/IBGE.
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Exceto quando por orientação do autor, evitamos, para não confundir o leitor,
publicar células vazias nas ilustrações. Nestes casos, usamos: i) o traço (-) para
indicar a inexistência de determinada informação; ii) três pontos (...) para assinalar
que o dado, embora existente, não está disponível; e iii) a letra x para a omissão
proposital dos dados – por exemplo, quando não se deseja individualizar os informantes.
Exemplo
TABELA 1

Estrutura do órgão responsável pela gestão financeira
(Em %)
Aspectos estruturais
Faixa
populacional
Pequenos
Médios
Grandes
Total

Municípios com
Atividades
Processos
Municípios com programas
serviços externos terceirizadas1 informatizados2 de treinamento e qualificação
de contabilidade
(média)
(média)
para seus funcionários
34,6
12,5
25,0

16,8
6,3
15,6
15,0

96,9
96,7
97,5
97,0

53,9
83,3
75,0
62,5

Fontes: Ipea e Ipardes.
Notas:

1

As atividades pesquisadas foram: serviços de contabilidade, elaboração do plano plurianual
(PPA), elaboração do orçamento, elaboração da Planta Genérica de Valores (PGV), execução
da Lei Orçamentária Anual (LOA), manutenção do cadastro imobiliário, manutenção do cadastro de contribuintes e manutenção do cadastro de empresas e autônomos.

2

Os seguintes procedimentos foram pesquisados quanto à sua informatização: arrecadação de
tributos, contabilidade, controle da execução do PPA, controle da execução orçamentária e
dívida ativa.

É frequente o processo de diagramação não permitir que a ilustração figure na
íntegra em uma página de um volume. Optamos então por inserir o termo “continua”
ao término da página em que a ilustração for interrompida, à direita, entre parênteses e com iniciais em maiúsculas. A página seguinte é então iniciada com o termo
“continuação”, à esquerda, igualmente entre parênteses e com iniciais maiúsculas.
Em caso de tabelas e quadros, repetem-se os dados contidos no eixo horizontal – e
também vertical, conforme o caso.
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Exemplo
TABELA 1

Volume e nível de execução orçamentária do MTE segundo programas e ações
selecionados do PPA (2007-2008)
Programas e ações
selecionados (PPA 20032007 e PPA 2008-2011)

2007

2008

Liquidado

Nível de
execução (%)

Liquidado

Nível de
execução (%)

30.823.892.181

84,86

35.360.265.185

86,50

Erradicação do trabalho
infantil

1.477.410

85,93

1.286.669

46,92

Integração das políticas
públicas de emprego,
trabalho e renda

17.893.908.282

99,84

20.532.242.927

97,91

Pagamento do benefício
abono salarial

5.096.312.480

100,00

5.975.342.257

96,52

12.353.032.198

100,00

14.152.621.734

98,61

Pagamento do segurodesemprego ao trabalhador
doméstico

12.588.840

93,05

15.131.410

96,60

Orientação profissional e
intermediação de mão de
obra

92.666.084

93,77

101.317.876

94,34

Recursos pesqueiros
sustentáveis

484.409.066

88,74

540.372.148

89,74

Pagamento do segurodesemprego ao pescador
artesanal

484.409.066

88,74

540.372.148

89,74

Qualificação social e
profissional

86.156.817

71,43

140.341.414

31,53

Rede de proteção ao trabalho

19.391.641

76,36

20.250.173

71,62

Erradicação do trabalho
escravo

9.383.025

87,04

10.990.161

78,92

Pagamento do segurodesemprego ao trabalhador
resgatado de condição
análoga à de escravo

5.045.040

100,00

6.153.605

80,21

Total MTE

Pagamento do segurodesemprego

(Continua)
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Programas e ações
selecionados (PPA 20032007 e PPA 2008-2011)
Fiscalização para erradicação
do trabalho escravo

2007
Liquidado

2008

Nível de
execução (%)

Liquidado

Nível de
execução (%)

3.964.323

76,52

4.424.129

79,00

119.662

39,89

58.427

19,48

Economia solidária em
desenvolvimento

31.963.497

94,13

21.399.584

51,61

Segurança e saúde no
trabalho

43.640.315

96,00

52.908.596

95,24

2.073.490

98,26

2.452.798

76,65

99.516.671

83,06

-

2.735.550

28,95

-

Concessão de auxílio
financeiro a jovens
habilitados ao primeiro
emprego atendidos
pelas linhas da ação de
qualificação

19.858.319

68,95

Qualificação de jovens com
vistas à inserção no mundo
do trabalho

76.294.078

95,49

Assistência emergencial a
trabalhadores vítimas de
trabalho escravo

Inspeção em segurança e
saúde no trabalho
Primeiro Emprego
Estímulo financeiro ao
empregador para geração do
primeiro emprego destinado
a jovens

-

-

-

-

-

ProJovem

-

-

184.055.147

49,16

Concessão de auxílio
financeiro

-

-

61.899.600

52,52

-

-

120.212.559

55,48

-

-

1.802.430

7,52

Elevação da escolaridade e
qualificação profissional –
ProJovem Urbano e Campo
Qualificação e assistência
técnica ao jovem para o
empreendedorismo
Fonte: Brasil (2009).

Obs.: 1. A
 tabela não pode ser vista como uma descrição de todos os gastos do Ministério do Trabalho e
Emprego, uma vez que inclui apenas alguns dos programas mais importantes do ministério e,
nestes, somente algumas ações consideradas mais relevantes.
2. Deve-se esclarecer que existem mudanças nos nomes e nas características das ações entre os
PPAs 2003-2007 e 2008-2011.
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Maiúsculas e minúsculas
A linha do Editorial do Ipea tende a utilizar, sempre que possível e adequado,
iniciais minúsculas.

Maiúsculas
Utilizamos iniciais maiúsculas nas situações a seguir.
Nas leis, normas, programas, planos e projetos, desde que formalmente designados
no trecho por nomes ou números.
Exemplos
A mudança da política previdenciária iniciada em 1960 com a promulgação da Lei
Orgânica da Previdência Social (Loas) é aprofundada a partir de 1964, com o conjunto de reformas no âmbito do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG).
A Lei no 5.173, de 27 de outubro de 1966, e, posteriormente, o Artigo 45 da
Lei Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977, ampliam os limites
da Amazônia Legal, chegando à sua forma atual.
Na letra inicial de títulos de livros e periódicos, bem como de capítulos.
Exemplos
A revista Pesquisa e planejamento econômico (PPE) é um dos periódicos de
economia de caráter acadêmico mais antigos no país.
O artigo A discriminação racial no Nordeste foi o que mais chamou atenção do
público leitor naquela coletânea sobre racismo.
Nos pontos cardeais, quando indicam, formalmente ou não, território regional.
Exemplos
Para um estudo sobre a educação no Brasil, foram selecionados três grupos
paradigmáticos, entre eles a elite do Sul do Brasil, por tratar-se de um subgrupo
nacional com níveis educacionais superiores até mesmo aos encontrados no
Chile, cujos números são apreciáveis.
Em 1983, a política econômica do governo militar lança uma estratégia de geração
de saldos comerciais expressivos que se expandem pela nova fronteira
da região Centro-Oeste.
Na designação de lugares geográficos.
Exemplo
O Planalto Central experimentou um processo de aglomeração urbana a partir
do crescimento da capital do país na região.
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Nos topônimos (nomes próprios de lugares), formalmente especificados ou não.
Exemplos
A despoluição do Tietê vem sendo trabalhada em níveis de
aceleração inferiores aos desejados pela população paulistana.
A cidade de Planaltina no Distrito Federal tem seu eixo urbano rodoviário concentrado na avenida Independência.
Nos nomes de instituições, desde que formalmente designados.
Exemplo
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) elabora, em consonância
com a Casa Civil e os demais ministérios, o Plano Plurianual (PPA) a ser submetido
ao Congresso Nacional.
Nos nomes de pastas de ministérios, secretarias e similares, precedidos formalmente ou não de sua especificação.
Exemplo
A Saúde e a Educação, inclusive por seus respectivos orçamentos de maior
porte, são objeto de atenção especial do Tribunal de Contas da União (TCU).
Nas expressões Unidade da Federação e Unidade Federativa, quando referentes
a estado (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará etc.) ou ao Distrito Federal.
Exemplo
Amazonas e Pará são as maiores Unidades da Federação (UFs) do país em
extensão territorial.
No termo Estado no sentido de conjunto de poderes políticos de uma nação (v.
Considerações Lexicais), na palavra Casa quando designa uma instituição, assim
como no vocábulo Carta, quando se refere à Constituição da República brasileira
(v. quadro 1).
Exemplos
Ao Estado cabe assegurar os direitos inalienáveis de seus cidadãos.
No detalhamento do maior segmento da amostra, composta de 67% de servidores, conclui-se que aqueles com menor tempo de Casa são os que mais desconheciam os canais de contato com a Ouvidoria do Ipea e sua atuação.
O importante é que naquele momento houve um grande debate, e que isto
resultou em uma especificação quase enciclopédica do que seja cultura no próprio
texto constitucional, o que é um privilégio da nossa Carta.
Nas expressões Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, assim
como nos respectivos termos Executivo, Judiciário e Legislativo (v. quadro 1).
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Maiúsculas e minúsculas
Exemplos
A literatura tende a enfatizar que as medidas adotadas pela Constituição Federal
de 1988 teriam pecado pelo excesso de rigidez e formalismo ao reduzirem a
discricionariedade e a capacidade de ação do Poder Executivo.
Para produzir um ambiente jurídico seguro para a circulação de riquezas, o Judiciário
não poderá imiscuir-se na função legislativa e suplantar o produto de um procedimento democrático.
Na primeira acepção, o ativismo judicial será medido pela frequência com que
determinado magistrado ou tribunal invalida as ações de outros poderes de Estado,
especialmente do Poder Legislativo, atuando como um legislador negativo.
Nos créditos institucionais dos pesquisadores do Ipea.
Exemplo
Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais
(Disoc) do Ipea (v. quadro 1).
Nos nomes de eventos, desde que formalmente explícitos (v. quadro 1).
Exemplos
O 38o Encontro Nacional de Economia promovido pela Associação Nacional de
Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC) teve lugar entre os dias 7 e
10 de dezembro de 2010, em Salvador.
A XIV Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, no Riocentro, Rio de
Janeiro, contou com público estimado de 640 mil pessoas ao longo de onze dias
de evento. O número de visitantes era o esperado pela organização da bienal, o
Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Fagga Eventos.
No primeiro termo de expressões em ilustrações (v.) (v. quadro 1).
Exemplo
TABELA 1

Proporção das contribuições com dados inválidos por variável
(Em %)
Variável
Grau de instrução
Data de início do vínculo
Data de fim do vínculo
Sexo
Data de nascimento
Contribuição (tipo, data, valor)
Fonte: DATAPREV (2009).
Elaboração dos autores.
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Todas

Não avulsas

50
0
40
7
7
2

37
0
0
7
7
2
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No primeiro termo de palavras compostas em início de frase (v. quadro 1).
Exemplo
Recém-editado, o livro Diálogos para o desenvolvimento tem recebido ótima
aceitação por parte de leitores, com destaque para profissionais diretamente
envolvidos na formulação e reformulação de políticas públicas.
Nas palavras que designam grandes regiões geográficas (v. quadro 1).
Exemplo
Muitos dos países do Leste Europeu experimentam entraves na absorção da
nova moeda comum ao bloco.
Para nomear períodos históricos ou eventos notáveis.
Exemplos
O período posterior à Segunda Grande Guerra viu florescerem as teses do Estado
de bem-estar social.
No Império, as relações econômicas entre o Brasil e a África limitavam-se basicamente ao comércio de escravos.

Minúsculas
Utilizamos iniciais minúsculas nas situações a seguir.
Nas palavras que definem o espaço junto aos pontos cardeais em territórios
regionais.
Exemplo
A região Sul encontra nas páginas de nossa história um processo
de colonização bastante marcado pela presença de alemães.
Nas referências aos pontos cardeais que definem divisões ou limites geográficos.
Exemplo
No norte da Bahia encontra-se um potencial de turismo ainda pouco explorado,
como, na fronteira com Sergipe, o povoado de Mangue Seco.
Na referência aos corpos celestes, inclusive a lua e o sol, quando mencionados
tanto em nível astronômico quanto popular.
Exemplo
O primeiro cosmonauta brasileiro pôde transmitir aos seus compatriotas sua visão
do espaço – da lua, do sol, e de tantos outros elementos espaciais que constituem
objeto de investigação pela humanidade. Tais impressões, porém, não deverão
atingir as visões de nossos poetas em torno da lua e de outros astros.
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Nas designações de cargos.
Exemplo
O presidente da República determinou ao ministro da Educação que fosse
estabelecido um plano estratégico de combate à discriminação racial nas escolas.
Na designação dos dias da semana, dos meses, e das estações do ano.
Exemplo
O outono se faz perceptível em Brasília no mês de maio pela nítida redução do
índice pluviométrico.
Nos nomes de animais e plantas em sua forma popular, ou que fogem à nomenclatura
científica oficial (v. Destaques gráficos).
Exemplo
A biodiversidade amazônica vai muito além do folclore dos tucanos e das
vitórias-régias.
Nos substantivos comuns (não próprios – letras minúsculas) relacionados com
acidentes ou delimitações geográficas, seguidos ou não por seu respectivo
nome (substantivo próprio – inicial maiúscula).
Exemplo
A transposição das águas do rio São Francisco tem causado polêmicas tanto na
região Nordeste quanto em nível nacional, tendo em vista o papel deste rio para
as comunidades locais.
Nos seguintes termos de uso corrente nas publicações do Ipea: setor público,
poder público, governo – federal, estadual, municipal – e estado – no sentido
de Unidade da Federação (v. Considerações Lexicais).
Exemplos
O poder público aqui concebido compreende o governo federal, os governos
estaduais e os governos municipais.
A Carta Magna define como atribuição dos estados a educação do nível médio,
enquanto o ensino fundamental tem sua gestão a cargo dos governos municipais.
Quando nos referimos a programas, planos e projetos, sem que sua denominação
esteja formalmente expressa.
Exemplo
O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) pode ser
discutido sob esta perspectiva. De fato, este programa oferece, entre outros
benefícios, uma nova oportunidade de mercado para produtos alimentícios da
agricultura familiar.
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Na designação de gestões, governamentais ou não, que antecedem
o nome do gestor.
Exemplos
O Bolsa Família figura enquanto principal programa social do governo Lula.
A gestão Roberto Marinho na TV Globo deixou marcas empresariais seguidas
por seus sucessores até hoje.
Nas referências a ilustrações do texto (tabelas, gráficos, mapas, quadros etc.),
seguidas ou não da numeração da ilustração.
Exemplos
O gráfico 5 apresenta a distribuição dos estudantes pelo quesito da renda familiar.
A tabela 1 demonstra a situação ocupacional de crianças e adolescentes. Segundo a tabela, verifica-se que a situação pouco evoluiu no período em tela.
Na designação de unidades de medida, abreviadas ou não, à exceção de graus
Celsius e Farenheit.
Exemplo
O município de Sorriso, no Mato Grosso, maior produtor de soja no país, terá
seu índice dobrado de 1,2 t/ha para 2,4 t/ha.
O quadro 1 resume as principais orientações do Editorial do Ipea sobre o uso de
maiúsculas e minúsculas.
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QUADRO 1

Uso de maiúsculas e minúsculas nas publicações do Ipea
PALAVRA

Siglas com até três letras.
Siglas com quatro letras ou mais que não sejam silábicas.

PALAVRAs

Plural de siglas, mesmo quando as palavras abreviadas forem
originalmente no plural.

Palavra

Palavras em início de frase.
Nomes.
Siglas com quatro letras ou mais que sejam silábicas.
Siglas das diretorias do Ipea.
Remissivas bibliográficas.
Quando se referir a uma instituição.
Pontos cardeais como territórios regionais.
Topônimos (rio Tietê).

palavra

Pontos cardeais como divisão geográfica.
Corpos celestes.
Cargos.
Dias da semana, meses e estações do ano.

palavras

Instituição pluralizada (os ministérios da Agricultura do Mercosul).

Palavra Palavra

Nomes de cargos no Ipea.
Grandes regiões e lugares geográficos (Oriente Médio, Planalto Central).
Nomes de instituições e eventos (encontros, congressos etc.).
Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.
Períodos históricos, eventos marcantes (República Velha, Plano Real).
Nomes de leis, normas e programas.

Palavra-Palavra
Palavra palavra
Palavra-palavra
palavra-palavra

Nomes próprios compostos.
Expressões em início de frase.
Expressões inseridas em ilustrações.
Títulos de publicações, capítulos e artigos.
Palavras compostas em início de frase.
Palavras compostas.
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Numerais
cardinais
Indicamos os cardinais por extenso de um a vinte, quando inteiros, assim como
as dezenas e as centenas inteiras.
Nos demais casos optamos pelo uso de algarismos.
Exemplo
Em pesquisa recente, verificou-se que, entre os brasileiros que se declaram
pertencentes ao grupo racial amarelo, 46,1% dos indivíduos tinham nove anos
ou mais de escolaridade.
Optamos pelo uso de algarismos quando se trata de referências etárias.
Exemplo
A queda na mortalidade não se deu de forma homogênea entre os vários grupos
etários: a redução foi mais significativa no grupo de 1 a 4 anos.
Quando seguidos ou antecedidos de elementos de ordem numérica (mil, milhão, %,
p.p. etc.), e/ou de medida (ha, kW etc.), e/ou de unidade monetária (R$, US$ etc.),
utilizamos algarismos (v. hora e moeda, em Abreviaturas, siglas e símbolos).
Exemplos
O ensino técnico não chega a 1 milhão de matrículas, embora tenha crescido
20% entre 2003 e 2005. Sua face mais conhecida são as escolas técnicas
federais e estaduais, com mais de 80 mil alunos em 138 estabelecimentos.
Na Amazônia Legal, se considerada apenas a região Norte do país, os estabelecimentos de mais de 1 mil ha que praticam a pecuária bovina ocupam pouco
mais de um terço da área total.
Usamos a forma por extenso quando em início de frase.
Exemplos
Oito por cento dos candidatos não lograram obter nas provas objetivas sequer o
grau três – equivalente a 30% de acertos.
Vinte e sete famílias foram removidas do local inspecionado pela Defesa Civil.

datas
Escrevemos o dia e o ano em cardinais, e o mês por extenso – exceto em casos
de muita frequência de referências a datas no trecho ou no texto; nestes
últimos, separamos dia, mês e ano, em algarismos, por barras
(v. Hífen, Travessão e barra).
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Exemplo
A Lei n 5.173, de 27 de outubro de 1966, e, posteriormente, o Artigo 45 da Lei
Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977, ampliam os limites da Amazônia
Legal, chegando à sua forma atual. Nos anos 1990, foram promulgadas sete leis
que tratam do combate à discriminação racial no Brasil: no 8.081, de 21/9/1990;
no 8.882, de 3/6/1994; no 9.029, de 13/5/1995; no 9.315, de 20/11/1996;
no 9.455, de 7/4/1997; no 9.459, de 13/5/1997; e no 9.649, de 27/5/1998.
o

Os numerais de um a nove referentes a dias e meses não são precedidos do
algarismo zero, e os referentes ao ano não são separados por ponto, espaço,
tampouco vírgula. Optamos por grafar os quatro dígitos referentes aos anos,
sem omissões.
Exemplo
A Lei no 8.882, de 3/6/1994, acrescenta parágrafo à Lei no 7.716, de
5/1/1989, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou cor,
enquanto mais adiante, em 7/4/1997, a Lei no 9.455 caracteriza como crime
de tortura qualquer constrangimento que cause sofrimento físico ou mental em
razão da discriminação racial.

década
Grafamos os quatro dígitos para fazer referência a uma década ou um decênio, para
evitar eventual dúvida sobre o século em tela.
Exemplo
A década de 1980 ficou consagrada na literatura econômica enquanto
década perdida.
Também grafamos os quatro dígitos para indicar um decênio, antecedido ou não
do vocábulo anos.
Exemplo
O foco da questão agrária nas cartas pastorais e manifestações do Episcopado
nos anos 1950 e 1960 é a tentativa de aplicação da doutrina social da Igreja
em contraste com uma realidade agrária de grave injustiça e exclusão social,
então denunciada pelo Episcopado.

frações
Escrevemos, sempre que possível, por extenso.
Exemplo
Estima-se que dois terços da população daquela comunidade vivam em
condições de extrema pobreza, segundo os critérios nutricionais estabelecidos
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
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Quando o valor por extenso ocupa muito espaço, optamos pela forma numérica,
com barra (v. Hífen, travessão e barra).
Exemplo
Aquele município recorreu a mais de 5/12 de seu orçamento para obras de
infraestrutura, comprometendo assim as demais ações necessárias ao
bem-estar dos cidadãos.
Também usamos a forma por extenso quando em início de frase,
independentemente de sua extensão.
Exemplo
Cinco doze avos do orçamento do governo foram gastos sem comprovação,
conforme detectado no exame do Tribunal de Contas da União (TCU).
Mais de uma ocorrência de numerais fracionários em um mesmo trecho ou texto
recomenda igualmente o uso da forma numérica.
Exemplo
Cerca de 1/6 das escolas do Distrito Federal estão sem serviço de merenda; na
Região Administrativa de Samambaia, o número de estabelecimentos de ensino
que não estão oferecendo este serviço chega a 1/4 do total.

legislação
Determinamos os instrumentos de cunho legislativo e/ou jurídico com a numeração
oficial ou denominação do documento, seguida de sua data – preferencialmente
na íntegra, podendo, entretanto, limitar-se ao mês ou no mínimo ao ano de sua
assinatura e/ou publicação. Neste último caso, podemos usar barra (v. Hífen,
travessão e barra).
Exemplo
O sistema de seguridade brasileiro foi ampliado ao longo da década 1994-2004
com mudanças de regras (Lei Previdenciária Rural/1992; Lei Orgânica da
Assistência Social/1995; e Estatuto do Idoso/2004), gerando implicações
efetivas na quantidade e no valor dos benefícios cumulativamente emitidos.
Artigos e parágrafos legais são indicados em ordinais até o 9o. A partir de 10
usamos cardinais.
Exemplos
O Artigo 2o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) determina, entre outros,
que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana.
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A Lei no 11.106, de 28 de março de 2005, altera os Artigos 148, 215, 216, 226,
227 e 231, acrescenta o Artigo 231 ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), e dá outras providências – acaba com o crime de
adultério e suprime a expressão preconceituosa mulher honesta.
Grafamos os incisos legais em romanos.
Exemplo
A Lei n 11.111, de 5 de maio de 2005, regulamenta a parte final do disposto
no inciso XXXIII do caput do Artigo 5o da Constituição Federal (acesso a documentos oficiais) e dá outras providências.
o

Separamos por um ponto os milhares das centenas da legislação mencionada.
Exemplo
A Lei no 10.429, de 24 de abril de 2002, instituiu, para os exercícios de 2002 e
2003, o auxílio-aluno, no valor de R$ 30,00 mensais líquidos.

ordinais
Indicamos os ordinais por extenso de primeiro a décimo, assim como as
dezenas, centenas e milhares redondos. Nos demais casos, usamos o o ou a (sobrescritos e sublinhados), que obedecem também à concordância de número (os e as).
Exemplos
Os primeiros e os segundos colocados em cada tema e categoria profissional do
Prêmio Ipea 40 Anos/Ipea-Caixa 2004 tiveram suas monografias publicadas em
coletânea editada pelo instituto em 2005.
Entre 2002 e 2008, a produção científica do Brasil ascendeu da 17a para a 13a
posição no ranking mundial.

período de tempo
Ao longo do texto, indicamos um intervalo de tempo entre dois anos, meses ou
dias com a preposição a ou a conjunção e, conforme o caso.
Exemplos
Entre janeiro de 2005 e janeiro de 2006, o mercado financeiro acompanhou de
perto a queda do dólar.
No período de janeiro de 2005 a janeiro de 2006 o mercado financeiro
acompanhou de perto a queda do dólar.
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Nos casos em que menções a períodos de tempo ocorrerem com muita frequência
no texto, ou por necessidade de clareza, indicamos o intervalo de tempo entre anos
com hífen, sem omitir qualquer dígito dos períodos, ainda que os dois primeiros
sejam iguais aos do que marca o período inicial (v. Hífen, travessão e barra).
Exemplos
Canudos (1895-1998), Contestado (1912-1916), Juazeiro (1889-1934) e
Caldeirão (1936-1938) foram episódios ora de messianismo puro, ora de luta
pela terra, violentamente combatidos pela República Velha.
A política econômica do governo gerou melhores resultados no período janeirosetembro que no último trimestre de 2004.

ponto
Separamos por um ponto, a cada três dígitos, os numerais inteiros a partir de
1.000 – à exceção das referências a anos (v. datas). Optamos por esta pontuação para os casos de designação dos numerais até as unidades de milhar,
milhão, bilhão etc.
Exemplo
Em 1999 havia, em todo o Brasil, um total de 4.373 assentamentos rurais, os
quais reuniam uma população de 503.442 famílias em 23.852.219 ha.

porcentagem
V. Símbolos em Abreviaturas, siglas e símbolos.

romanos
Utilizamos para indicar séculos e títulos de autoridades monárquicas.
Exemplo
No século XXI o mundo vê ainda nações governadas efetivamente por poderes
monárquicos ou preservando monarquias sem poderes governamentais – é o
caso da rainha Elizabeth II, por exemplo.
Também usamos algarismos romanos para designar eventos como conferências,
feiras, simpósios, encontros etc., assim como planos específicos – devidamente
nomeados – até quatro dígitos, inclusive. A partir de cinco dígitos, optamos por
fazê-los figurar em arábicos ordinais.
Exemplo
O XXXI Encontro Nacional de Economia, promovido pela Associação Nacional de
Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), teve lugar em Porto Seguro,
na Bahia, e os dois subsequentes também foram realizados no Nordeste: o 32o
Encontro Nacional em João Pessoa, na Paraíba, e o 33o em Natal, no Rio Grande
do Norte.
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Usamos romanos ainda para indicar os incisos referentes à legislação (v.).
Exemplo
A Lei n 11.111, de 5 de maio de 2005, regulamenta a parte final do disposto
no inciso XXXIII do caput do Artigo 5o da Constituição Federal (acesso a documentos oficiais) e dá outras providências.
o

vírgula
Usamos vírgula, em vez de ponto (v.), para separar as casas de milhares,
milhões, bilhões etc. de seus complementos, quando seguidos dos respectivos
substantivos mil, milhão(ões), bilhão(ões) etc.
Exemplo
Em 2004, o PIB paulista somou R$ 546,607 bilhões de um valor total de
R$ 1,767 trilhão no Brasil.
Na ocorrência de números decimais e números inteiros na mesma frase, referentes
à mesma categoria, inserimos as casas decimais em todos eles – por uma questão
de paralelismo.
Exemplos
Pesquisa recente apontou que adultos com 30 a 35 anos e 36 a 40 anos detêm,
em média, 10,0 a 13,2 anos de escolaridade, respectivamente.
A taxa de participação dos homens no mercado de trabalho declinou de forma
praticamente contínua no período, acumulando queda de 4 pontos percentuais:
de 75,0% em 1992 para 71,1% em 2004.

zeros
Substituímos os zeros à direita dos algarismos quando seguido de sua representação
por extenso (mil, milhões etc.).
Exemplos
O Departamento de Estatística da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
estima em 120 milhões o número de crianças entre 5 e 14 anos trabalhando em
tempo integral apenas nos países em desenvolvimento.
As políticas de infraestrutura social tiveram um aumento de cerca de R$ 7,5 bilhões
no período de 1995 a 1998, seguidas pelas de assistência social e combate à pobreza, com R$ 3,2 bilhões.
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Referências (bibliográficas)
definição
Usamos o termo referências para o conjunto de títulos – inclusive sites e
documentos eletrônicos – consultados pelo(s) autor(es) para a elaboração
de um trabalho (livro, artigo, capítulo etc.), e citados ao longo da obra
(v. Referências remissivas). As fontes das ilustrações também fazem parte
das referências. Cada item das referências inclui a relação dos dados completos
da publicação mencionada.
No geral, seguimos os padrões básicos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

divisão

Dada a crescente referência a páginas e documentos eletrônicos nas obras
técnico-científicas, não utilizamos a expressão referências bibliográficas; somente
referências.
Denominamos bibliografia o resultado de uma pesquisa de títulos sobre um
determinado assunto ou tópico.
Denominamos bibliografia complementar a relação de obras indicadas pelo autor
ao final da obra, mas não citadas ao longo do texto.

inserção
Inserimos as referências, sem abrir página: i) ao final de obras que não constituam
coletâneas, independentemente de sua extensão; ii) ao final de cada artigo, em periódicos; iii) ao final de cada capítulo, em coletâneas ou edições similares; e iv) ao final
de cada ensaio ou resenha integrante de uma obra.
Em caso de o volume, artigo, capítulo ou similar conter apêndice ou anexo (v.
Estrutura das Publicações), as referências são inseridas antes destes. Se o apêndice ou o anexo tiver referências, estas são dispostas depois deles.

composição
Os elementos fundamentais para a apresentação das referências estão
relacionados a seguir, e são dispostos conforme aqui descrito.
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autor
Entrada: de acordo com normas internacionais de catalogação, a entrada é feita,
em geral, pelo último sobrenome do autor da obra (com exceção para alguns autores
de nacionalidade estrangeira cujos sobrenomes são preposicionados), em caixa alta
e seguido de vírgula, do início do nome do autor da obra, de preferência em forma
abreviada, na ordem direta, e de ponto – ou de ponto e vírgula, caso haja coautor.
5

Exemplo
FURTADO, C. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1974.
Abreviação: os nomes dos autores são abreviados por sua letra inicial seguida
de ponto. Quando há nomes compostos, indica-se o hífen entre as iniciais.
Exemplos
(Autora: Mercedes Gonzáles de la Rocha)
ROCHA, M.-G. Pobreza, progresa y oportunidades: una mirada de relativo largo
plazo. In: CASTRO, J. A.; MODESTO, L. (Org.). Bolsa Família 2003-2010:
avanços e desafios. Brasília: Ipea, 2010.
(Autor: Jean-François Médard)
MÉDARD, J.-F. La crise de l’état neo-patrimonial et l’évolution de la corruption
en Afrique subsaarienne. Mondes en développement, t. 26-1-2, p. 55-67, 1998.
Autor institucional: no caso de autor institucional cujas remissivas bibliográficas
figurem no texto por meio de siglas, a entrada na lista de referências deve se
dar pela sigla, seguida do nome por extenso – ambos em maiúsculas.
Exemplos
CEPAL – COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE.
Panorama social de América Latina 2004. Santiago, Chile: Cepal, 2004. 393 p.
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil em desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2010.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2009. Brasília: IBGE, 2009.
Autores idênticos em sequência: no caso de referências com um mesmo autor,
substitui-se o nome por um traço. O traço correspondente ao nome do autor
equivale a seis espaços simples.

5. AACR2 – Anglo-American Cataloguing Rules. No que concerne a este tópico, agradecemos os esclarecimentos e as orientações de Dulce Gonçalves, bibliotecária do Ipea.
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Exemplos
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
Industrial de Inovação Tecnológica – PINTEC 2000. Rio de janeiro, 2002. 114 p.
______. Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – PINTEC 2000: tabulações
especiais. Rio de Janeiro, 2004.
Mais de três autores: quando a obra é assinada por mais de três autores, registrase apenas o primeiro autor e substituem-se os demais pela expressão latina et al.
Exemplo
URANI, A. et al. Construção de uma matriz de contabilidade social para o Brasil.
Brasília: Ipea, 1994. (Texto para Discussão, n. 346).

título e subtítulo da obra
O título da obra é grifado em negrito. O primeiro termo é grifado com inicial em
maiúscula e os demais, em minúsculas. Seu subtítulo, quando houver, será antecedido preferencialmente por dois-pontos, se couber – ou travessão, alternativamente –, e
será redigido em minúsculas, seguido de ponto, sem grifo. Após ponto de interrogação,
o subtítulo é iniciado com maiúscula.
Exemplo
KEINERT, T. M. M. Administração pública no Brasil: crises e mudanças de paradigmas. São Paulo: Annablume, 2000.

edição
O número da edição – quando houver – deve vir depois do título da obra, em
algarismos arábicos, seguido de ponto e da expressão ed., sem grifo,
no caso do português. Seguem exemplos do modelo adotado em língua
portuguesa e em alguns outros idiomas.
QUADRO 2

Indicação das edições
Português

2. ed.

20. ed.

Inglês

2nd ed.

20th ed.

Francês

2ème ed.

20ème ed.

Alemão

2. Aufl.

20. Aufl.

Italiano

2a ed.

20a ed.

Exemplo
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. Finanças públicas: teoria e prática no Brasil. 2. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2000.
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local
Para o local da publicação, é desejável que se insira, sempre que possível,
a cidade da edição – de preferência na língua de origem –, após o título ou
subtítulo da obra ou – quando houver – após o número da edição, seguido de
dois-pontos. Em casos de cidades brasileiras homônimas, deve-se inserir a sigla
do estado após vírgula. Em caso de cidades homônimas estrangeiras, deve-se
inserir o nome do país por extenso, após vírgula.
Exemplos
BAMBERG, G.; CARVALHO, E. G. Comunicação integrada: conceitos e casos.
In: CARVALHO, D. T.; NEVES, M. F. (Org.). Marketing na nova economia.
São Paulo: Atlas, 2001. cap. 13, p. 117-126.
UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Estatuto da Universidade Federal
de Viçosa. Viçosa, MG: Editora Universidade Federal de Viçosa, 2000. 27 p.

editora
O nome da editora do exemplar consultado é indicado após o local da edição,
seguido de vírgula.
Editoras comerciais: no caso de editoras comerciais, suprimem-se as palavras
que designem a natureza jurídica ou comercial.
Exemplo
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 166-167.
Editoras universitárias: quando se trata de editoras universitárias, deve-se apontar
expressamente que se trata de editora – para evitar ambiguidade em relação a
departamentos da universidade.
Exemplo
PAVIANI, A. (Org.). Brasília 50 anos: da capital a metrópole. Brasília:
Editora UnB, 2010.
Editoras institucionais: no caso de editoras institucionais, registra-se apenas
sua respectiva sigla.
Exemplo
PIRES, J. C. L.; PICCININI, M. S. A regulação dos setores de infraestrutura no
Brasil. In: GIAMBIAGI, F.; MOREIRA, M. M. A economia brasileira nos anos 90.
Rio de Janeiro: BNDES, 2002.
Editoras de revistas ou jornais: para revistas ou jornais, não se inclui a editora.
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Exemplo
ESPOSITO, I. et al. Repercussões da fadiga psíquica no trabalho e na empresa.
Revista brasileira de saúde ocupacional, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 37-45, out./
dez. 1979.
Mais de uma editora: quando houver duas editoras, indicam-se ambas, com suas
respectivas cidades – em caso de duas editoras em uma mesma cidade, deve-se
separá-las por ponto e vírgula. Se as editoras forem três ou mais, indica-se a
primeira ou a que estiver em destaque.
Exemplo
ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; MAIA, C. A. (Coord.). História da ciência:
o mapa do conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo:
EDUSP, 1995. (Série América 500 Anos, n. 2).
Sem local ou sem editora: caso o local de publicação não possa ser identificado na
publicação, utiliza-se a expressão latina sine loco abreviada e entre colchetes [s.l.].
Igualmente, se não for possível identificar a editora, utiliza-se a abreviatura de sine
nomine [s.n.].
Exemplo
VELLOSO, J. Mestres e doutores no país: destinos profissionais e modelos de
pós-graduação. [s.l.: s.n.], 2004.

data
Dia, mês, ano: a data da edição consultada pode conter o dia, em arábicos, e o
mês, abreviado,6 seguidos do ano da publicação, este precedido de ponto.
Sem data: quando a data da publicação não puder ser identificada, utiliza-se o
termo sem data, abreviado por [s.d.]. Quando for possível determinar uma data
aproximada, esta deve vir registrada entre colchetes.
Exemplo
FLORENZANO, E. Dicionário de ideias semelhantes. Rio de Janeiro: Ediouro,
[1993]. 383 p.

volume
Em caso de obras que possuam mais de um volume, a indicação do volume
específico deve ser feita por meio da abreviação v.
Em livros: registra-se o volume, após a indicação da data, em todos os casos,
inclusive para referências de capítulos, ou seja, na ocorrência de In.
6. Para a abreviação dos meses, recorremos à seção de reduções da Academia Brasileira de Letras, disponível em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=22>.
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Exemplo
INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Classificação
nacional e patentes. 3. ed. Rio de Janeiro, 1979. v. 9.
Em revistas: inscreve-se o volume após o local de publicação e antes do respectivo
número do periódico – quando houver.
Exemplo
CANO, W. Uma agenda nacional para o desenvolvimento. Revista tempo do mundo,
Brasília, v. 2, n. 2, ago. 2010.

tomo
Em caso de obras que indiquem o tomo, este é abreviado pela forma t.
Exemplo
MATUS, C. Política, planejamento e governo. Brasília: Ipea, 1993. t. 1.

idioma
Para publicações em língua estrangeira (livros, revistas, periódicos, trabalhos acadêmicos, séries), os elementos das referências devem ser preservados na língua
de origem (local, data, edição, editora, título, autoria), com exceção das abreviaturas de volume, número, capítulo e página, em caso de revistas e jornais.
Exemplos
FRASER, N. Justice interrupts: critical reflections on the “postsocialist”
condition. London: Routledge, 1997.
GOOGIN, R. E. Democratic deliberation within. Philosophy and public affairs,
Princeton, v. 29, n. 1, p. 81-109, 2000.
Nos casos de apresentação de dados com utilização de normas internacionais
diferentes das da ABNT, faz-se a adaptação de acordo com os critérios
adotados neste manual (se, por exemplo, nas normas da APA, os dados
são dados na forma 29(1): 81-109, nas publicações do Ipea apresentamos
os mesmos dados da seguinte forma: v. 29, n. 1, p. 81-109).

ordenação
As referências são organizadas por ordem alfabética do sobrenome do autor.
Em caso de coincidência do nome do autor, optamos por organizar suas
publicações por ordem de data – da mais antiga para a mais recente. Se houver
mais de uma publicação de mesma autoria em determinado ano, usamos letras
minúsculas, em ordem alfabética a partir da letra a, logo após a data.
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Exemplos
BRASIL. Decreto no 3.746, de 6 de fevereiro de 2001. Dispõe sobre a
compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa,
sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo
para o exercício de 2001. Brasília: Congresso Nacional, 2001.
______. Ministério da Justiça. Diagnóstico do Poder Judiciário. Brasília, 2004.
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Radar Social 2006.
Brasília: Ipea, 2006.
______. Infraestrutura econômica no Brasil: diagnósticos e perspectivas para
2025. Brasília: Ipea, 2010a. (Projeto Perspectivas do Desenvolvimento
Brasileiro, v. 1, livro 6).
______. Brasil em desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas.
Brasília: Ipea, 2010b. (Série Brasil: o Estado de uma nação, v. 1).

aspectos físicos
As informações relacionadas a aspectos físicos da obra devem figurar ao final
da referência.
Exemplo
BAHIA, L. D. Estrutura de inovações na indústria automobilística brasileira. Brasília: Ipea, 2009. Mimeografado.

Tipos de publicação
A seguir são relacionados alguns exemplos de referências mais correntes nas
edições do Ipea, por ordem alfabética.

a ser publicado
(v. também mimeografado, no prelo, notas técnicas e versões preliminares
adiante).
Exemplo
MARQUES, E. C.; TORRES, H. G. (Org.). São Paulo: segregação, pobreza e
desigualdade social. São Paulo: SENAC, 2004. A ser publicado.

anais
(v. também palestras conferidas em eventos técnicos adiante)
Exemplo
DINIZ, C. C.; GONÇALVES, E. Possibilidades e tendências locacionais da indústria
do conhecimento no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 28., 2000,
Campinas, São Paulo. Anais... Campinas: ANPEC, 2000.
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artigos ou matérias de periódicos
Exemplos
CÂNDIDO JÚNIOR, J. O. Os gastos públicos no Brasil são produtivos? Planejamento e políticas públicas, Brasília, n. 23, p. 233-260, jun. 2001.
MEC quer incluir na escola criança de seis anos de idade. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 24 maio 2002. Caderno Cotidiano. Edição de sábado.

capítulos de coletâneas ou de edições similares
(v. também coletâneas e edições similares adiante)
Exemplo
COUTINHO, L. G. A especialização regressiva: um balanço de desempenho
industrial pós-estabilização. In: VELLOSO, J. P. R. (Coord.). Brasil: desafios de
um país em transformação. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997. p. 81-106.

coleções ou séries
O nome eo número de coleções ou séries devem ser apresentadas entre parênteses ao final da referência.
Exemplos
PINHEIRO, A. C. Judiciário, reforma e economia: a visão dos magistrados. Brasília:
Ipea, 2003. (Texto para Discussão, n. 966).
GUIMARÃES, A. L.; UHL, C. O transporte rural na Amazônia Oriental: limites,
opções e oportunidades. Belém: Imazon, 1998. (Série Amazônia, n. 12).

coletâneas ou edições similares
(v. também capítulos de coletâneas ou de edições similares)
Exemplo
SILVA, F. A. R.; LIMA, R. (Org.). Rio-São Paulo, cidades mundiais: desafios e
oportunidades. Brasília: Ipea, 1999. 280 p.

documentos eletrônicos
(v. sites e documentos eletrônicos adiante)

mimeografados
(v. também a ser publicado, no prelo, notas técnicas e versões preliminares)
Exemplo
MENEZES, T. A.; AZZONI, C. A. R. Convergência de renda real e nominal entre
as regiões metropolitanas brasileiras: uma análise de dados de painel. São Paulo:
FEA/USP, 2000. Mimeografado.
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no prelo
(v. também a ser publicado, mimeografados, notas técnicas e versões preliminares)
Exemplo
DINIZ, C. C.; BASQUES, M. F. D. A industrialização nordestina recente e suas
perspectivas. Fortaleza: BNB, 2005. No prelo.

notas técnicas
(v. também a ser publicado, mimeografado, no prelo e versões preliminares).
Exemplo
THORSTENSEN, V. Perfil da política e dos instrumentos de comércio internacional dos BICs (Brasil, Índia e China). Brasília: Ipea, 2004. (Nota Técnica)

palestras conferidas em eventos técnicos
(v. também anais)
Exemplo
FONSECA NETO, F. Condicionantes do processo político associados à globalização. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 8. Florianópolis:
SEP, 2003.

sites e documentos eletrônicos7
Exemplos
CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR. Plano Nacional de Pós-Graduação: 2005-2010. Brasília, 2004.
Disponível em: <http://www.mec.gov.br/acs/pdf/DocFinal_PNPG4.pdf>.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios – 2001. Disponível em: <http://ibge.gov.br>.
Acesso em: 7 mar. 2004.
GASQUES, J. G. et al. Condicionantes da produtividade da agropecuária
brasileira. Brasília: Ipea, 2004. 35 p. il. (Texto para Discussão, n. 1.017).
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>.

teses e dissertações
Exemplos
SANTOS, M. R. M. Conselhos municipais: a participação cívica na gestão das
políticas públicas. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.
7. Nesses casos, a informação sobre a data de acesso é opcional, sendo utilizada com mais frequência
quando se trata de sites ou links cujos dados são atualizados regularmente.
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PESSANHA, C. Relações entre os poderes Executivo e Legislativo no Brasil: 19461994. 1977. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977.

versões preliminares
(v. também a ser publicado, mimeografado, no prelo e notas técnicas)
Exemplo
PINHEIRO, A. C. Is institutional reform the key to Brazil’s accelerated development? Rio de Janeiro: Ipea, 2003. Preliminar.

Referências remissivas
anexos
Os anexos (v. Estrutura das Publicações) são partes da obra não elaboradas
pelo autor do texto, inseridas ao final e, quando mencionados ao longo do
texto, são indicados entre parênteses – e não após travessão, vírgula etc. –, em
minúsculas, não antecedidos por ver, v. ou vide. Os anexos são identificados
por letras maiúsculas em ordem alfabética que, quando houver título, são seguidas de travessão e do(s) respectivo(s) título(s).
Exemplo
Após as conclusões do estudo, apresentam-se tabelas com os dados para todas
as Unidades da Federação e para o Brasil (anexo A).

apêndices
Os apêndices (v. Estrutura das Publicações) são partes da obra elaboradas pelo
autor do texto, inseridas ao final e, quando mencionados ao longo do texto, são
indicados entre parênteses – e não após travessão, vírgula etc. –, em minúsculas,
não antecedidos por ver, v. ou vide. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas em ordem alfabética que, quando houver título, são seguidas de travessão
e do(s) respectivo(s) título(s).
Exemplo
Os resultados parciais da análise apresentam-se desagregados ao final deste
volume (apêndice A).

ilustrações
As ilustrações (gráficos, tabelas, mapas, quadros etc.), quando formalmente
mencionadas pelo autor ao longo do texto, podem figurar na frase ou ser
indicadas entre parênteses – e não após travessão, vírgula etc. –, em
minúsculas, seguidas do número da ilustração (em algarismos arábicos) e não
antecedidas por ver, v. ou vide.
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Não usamos as expressões acima/abaixo para remeter o leitor a ilustrações
próximas à sua referência no texto, porque não sabemos qual será a localização
da ilustração após a diagramação dos originais – a ilustração poderá terminar
figurando à página imediatamente seguinte à remissiva, por exemplo.
Exemplos
A participação das transferências em dinheiro no Gasto Social Federal (GSF)
aumentou de 2,6% para 4,1% no período de 2000 a 2002, conforme pode ser
observado na tabela 6.
Especificamente no caso do setor industrial, os valores passaram de 0,65%
para 0,73%, ou de 0,66% para 0,75% se a análise for limitada à indústria de
transformação (tabela 1).

notas de rodapé
São indicadas por números colocados em sobrescrito, após a pontuação, quando houver. No rodapé, as notas são antecedidas por seus respectivos números,
sem sobrescrito e seguidos de ponto, e impressas em corpo menor. São usadas
em geral para dar ao leitor uma informação cuja inserção no corpo do texto
comprometeria a fluência da leitura.
Exemplo
O número de benefícios emitidos no exercício de 2002, em nome do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), aumentou em praticamente 50 mil novas concessões
e 25 mil novas concessões para pessoas portadoras de deficiência.1 A comparação
com indicadores macroeconômicos confirma o crescimento dos gastos com
programas de transferência direta de renda.
____________
1. Ver tabela 5.1 da seção Assistência Social, no anexo estatístico 8, do periódico
Políticas sociais: acompanhamento e análise, do Ipea.
As notas de rodapé que fornecem os créditos institucionais dos autores
são indicadas por asteriscos. Nelas registramos apenas os vínculos em vigor,
isto é, a(s) instituição(ões) à(s) qual(is) eles se encontram vinculados à época da
edição. Não inserimos titulações, nem cargos e ocupações pretéritas, tampouco
repetimos seus nomes nestas notas. Também registramos os respectivos endereços
eletrônicos, se de interesse dos autores. Eventuais agradecimentos devem figurar
em nota anterior. Demais informações biográficas dos autores, se necessárias,
fazemos constar de seção específica, denominada Notas Biográficas
(v. Estrutura das Publicações).
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Padronizações
Referências
Exemplo
CAPÍTULO 4
IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA INTERNACIONAL SOBRE O
COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO*
Marta Castilho**

1 INTRODUÇÃO
A crise financeira internacional interrompeu abruptamente o recente ciclo de crescimento da economia brasileira. Diferentemente das crises financeiras anteriores, as
economias latino-americanas e, em particular, a brasileira foram menos afetadas em
suas contas financeiras devido a uma situação externa mais confortável. Evidentemente, a crise financeira afetou os mercados domésticos, com impactos importantes
sobre a taxa de câmbio, os fluxos de investimento (de todos os tipos) e a bolsa de
valores, repercutindo no nível de confiança dos agentes e, por conseguinte, no lado
real da economia brasileira. Algumas grandes empresas brasileiras exportadoras, que
vinham se utilizando de adiantamentos de contrato de câmbio (ACCs) para se financiar, foram impactadas pela forte desvalorização do câmbio e pela impossibilidade de
renovar estes contratos. Outras se envolveram com derivativos cambiais altamente
arriscados. Porém, passado o “epicentro” da crise, observou-se que os principais
efeitos – ou pelo menos, de maior alcance – sobre a economia doméstica incidiram
sobre os fluxos de comércio.
____________
*A autora agradece os comentários de Luciana Acioly, Marcos Antonio Macedo Cintra e Pedro Miranda. Contou-se, para a realização deste trabalho, com o auxílio de Bruno Poses, bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pela Universidade Federal Fluminense
(PIBIC/UFF), na elaboração de tabelas e gráficos.
** Professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ).
Correio eletrônico: <castilho@ie.ufrj.br>.

remissivas bibliográficas
Para remeter o leitor às Referências (bibliográficas) (v.) – dispostas ao final do
volume, do artigo ou do capítulo, conforme o caso –, citamos o nome do autor
com iniciais maiúsculas, seguido do ano da edição entre parênteses, separados por
vírgulas. Se necessário, e sempre que possível, indicamos o número da página também entre parênteses, após o ano da edição, antecedido por vírgula (v. Citações).
Exemplo
A porcentagem de negros e mulatos reduziu-se significativamente durante o século
XIX: na cidade de São Paulo, 63% do total da população, em 1980, era de brancos,
enquanto negros não representavam mais que 28,6% (Fernandes, 1969, p. 9).
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Quando se pretende remeter o leitor a mais de uma obra constante das Referências
(bibliográficas) (v.), optamos por separá-las por ponto e vírgula em parênteses – a
última remissiva não é antecedida pela conjunção e.
Exemplo
Foram inúmeros os fatos fiscais e financeiros marcantes do período 1985-1998
que podem ajudar a explicar o processo de endividamento crescente do setor
público federal (Giambiagi e Além, 2000; Carvalho, 2001; Carneiro, 2002;
Beluzzo e Almeida, 2002; Biasoto Júnior, 2003).
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PARTE

3

OBSERVAÇÕES
GRAMATICAIS

Concordância verbal
Tratamos aqui apenas das questões relacionadas à concordância de número,
e não de pessoa, uma vez que aquelas são as que costumam gerar dúvidas de
redação, em especial quanto aos denominados casos particulares.
A primeira regra geral vincula o número do verbo (singular ou plural)
ao número do sujeito.
Exemplos
Na presença de relativo crescimento da economia nos anos 1990, o emprego
com carteira não sobe, como deveria; tampouco cai, como se esperaria,
o emprego sem carteira assinada.
As relações assalariadas de trabalho (com ou sem registro em carteira)
representavam, em 1999, cerca de 56% da população ocupada total.
A segunda regra geral, associada à anterior, vincula o número do verbo ao
número de núcleos do sujeito: sujeitos com um só núcleo (sujeitos simples)
no singular levam o verbo para o singular, enquanto sujeitos com dois ou mais
núcleos (sujeitos compostos), no singular ou no plural, levam o verbo
para o plural.
Exemplos
A proliferação de bolsas monetárias para a população economicamente ativa
(PEA) abaixo de certa linha de pobreza não é um benefício de proteção social
vinculado ao mundo do trabalho.
Em paralelo ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento das democracias
ocidentais, saúde pública e ensino fundamental foram se consolidando como
políticas necessárias e indispensáveis à plena realização da cidadania social.
Podemos – por opção de estilo ou ênfase, e com cautela – concordar o verbo com
o núcleo do sujeito mais próximo (singular ou plural) em três situações: i) quando
o sujeito vier depois do verbo; ii) quando os núcleos do sujeito forem sinônimos ou
quase sinônimos; e iii) quando representarem uma gradação de ideias.
Exemplos
À confraternização compareceu/compareceram o presidente e sua comitiva.
O progresso e a evolução trouxe/trouxeram a informática aos lares brasileiros.
O país, o estado e o município foi/foram base de análise deste livro.
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Casos particulares
Reunimos a seguir exemplos de casos particulares que costumam provocar
dúvidas de redação com mais frequência. Nos casos em que as gramáticas
apontam para mais de uma possibilidade de concordância, fazemos opção
por uma única forma.

a maioria de, parte de
Com estas expressões de quantidade aproximada (grande número de, grande
quantidade de, a maior parte de) acompanhadas de nomes ou pronomes no
plural, podemos flexionar o verbo no plural ou no singular. Se a ação do verbo
for atribuída à totalidade, podemos usar o verbo no singular. Do contrário,
podemos flexionar o verbo no plural. Na dúvida, use o singular, que é a opção
indicada por este manual.
Exemplos
A maioria dos casos de pobreza no mundo requer um prazo de maturação do
crescimento econômico consideravelmente longo até começar a ser beneficiada
de fato por ele.
Grande parte da população concorda com as políticas públicas do atual governo.
Grande parte das pessoas portadoras de deficiência assistidas por iniciativas do
governo federal, em 2002, foi favorecida no âmbito do Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
Grande parte das pessoas portadoras de deficiência assistidas por iniciativas do
governo federal, em 2002, foram favorecidas no âmbito do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

assim como, bem como
No caso de sujeito composto, concordamos o verbo com o primeiro deles,
uma vez que há uma ideia de predominância do primeiro elemento sobre
o segundo. O plural se justifica apenas no caso em que se queira atribuir
a mesma importância aos dois sujeitos. Na dúvida, use o singular, que é a
opção indicada por este manual.
Exemplos
A inserção soberana do Brasil, assim como o fortalecimento do atual modelo de
desenvolvimento, está na base da visão estratégica dos estudos do Ipea.
Quando há histórico de inflação acelerada, costumam ser custosos o estabelecimento de uma meta crível, bem como o alcance de uma trajetória de preços
próxima à desejável.
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cerca de, perto de
Tais expressões indicam arredondamento e, normalmente, quando aparecem
entre o verbo e o número ao qual se referem, levam o verbo para o plural.
Exemplos
O gráfico 6 mostra que, em 2008, foram vendidos no Brasil cerca de 2,2
milhões de automóveis e 1,9 milhão de motocicletas.
Perto de 15% dos jovens entre 18 e 24 anos concluíram o ensino médio.

com
Nos casos de sujeitos unidos pela preposição com flexionamos o verbo no plural,
tal qual nos casos de sujeitos unidos pela conjunção e.
Exemplo
O líder do governo com o presidente da Casa exercem controle substantivo
sobre a agenda do Legislativo.

infinitivo pessoal
Usamos o infinitivo flexionado quando o sujeito estiver formalmente expresso
na frase, ou, quando não expresso, for diferente do sujeito do verbo anterior na
frase e precisar ser indicado pela desinência do verbo (sujeito oculto).
Exemplos
Enquanto utilizarem tecnologias obsoletas ou tecnologias modernas empregadas
de forma pouco eficiente, os imitadores precisarão compensar esta deficiência
por meio de mecanismos como o pagamento de salários mais baixos, a obtenção
de subsídios ou proteção estatais, ou o uso predatório de recursos naturais.
Para que o Brasil tenha um governo representativo dos anseios de seus cidadãos,
é necessário votarmos com consciência e responsabilidade.
Usamos o infinitivo flexionado também para maior clareza do sujeito.
Exemplo
As pesquisas sobre a evolução da renda das famílias brasileiras em uma
perspectiva de longo prazo incluem, a par das informações arroladas, dados
adicionais sobre outras variáveis a fim de agregarem informações que possam
auxiliar na interpretação mais correta dos aspectos que se encontram por trás
da evolução da renda familiar per capita.

mais de um, menos de um
Nestes casos usamos o verbo no singular, exceto quando há ideia de reciprocidade.
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Exemplos
Pouco menos de um terço (30%) das exportações mundiais é composto por
produtos de alta tecnologia, enquanto apenas pouco mais de um oitavo (12%)
das exportações brasileiras corresponde a produtos deste tipo (computadores e
aviões, por exemplo).
Mais de um prefeito beneficiaram-se desta situação.

não somente ... mas também
A correlação de não somente faz-se com mas também. Neste caso, usamos
o verbo no plural.
Exemplos
Não somente o indicador agregado para jovens e adultos mas também cada uma
das suas dimensões apresentam contrastes na população.
Não somente a pesquisa experimental in vitro, desenvolvida com técnicas sofisticadas nos modernos laboratórios dos países centrais, mas também a pesquisa
in situ, que acontece no coração da floresta amazônica detentora das matrizes
genéticas, representam uma fonte de conhecimento longe de estar suficientemente investigada.

nem ... nem
Quando o verbo é atribuído a ambos os sujeitos, flexionamos no plural.
Exemplo
Nem as políticas de compensações públicas, nem o crescimento do PIB fizeram
com que se elevasse o nível do índice de desenvolvimento humano (IDH) no Brasil.
Quando o verbo é atribuído a somente um dos sujeitos, usamos o singular.
Exemplo
Nem José Serra nem Marina Silva venceu as eleições presidenciais de 2010 no Brasil.

nem um ... nem outro (tampouco)
Quando usamos esta expressão no sentido aditivo, o verbo fica no singular;
no sentido de exclusão, usamos o verbo no plural.
Exemplos
Nem um nem outro apareceram com propostas adequadas à solução do problema.
Nem um nem outro [candidato] chegará à Presidência da República.
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quem
Usamos o verbo na terceira pessoa do singular com orações introduzidas pelo
pronome relativo quem.
Exemplos
Em última análise, é o presidente do Banco Central quem dá as coordenadas
relativas às taxas de juros anuais.
É ele, coordenador do projeto, quem estabelece o cronograma definitivo.

se
A ocorrência de voz passiva pronominal (se enquanto partícula apassivadora)
faz valer as regras gerais dispostas no início desta seção (v.).
Exemplos
Discutiu-se muito nos municípios a verdadeira relevância dos orçamentos participativos.
Discutiram-se muito naqueles municípios os prós e os contras da gestão dos
orçamentos participativos em cada um deles.

tanto ... como (quanto)
Usamos o verbo no plural, pois são considerados termos que se adicionam, que
se reforçam.
Exemplo
Tanto a taxa Selic como o Banco Central sinalizaram as mudanças que
estavam por vir.

um dos que
O verbo vai para o singular ou plural, com base na lógica ou na eufonia.
Exemplo
Um dos principais objetivos das políticas públicas que podem ser implementadas
deve ser a criação de um sistema nacional de inovação e aprendizado que estimule
as empresas, cada vez mais, a competir com base em sua capacidade tecnológica.

um(a) e outro(a)
Remetemos o verbo para o plural, pois trata-se de mais de um sujeito. Note-se
que o nome que segue a expressão, contudo, só deve ser usado no singular.
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Exemplo
A Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir) e o Dia
Nacional da Consciência Negra destacam-se enquanto ações de combate à
discriminação racial no Brasil. Uma e outra iniciativa resultam de uma posição
relativamente recente do governo brasileiro de reconhecimento desta discriminação e da necessidade de envidar esforços para eliminá-la.

um(a) ou outro(a)
Usamos esta expressão com o verbo no singular, assim como o
nome que a acompanha.
Exemplo
Uma ou outra ação governamental de combate à discriminação racial com
relação aos afrodescendentes representa ainda muito pouco em relação à dívida
histórica do Brasil com este segmento da população.
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Crase
Usamos crase
Quando o verbo ou o nome exigir a preposição a e o nome a seguir estiver
precedido do artigo a, ou ainda do pronome demonstrativo aquele ou suas
variantes (aqueles, aquela, aquelas).
Exemplos
A diminuição do setor exportador da economia colonial entre 1750 e 1850
somente se explicaria, na interpretação de Faoro, pela mediação de um enorme
setor de subsistência na economia colonial que se remete à monarquia.
É relevante o fato de que a política pública está diante da possibilidade de viabilizar
condições de trabalho, moradia e demais itens da proteção social à chamada economia familiar rural de subsistência.
As inovações para o mercado podem ser consideradas muito superiores àquelas
que impactam apenas as empresas.
Na designação de horas (v. hora em Abreviaturas, siglas e símbolos), desde que
a expressão seja feminina. Vale observar que usamos à meia-noite, por ser de
gênero feminino, mas ao meio-dia, por ser masculino.
Exemplo
O lançamento do mais recente livro editado pelo Ipea está programado para
começar às onze horas do próximo dia 20 de março, e o evento deverá terminar
ao meio-dia e meia [hora].
Nas locuções com palavras femininas, no singular ou no plural (à exceção, à
margem, às custas, às claras, à medida que etc.).
Exemplos
A competitividade espúria é traduzida como a capacidade de manter ou aumentar
a participação de determinado país nos mercados internacionais às custas do comprometimento do padrão de vida (presente e futuro) de sua população.
O ICMS incorporou em suas bases os impostos únicos e especiais: sobre energia,
combustíveis, telecomunicações, minerais e transportes rodoviários,
à exceção dos urbanos.
Nas locuções com palavras femininas que tenham o significado de à moda de, à
maneira de, ao estilo de.
Exemplo
Reformas econômicas de choque a Funaro, a Bresser, à Zélia Cardoso de Mello
etc. evidenciaram o insucesso de planos heterodoxos.
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Por uma questão de clareza, usamos crase nas locuções à vista
(no ato, cash) e à prestação (a prazo).
Exemplos
É lugar-comum no Brasil a quitação de débitos junto à Receita Federal à prestação,
e por longos períodos, tanto da parte de pessoas físicas quanto de jurídicas.
A quitação de débitos junto ao fisco raramente se dá à vista, tanto por parte de
pessoas físicas quanto jurídicas.

Não usamos crase
Quando a preposição a não for precedida de artigo definido. Isto ocorre
sempre que a preposição for seguida por substantivo feminino plural (as).
Exemplo
As reuniões quinzenais do Comitê de Política Monetária do Banco Central
(Copom) se dão a portas fechadas.
Nas locuções com elementos repetidos, sem a ocorrência de artigo antes de ambos.
Exemplo
Técnicos que defendem diferentes metodologias para a mensuração da pobreza
encontraram-se frente a frente em recente seminário promovido pelo Ipea.
Antes do verbo no infinitivo – forma usual em Portugal.
Exemplo
Ele está a fazer um estudo sobre a inflação.
A crase ainda pode ser optativa antes de nomes femininos ou possessivos
femininos. Contudo, evitamos seu uso antes de nomes femininos em função do
caráter intimista que denota.
Exemplos
Desde logo, as regras tendem, ao menos sob o prisma formal, a ser bastante
generosas com relação a/às suas normas internacionais.
Foi perguntado a/à Tereza Cruvinel quais seus planos para 2011 na direção da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
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Pontuação
A pontuação é um importante indicador de um bom ou de um mau texto. Empregada
correta e adequadamente, torna a leitura clara e agradável. Usada de modo errado ou
inadequado, pode tornar incompreensíveis parágrafos inteiros.
As gramáticas trazem regras pormenorizadas sobre pontuação, mas como o
assunto é amplo e o emprego dos sinais passa, muitas vezes, por decisões
bastante subjetivas, apresentamos aqui apenas algumas diretrizes.
Adotamos como regra geral o bom senso e o cuidado com os exageros.

aspas
Indica uma citação (v. Citações): o trecho disposto entre os sinais é uma transcrição de outra fonte ou, ainda, da própria publicação, mas já impresso nos
mesmos termos (tal qual) em trecho anterior da obra. Quando o final das aspas
coincidir com uma pontuação, optamos por colocá-la depois das aspas.
Exemplo
Werneck Vianna já apontara a necessidade de entender a república como “uma
construção histórico processual que resulta de um longo caminho de democratização da esfera pública, que se tornou permeável à vontade dos indivíduos”
(Vianna e Carvalho, 2000, p. 131).

dois-pontos
Usamos principalmente para introduzir citações (v.), enumerações (v.), exemplificações, sínteses, esclarecimentos ou conclusões.
É aconselhável prestar atenção ao número de vezes em que este recurso aparece no
texto. O excesso normalmente indica um uso indevido e torna a leitura desconfortável.
Exemplo
O capítulo alerta, no entanto, para dois aspectos: o mito do inchaço da máquina
pública e o profundo desequilíbrio existente entre as estruturas de controle e de
execução de políticas públicas presentes na administração pública federal.

exclamação
Trata-se de recurso próprio da linguagem coloquial e literária. Só deve ser usado
em textos técnicos ou informativos em casos muito especiais. Evite e, na
dúvida, não use.
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interrogação
Em textos do Ipea deve ser utilizado o sinal de interrogação somente quando
realmente necessário e em frases curtas. Optamos por recorrer à forma
interrogativa indireta.
Exemplos
Direta
Por que as empresas investem no social? Uma pesquisa do Ipea revela as
respostas, contidas em cinco publicações editadas pelo órgão.
Indireta
Um conjunto de cinco publicações editadas pelo Ipea revela por que as
empresas investem no social.

parênteses
São usados para incluir no período uma palavra, frase ou oração, com a função
de definir ou explicar algo. Só devem ser usados com tal função e quando
realmente necessários – não se usam parênteses para esclarecimentos
acessórios, situação na qual se recorre ao travessão (v. adiante). Uma alternativa
para evitar trechos muito longos entre parênteses é reformular o período de modo
que a explicação possa ser escrita ao longo do texto normalmente. Para os casos
de parênteses com trechos longos, há ainda a alternativa de se recorrer a uma
nota de rodapé (v. Referências remissivas).
Exemplos
A desoneração tributária de alguns bens essenciais (alimentos, transporte urbano
e medicamentos) é um dos modelos sempre discutidos quando se fala de combate
à pobreza e redução da desigualdade de renda no Brasil.
O contingente de homens livres e libertos para trabalhar no lugar dos antigos
escravos era, em 1872, de quase 8 milhões, ultrapassando em muito o número
de escravos (cerca de 1,5 milhão).
A pontuação após o parêntese de fechamento obedece às regras correntes,
tomando-se em consideração para pontuar somente o período que está fora dos
parênteses. Uma forma prática de verificar o uso da pontuação após o parêntese
de fechamento é reler a frase omitindo o trecho contido entre parênteses.
Exemplo
Tal relevância se reforça quando se considera o setor secundário, uma vez que
Piracicaba apresenta maior participação nesta atividade (9,5% do VA industrial
do recorte territorial).
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ponto
Indica o fim do período e uma pausa na leitura. Evitamos o uso de períodos
muito longos, por isso, o ponto pode ser usado como recurso na reformulação
de frases extensas, dividindo-as em períodos curtos, o que confere mais
agilidade à leitura.
Exemplo
Durante todo o decorrer do século XX a mobilidade social no Brasil foi muito
intensa. De 1950 a 1970, predominaram as oportunidades de ascensão criadas
pelo mercado de trabalho, configurando um tipo de mobilidade estrutural. Nas décadas seguintes passou a prevalecer a mobilidade de tipo circular, ou por trocas.

ponto e vírgula
Indica uma pausa maior que a da vírgula e menor que a do ponto. Use com cuidado,
verificando se é o momento de empregá-lo ou se é melhor simplesmente recorrer a
um ponto ou a uma vírgula. É usual em enumerações (v.) ao longo do texto.
Exemplos
No Brasil, é possível agrupar sob o rótulo das políticas de proteção social ligadas ao
emprego e ao trabalho as seguintes políticas: i) previdência social; ii) previdência e
benefícios aos servidores públicos; iii) políticas de apoio ao trabalhador; e iv) políticas ligadas à organização agrária e à política fundiária.
Os jovens no Brasil representam não apenas uma fonte promissora; constituem
também um grupo que gera problemas e/ou é vítima deles.

reticências
Trata-se de recurso próprio da linguagem coloquial e literária. Deve ser evitado
em textos técnicos ou informativos.

travessão
É usado para intercalar no período uma palavra, frase ou oração acessória, com
a função de esclarecer ou complementar algo – e não de explicar propriamente
(v. parênteses nesta seção). Evitamos seu emprego em excesso, pois aumenta
a dificuldade de leitura e pode resultar em construções confusas.
Exemplo
O Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS) – particularmente o conjunto de
políticas organizadas em torno do eixo do emprego e do trabalho – convive com o
desafio permanente de ter de inovar na estruturação institucional dos programas
de proteção social.
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Pode ser usado também para substituir os dois-pontos ou destacar a conclusão
de um enunciado.
Exemplo
As iniciativas no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm
como um de seus principais objetivos reduzir uma chaga de nossa
cidadania – o analfabetismo funcional.
Quando o travessão coincide com a vírgula, usamos esta após o travessão.1
Quando coincide com o ponto ou ponto e vírgula, omitimos o fechamento do
travessão, grafando apenas o último sinal.
Exemplos
Caio Prado Júnior considera o setor de subsistência um polo constitutivo da
economia colonial – e depois nacional –, com características estáveis e
resistente às crises cíclicas da economia mercantil.
O setor de subsistência reproduz-se secularmente, segundo Caio Prado Júnior,
porque os excessos de trabalhadores que se instalam nos latifúndios constituem
arranjo típico de relações de motivação extraeconômica – e tais relações
continuam hegemônicas na sociedade.

vírgula
Seu uso é proibido em três casos: quando separar o sujeito do verbo, o
verbo de seu complemento, ou o nome de seu complemento. Nos demais
casos, usamos o bom senso. Vírgulas indicam uma pausa breve, e devem
ser usadas quando há de fato necessidade da pausa. Devem ser usadas
com parcimônia, pois, empregadas em excesso, confundem e cansam o
leitor. Quando o período começar a exigir vírgulas demais, o indicado é
dividi-lo com ponto (v.) ou, se for o caso, com ponto e vírgula (v.).
Exemplo
De modo a facilitar o entendimento de como uma mudança na taxa de juros
afeta o comportamento do mercado imobiliário, faremos uso de um modelo
simples de custo de uso para explicar o investimento residencial.

1. Na dúvida acerca da ocorrência ou não da vírgula ou do ponto e vírgula após o travessão, uma dica é
retirar a expressão intercalada com os travessões e verificar se a frase continua gramaticalmente correta,
ou seja, se pede ou não a pontuação.
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Pontuação em fórmulas
Não usamos pontuação em fórmulas destacadas dos parágrafos, independentemente de estarem ou não numeradas.
Exemplo
O trabalho é ofertado inelasticamente e não há crescimento de produtividade.
Além disso, o produto gerado (Yt) pode ser consumido (Ct) ou investido
(It = dKt/dt). Isto é:
(1)
Tomando os termos em seus valores per capita, tem-se que:
(2)

em que
Tomando-se a esperança matemática de ambos os lados, tem-se:

Desse modo, o primeiro termo do lado direito torna-se
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Regência verbal
Indicamos a seguir alguns verbos que ocorrem com frequência nas
publicações do Ipea e cuja regência não raro é objeto de dúvidas.

assistir
Para fins deste manual, interessa este verbo nas acepções a seguir.
Na de competir, caber, concernir é transitivo indireto.
Exemplo
Assiste ao Ministério das Comunicações a regulação da internet
banda larga no Brasil.
Na de ajudar, auxiliar, proteger é transitivo direto.
Exemplo
O Saúde na Família assiste as famílias de baixa renda.

chamar atenção/chamar a atenção
Chamar atenção significa destacar-se.
Exemplo
A participação do setor cultural na geração de ocupações chama atenção em
2008: ele foi responsável por 19% da variação positiva do mercado de trabalho.
Chamar a atenção corresponde tanto a ressaltar quanto a advertir.
Exemplos
É importante chamar a atenção para o fato de que o menor crescimento da
ocupação não metropolitana é decorrência direta do desempenho das
áreas rurais.
O presidente da empresa chamou a atenção da diretoria sobre a aparente desarticulação da equipe.

chegar a/chegar em
Optamos pela utilização de chegar a quando indicamos a chegada a algum lugar
ou a alguma conclusão, e usamos chegar em para expressar, também, a chegada
a algum lugar ou um intervalo de tempo.
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Exemplos
O avião chegou a Brasília pontualmente às 9h15.
O fórum chegou à conclusão de que suas recomendações devem ser
implementadas em caráter de urgência para serem eficazes.
O Brasil está bem posicionado em 2010 para chegar em 2022 numa posição de
maior destaque no mundo.
Os representantes das 18 cidades mais importantes do mundo chegaram em
São Paulo para o C 40, um encontro de prefeitos que buscam soluções para
diminuir a poluição e o aquecimento global.

implicar
No sentido de ter como consequência, acarretar, este verbo é transitivo direto.
Exemplos
Dividir um domicílio implica compartilhar o uso de recursos, sejam duráveis, sejam
não duráveis, assim como o tempo total disponível, o que resulta na divisão de
trabalho intradomiciliar.
As políticas energéticas implicam decisões e ações e têm a função não só de
responder a questões conjunturais, mas também de estruturar o futuro de um
país ou uma região.

(ir) ao encontro de/de encontro a
Ir ao encontro de significa somar-se, completar, satisfazer. Ir de encontro a
significa chocar-se, contrariar, obstruir.
Exemplos
O lançamento da nova versão do documento vem ao encontro da atribuição do
Ipea de trazer elementos sempre atualizados para a compreensão das mudanças
e perspectivas que se colocam para a sociedade brasileira.
O reajuste proposto pelos empresários foi de encontro aos interesses dos
empregados, o que provocou reação imediata dos sindicatos.

obedecer
Para fins deste manual, interessa este verbo em suas acepções mais correntes
(estar de acordo com, ceder a, estar submetido a), casos em que é transitivo indireto.
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Exemplos
O aumento ou a redução do valor da alíquota obedecerá a novos parâmetros e
critérios de cálculo da quantidade, da frequência, da gravidade e do custo dos
acidentes em cada empresa.
Na proteção social básica, também estão computadas as transferências federais
aos municípios para estruturação da rede de serviços de proteção
social básica, bem como para o custeio dos seus serviços, repasses estes
que obedecem aos pisos da proteção social básica.

proceder
Para fins deste manual, interessa este verbo nas acepções a seguir.
Com o sentido de ter fundamento, este verbo é intransitivo.
Exemplo
O argumento de que a Crise de 1929 ocorreu por conta da superprodução procede.
É antecedido da preposição de no sentido de provir, originar-se, descender.
Exemplo
A crise asiática procedeu da queda da bolsa de valores de Tóquio.
Quando significa realizar, efetuar algo, é transitivo indireto, seguido de
complemento com a preposição a.
Exemplo
O presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI) procedeu ao
interrogatório dos economistas de sua equipe.

responder o, atender o/responder ao, atender ao
Estes verbos requerem complemento indireto, isto é, antecedido
da preposição a.
Contudo, se seu complemento for um pronome pessoal do caso oblíquo,
usamos a forma objetiva direta.
Exemplos
Medida necessária para a superação das dificuldades é introduzir mecanismos
de gestão capazes de responder às especificidades setoriais e conferir maior
efetividade à ação do SUS.
Entre outras ações coordenadas pelo ministério, estão aquelas de apoio a instalação de equipamentos públicos de segurança alimentar, que visam atender
diretamente ao setor de produção de alimentos.
Há milhões de famílias carentes no Brasil. O Bolsa Família objetiva atendê-las.
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suceder
Consta como intransitivo quando significa acontecer, ocorrer.
Exemplo
Sucedeu que vários bancos americanos entraram em colapso.
Na mesma acepção de acontecer, quando reflexivo, também é intransitivo.
Exemplo
Não se tem muita certeza do que se sucedeu no escândalo do Banco de Boston.
Quando possui a acepção de vir depois, substituir, é transitivo indireto.
Exemplo
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sucedeu ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE).

visar/visar a
Com o significado de objetivar, usamos a forma não preposicionada quando seguida
de verbo, e, quando seguida de nome, optamos pela forma preposicionada.
Exemplos
As reflexões visam qualificar as críticas ao planejamento de forma a identificar
aspectos pouco tratados na literatura.
O projeto de lei em questão indica instrumentos que visam à equidade no uso
do espaço público de circulação e no direito à cidade.
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Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa2
Buscamos aqui tão somente resumir algumas regras gerais contidas no
acordo.3 As informações na íntegra sobre a matéria estão reunidas
no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), da
Academia Brasileira de Letras.4
Foram reincorporadas ao alfabeto as letras k, w e y.
O uso do trema foi abolido, embora permaneça a pronúncia da vogal u nas situações
em que era anteriormente grafado com trema (antes das consoantes g e q). Assim,
equidade, arguição, bilíngue.
Caíram os acentos circunflexos sobre as vogais e e o dobradas. Assim, creem,
veem, voo.
Não se usa mais acento nas vogais i e u tônicas das palavras paroxítonas (cujo
acento tônico se dá na penúltima sílaba), quando ocorrerem após ditongo.
Assim, baiuca, feiura.
Também foi abolido o acento agudo dos ditongos ei e oi da sílaba tônica das
palavras paroxítonas. Assim, europeia, Coreia, ideia, apoio (eu apoio), apoia
(ele, ela apoia), boia.
Observe-se que a regra vale somente para as paroxítonas. Portanto, mantemos
papéis, cartéis, heróis etc.
Entre os acentos diferenciais, não mais se aplicam:
pára/para;
péla(s)/pela(s);
pêra/pera; e
pólo(s)/polo(s).

2. Vale esclarecer que as alterações introduzidas pelo acordo não contemplam sequer 1% dos vocábulos
da língua portuguesa tal qual grafados até então.
3. Extraído e adaptado de Tufano, D. Guia prático da nova ortografia: saiba o que mudou na ortografia
brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 2008. 32 p.
4. Disponível em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=19>.

– 98

Observações Gramaticais
Apêndice
Entre os acentos diferenciais que permaneceram, mencionam-se:
pôde/pode;
pôr/por;
tem/têm; e
vem/vêm.

hífen
O uso do hífen envolve regras bastante detalhadas. Na verdade, mesmo anteriormente à reforma em curso, o assunto sempre foi dos mais complexos entre
os itens de nossa ortografia.
Apontamos a seguir apenas algumas diretrizes contidas no acordo, as quais,
cumpre assinalar, não dão conta da íntegra das novas regras.
O conjunto das orientações da reforma sinaliza para menor utilização do hífen.
Por isso, aqui damos maior destaque às regras que impõem seu uso.5
Usa-se o hífen diante de palavra iniciada por h – à exceção de compostos iniciados
por sub (v. adiante).
Exemplos: anti-higiênico, anti-histórico, macro-história, mini-hotel, proto-história,
sobre-humano, super-homem, ultra-humano.
Usa-se o hífen se o prefixo (ou similar) terminar com a mesma letra com que se
inicia a palavra seguinte. Esta regra contempla o seguinte conjunto de prefixos
ou similares, os quais conformam parcela significativa dos compostos: aero-,
agro-, ante-, anti-, arqui-, auto-, circum-, contra-, eletro-, entre-, extra-, geo-,
hidro-, hiper-, infra-, inter-, intra-, macro-, micro-, mini-, multi-, neo-, pan-, pluri-,
proto-, pseudo-, retro-, semi-, sobre-, sub-, super-, supra-, tele-, e ultra-. Assim,
anti-inflacionário, extra-amazônico, sobre-estimado; inter-regional, super-recessão;
micro-ondas; sub-bibliotecário.
Caso o prefixo termine por vogal e a palavra seguinte comece por r ou s, repetem-se
estas letras. Exemplos: multissetorial, ultrarradical, autossustentável, intrarregional.
Os prefixos a seguir são sempre seguidos de hífen: além-, aquém-, ex-, pós-, pré-,
pró-, recém-, sem-, e vice-. Assim, além-muros, aquém-fronteiras, ex-presidente,
pós-graduação, pré-vestibular, pró-cíclico, recém-editado, sem-terra, vice-diretor.
O prefixo sub requer o hífen não apenas nas condições expostas anteriormente
(v.), mas também quando a palavra seguinte inicia pela consoante r; assim,
sub-região, sub-reitoria; suprime-se a consoante h da palavra subsequente,
aglutinando-se a esta sem hífen; assim, subumano, subabitação.
5. Assim, na dúvida, não use o hífen: a possibilidade de incorrer em erro é menor.
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Os prefixos circum e pan pedem o uso do hífen diante de palavra iniciada pelas
consoantes m, n, e por vogal. Assim, circum-navegação, pan-americano.
O hífen não é usado com os prefixos co-, pre- e re-, mesmo antes de palavras
iniciadas pelas mesmas vogais do prefixo. Exemplos: coobrigação, coordenar,
cooperação, preestabelecido, preexistente, preelaborar, reescrever, reedição.
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CONSIDERAÇÕES
LEXICAIS*

* Para fins deste manual, utilizamo-nos do Dicionário
Aurélio disponível na intranet do Ipea (<http://sbsb4a/
aurelio/>), bem como das páginas na internet do Dicionário
Aulete (<http://aulete.uol.com.br>) e do sistema de busca
do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (<http://www.academia.org.br/abl/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>).

Padronizações
Considerações Lexicais

à medida que/na medida em que
À medida que quer dizer à proporção que, ao mesmo tempo que, conforme etc.
Por sua vez na medida em que significa que tendo em vista que, porque, desde
que, pois etc.
Exemplos
A mortalidade infantil se vê reduzida à medida que programas governamentais
nesse sentido são priorizados.
É preciso estar atento à composição do Plano Plurianual (PPA), na medida em que
o documento vai estabelecer as diretrizes gerais de governo por quatro anos.

a nível de/em nível de
A nível de significa à mesma altura espacial. Em nível de significa no âmbito de.
Na dúvida, evite o uso de ambas as expressões e as substitua por sinônimos –
à altura de e no âmbito de, respectivamente, por exemplo.
Exemplos
As aglomerações urbanas a nível do mar não raro comportam em suas economias
atividades portuárias.
Mudanças significativas na composição das carteiras das famílias quanto ao
uso dos serviços de telecomunicações sugerem a necessidade de uma análise
de efeito cruzado entre o serviço de telefonia fixa e móvel, tanto em nível de
acesso quanto de uso de minutos.

a princípio/em princípio
A primeira expressão significa no começo, no início, enquanto a segunda quer
dizer antes de qualquer consideração.
Exemplos
Como era de se esperar, a princípio, esta guinada à esquerda enfrentou diversas dificuldades, das quais podem ser destacadas as pressões diplomáticas dos Estados
Unidos, as tensões comerciais entre Brasil e Argentina no âmbito do Mercosul e, de
forma mais contundente, o surgimento de novos focos de rivalidade política.
Em princípio, convém lembrar, o acréscimo de cargos efetivos no Poder Executivo sugeriria que a administração pública estaria sendo provida por novos
servidores de carreira, o que não implicaria a necessidade de que a estrutura de
cargos comissionados fosse, por isso, ampliada.

afim/a fim de
Afim é um adjetivo que significa afinidade ou parentesco. A fim de é uma locução
que significa com a finalidade de.
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Exemplo
Um dos critérios utilizados a fim de se realizar um estudo conjunto sobre balança
comercial foi o agrupamento dos técnicos por áreas afins, como os especialistas
em agronegócio e aqueles com expertise em comércio exterior.

anexo/em anexo
Usamos anexo, e não em anexo, para expressar a noção de incorporar ou de
anexar algo.
Exemplo
As séries estimadas propriamente ditas e os 297 municípios que compõem a amostra estratificada são apresentados anexos a este estudo.

ao invés de/em vez de
Ao invés de quer dizer ao contrário de. É utilizado para demonstrar uma clara
oposição entre duas ideias ou ações. Em vez de significa em lugar de. Pode
ter ou não um sentido de oposição. Na dúvida, prefira a última opção.
Exemplos
Ao invés de solucionar a situação, o choque heterodoxo terminou por agravá-la.
Em vez de pagar somente os juros da dívida, o governo optou por saldar
também parte de seu principal.

através de
Usamos somente no sentido de transversalmente, lado a lado, por entre.
Exemplo
As riquezas da Amazônia são encontradas no Brasil e através das fronteiras
com países vizinhos.
Não usamos a expressão no sentido de pelo qual/pela qual, optando por mediante,
por meio de, por intermédio de, pelo/pela ou simplesmente via.
Exemplos
Os mecanismos por meio dos quais se atingiu a queda da inflação mostraram-se
pertinentes.
A desaceleração da queda do dólar se deu por intermédio de compra da moeda
pelo Banco Central.
As políticas culturais eram implementadas basicamente via programas executados
conforme o orçamento e o planejamento do Plano Plurianual (PPA).
O atual cenário cambial foi alcançado pela implantação do câmbio flutuante pelo
governo federal.
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Evitamos a expressão pela via de. Basta usarmos via.

bem, mal
Quando usados como advérbio, estes prefixos não se separam
por hífen, nem se aglutinam.
Exemplos
A segunda proposta salarial apresentada pelo governo foi bem recebida.
Um bom programa social não pode ser mal entendido pelas comunidades envolvidas.
Levam hífen quando são prefixos pertencentes ao substantivo ou ao adjetivo e,
portanto, são em geral dicionarizados.
Exemplos
Algum programa social de governo tem de ser bem-sucedido.
A condição de bem-estar é matéria muito discutida na literatura socioeconômica.
A divulgação de que um mal-estar constante pode ser um sintoma de dengue
representa um instrumento de política de saúde contundente para o
combate à epidemia.

bienal/bianual
Bienal é algo que ocorre uma vez a cada dois anos. Bianual é algo que tem lugar
duas vezes por ano. Para evitar confusões usamos, sempre que possível,
semestral em vez de bianual.
Exemplos
Os anos de 2000 e 2002 contemplaram as melhores edições sucessivas da
Bienal do Livro em São Paulo.
Os funcionários da empresa com funções especiais recebem gratificação semestral.

bimestral/bimensal
Bimestral é algo que tem lugar uma vez a cada dois meses. Algo que ocorre
duas vezes por mês é bimensal – ou, para evitar confusões, quinzenal.
Exemplos
A praxe de muitas das escolas de nível médio é fazer avaliações bimestrais
dos alunos.
As reuniões do grupo de acompanhamento conjuntural são quinzenais.
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dentre (eles, estes etc.)/entre (eles, estes etc.)
Não usamos a expressão dentre (eles, estes etc.). Basta escrever entre
(eles, estes etc.).

dentro do contexto
Não usamos. Basta escrever no contexto.

dia a dia, mão de obra
De acordo com a nova ortografia, essas expressões são grafadas sem hífen.
Exemplos
O dia a dia da Bovespa em janeiro de 2006 foi conviver com a queda do dólar.
O Radar publicou uma edição especial sobre mão de obra no Brasil.

diferentemente, igualmente, contrariamente
Termos como estes contribuem para tornar o texto pesado e pouco elegante.
Na maioria das vezes é melhor substituí-los por de maneira diversa, da mesma forma, ao contrário etc.

em face de/(fazer) face a
Usamos a primeira expressão com o significado de diante de, e a segunda,
enquanto custear. Para evitar confusões, não usamos em face de com o
significado de opor-se a, nem face a no sentido de em virtude de.
Exemplos
O governo federal acolheu os pedidos de liberação de recursos extraorçamentários apresentados pelos municípios atingidos pelas enchentes em face da
magnitude dos estragos causados pelas águas.
O governo federal liberou recursos extraorçamentários para que os municípios
atingidos pelas enchentes possam fazer face às despesas de emergência.

enquanto
Usamos apenas enquanto, e não enquanto que.
Exemplo
A pós-graduação e pesquisa funcionam pelas regras meritocráticas do sistema
de ciência e tecnologia (C&T), enquanto o ensino de graduação permaneceu na
velha estrutura burocrática do Ministério da Educação (MEC).

era de esperar/era de se esperar
Usamos era de se esperar, e não era de esperar.
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Exemplo
À medida que os estabelecimentos aumentam de tamanho, diminuem a taxa de
crescimento e sua participação no total, o que era de se esperar.

estado/Estado
Utilizamos o termo com inicial maiúscula quando a referência é ao conjunto de
poderes políticos de uma nação, e com inicial minúscula quando se trata
de Unidade da Federação (v. Maiúsculas e minúsculas).
Exemplos
Ao Estado cabe assegurar os direitos inalienáveis de seus cidadãos.
Os estados respondem pela execução das ações relativas ao ensino médio e
técnico de suas populações.

este/esse
De modo geral, este é usado quando há ideia clara de proximidade – temporal ou
local –, e esse, quando há ideia de algum afastamento – temporal ou local.
No Ipea optamos pelo critério intertextual, ou seja, usamos este e suas variantes
de gênero e número quando se referem a um substantivo que figura perto de seu
demonstrativo no texto – no mesmo parágrafo, por exemplo. Usamos esse e suas
variantes de gênero e número quando se referem a um substantivo que figura mais
distante de seu demonstrativo no texto – em outro parágrafo ou em nota de
rodapé, por exemplo.
Exemplos
Este livro que está sendo lançado hoje aqui na livraria é excelente; esse outro,
exposto logo na estante ao lado, contudo, é muito fraco, embora sejam ambos
do mesmo autor.
O Ministério da Cultura (MinC) executa suas atividades nas áreas do patrimônio
material e imaterial, das artes, da diversidade e da economia da cultura.
Para demonstrar sua execução orçamentária, separam-se os gastos em
finalísticos e não finalísticos. Este ministério organiza suas ações em dez
programas finalísticos.
Os imigrantes ilegais concentram-se especialmente em grandes metrópoles,
onde sobrevivem sem quaisquer direitos. Destaque-se que, até por conta disto,
é frequente sua submissão ao trabalho em condições análogas à escravidão.
Em boa medida, a Lei no 11.961/2009 procurou abolir esse trabalho,
ao favorecer a regularização da situação imigratória dos indivíduos.

fazer
Quando se tratar de tempo decorrido, usamos a forma impessoal do verbo fazer,
ou seja, flexionada na terceira pessoa do singular.
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Exemplos
Faz quase três anos que a crise financeira eclodiu.
Fazia quase oitenta anos que houvera outra grande crise econômica no Ocidente.

grosso modo
Expressão latina que significa de modo grosseiro e é usada no sentido de
aproximadamente. Evitamos seu uso e optamos por aproximadamente e
sinônimos. Contudo, quando figurar, deve ser escrita em itálico, e não precedida da preposição a.
Exemplo
A magnitude da reversão de indicadores influenciou a adoção de uma série de
medidas que, grosso modo, abarcaram três frentes: i) expansão da oferta interna de crédito; ii) expansão do gasto público social; e iii) estímulo ao consumo
via redução de impostos.

há/a
Utilizamos há quando o termo indica passado e pode ser substituído por faz.
Para as frases que exprimem distância ou ação futura, utilizamos a.
Exemplos
A Guerra Fria foi há muitos anos.
As conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) devem ser declaradas
daqui a alguns dias.
Não utilizamos a construção há (...) atrás – há seis anos atrás, por exemplo. O atrás
torna-se redundante, pois o termo em si exprime a ideia de passado.
Utilizamos havia, e não há, quando o verbo que o acompanha está no pretérito
imperfeito ou no mais-que-perfeito.
Exemplos
A política econômica daquele país foi a mesma há muito tempo.
A política econômica daquele país era a mesma havia muito tempo.

haver/existir
O verbo existir é pessoal, e concorda com o sujeito da oração. O verbo haver, quando empregado no sentido de existir, é impessoal, e por isso não se
flexiona, ficando sempre na terceira pessoa do singular.
Exemplos
Neste instituto de pesquisas há economistas das mais variadas correntes.
Neste instituto de pesquisas existem economistas das mais variadas correntes.
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Quando o verbo haver for o verbo principal de uma locução, o verbo auxiliar
também não se flexionará – ficará sempre na terceira pessoa do singular.
Exemplo
Apesar dos obstáculos, deve haver esperanças para a redução
drástica da fome no mundo.

inserir no contexto
Evite. É uma expressão desgastada pelo uso indiscriminado.

juntamente com
Evitamos o uso. É um pleonasmo que pode ser substituído simplesmente por
com ou termos similares – somado a, por exemplo.

mais do que, maior do que/mais que, maior que
Optamos por omitir a preposição nas expressões comparativas.
Exemplos
Assim, o impacto tende a ser maior na rentabilidade do capital que nos salários.
Abraham Wald e Karl Schlesinger criaram o conceito de um equilíbrio para bens
escassos (com preços maiores que zero), no qual a oferta se igualava à demanda,
e de um equilíbrio para bens livres (com preço nulo), em que a oferta era
maior que a demanda – contribuição do Círculo de Viena.

mal/mau
Mal se opõe a bem, e, assim como bem, funciona como advérbio ou substantivo.
Mau é o contrário de bom, e funciona como adjetivo.
Exemplos
Recursos mal aplicados acarretam perda.
As consequências de um mau começo de uma gestão empresarial ou governamental
podem ser desastrosas.

-mente, advérbios terminados em
São os advérbios formados pelo acréscimo do sufixo -mente ao adjetivo na
forma feminina – lógica, rápida, alta, por exemplo – ou masculina, se terminado
em ês – cortês, burguês, por exemplo.
Nenhum advérbio conserva o acento do adjetivo: escrevemos logicamente,
rapidamente, cortesmente.
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Quando houver dois ou mais advérbios seguidos, usamos o sufixo -mente apenas
no último, mantendo os primeiros na forma de adjetivo.
Exemplo
A decisão ministerial foi rigorosa e rapidamente aplicada.
Nestes casos, os primeiros figuram sempre no singular e, se for o caso, com acento.
Exemplo
Todas as decisões governamentais foram rápida e rigorosamente aplicadas.

mesmo/este
Não usamos o mesmo e suas variantes para substituir o pronome demonstrativo este ou o substantivo. Preferimos o uso do demonstrativo este.
Exemplos
Um aspecto que não pode deixar de ser analisado em relação ao processo de
tarificação é que este acabou por gerar picos e escaladas tarifárias.
Não existe nenhum compromisso de redução acordado sobre as medidas
enquadradas na caixa verde. Contudo, estas não podem estar atreladas a nenhum tipo de garantia de preços aos produtores.
Verifica-se um crescimento do efetivo de animais por estabelecimento
agropecuário, bem como o aumento da produtividade destes.

no ano de/em + ano
Optamos pelo uso da preposição em acrescida do ano em apreço, em lugar da
expressão o ano de seguido do ano.
Exemplos
Em 1993, durante a XV Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho
(CIET), a OIT adotou uma definição internacional de setor informal a partir do
funcionamento e da organização das unidades produtivas.
Subsequentemente, este documento foi inserido no manual internacional de contas
nacionais publicado em 1993, o System of National Accounts 1993 (SNA-93), no
capítulo 4, sobre unidades e setores institucionais.

onde/aonde
Usamos onde como referência a lugar ou posição. Usamos aonde e de onde, conforme o caso, com verbos que indicam movimento, como ir, chegar, vir, voltar.
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Exemplos
Os graduandos ainda não sabem onde fazer o curso de pós-graduação.
Definidas as especializações, os estudantes saberão aonde ir para se inscreverem
no curso de pós-graduação.
Os estudantes sabem de onde saem formados os melhores profissionais em
suas respectivas áreas.
Não usamos onde enquanto figura de expressão, mas tão somente para designar
lugar físico. Enquanto figura de expressão, optamos por em que, no qual,
na qual etc.
Exemplo
A instituição financeira na qual verificou-se sonegação fiscal não só foi multada,
mas também teve seus serviços suspensos pela Receita Federal.

para maiores detalhes/para mais detalhes
A expressão para maiores detalhes – assim como sua correspondente para
maiores informações – constitui imprecisão semântica, dado que os detalhes e
as informações não são maiores ou menores (tamanho) e, sim, em mais ou
menos quantidade, com mais ou menos pormenores. Substituímos por para
mais detalhes, para mais informações.
Exemplo
Para mais detalhes sobre a composição atual do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), consultar o site: <http://www.mds.gov.br/cnas/
quem-somos/relacao-de-conselheiros-nacionais>.

por outro lado/por um lado, por outro lado
Em nome da clareza, não usamos a expressão por outro lado sem que antes se
verifique a ocorrência do paralelo por um lado. Caso o autor utilize a expressão
por outro lado sem seu paralelo anterior, orienta-se a substituição por expressões
tais como por sua vez, por seu turno etc. Por outro lado pode também conter
denotação adversativa. No caso, recomenda-se a substituição desta expressão
por no entanto, entretanto, porém, todavia, não obstante etc.

– 111 –

Manual do Editorial do Ipea
Exemplos
A mudança despertou reações distintas: se, por um lado, o governo argumenta
que tal alteração buscou evitar críticas quanto à transferência de recursos voltados
para uma faixa etária possivelmente caracterizada por “novos eleitores”, por outro
lado, questiona-se o papel deste benefício, uma vez que agora ele é pago diretamente ao titular do cartão do Bolsa Família.
Nada é tão simples: as leis geraram impactos importantes no financiamento a
projetos; contudo, o contexto político foi caracterizado pela crise fiscal e por um
conturbado processo de estabilização monetária.

por que/porque
Usamos a forma separada e sem acento em perguntas, orações que exprimem interrogação e sempre que ela puder ser substituída por a razão pela
qual ou por que motivo.
Exemplos
Por que os juros vêm decrescendo paulatinamente?
Busca-se entender por que os juros vêm caindo paulatinamente.
O mercado financeiro não entende por que os juros vêm
decrescendo paulatinamente.
Usamos a forma separada e com acento (por quê) quando vem ao final da frase
– ou quando a frase é composta tão somente por ela.
Exemplos
Os juros vêm decrescendo paulatinamente por quê?
Os juros vêm decrescendo paulatinamente. Por quê?
Usamos a forma aglutinada e sem acento porque em respostas e em frases com
sentido de explicação.
Exemplos
Por que os juros vêm decrescendo paulatinamente? Porque esta é uma política
definida pelo Banco Central.
Os juros vêm decrescendo paulatinamente porque esta é uma política definida
pelo Banco Central.
Usamos a forma aglutinada e com acento (porquê) quando tem função de
substantivo – com o significado de motivo ou razão.
Exemplo
O porquê do decréscimo paulatino dos juros reside em uma política definida pelo
Banco Central.
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(o) presente trabalho, estudo, capítulo etc./este trabalho, estudo,
capítulo etc.
Usamos o demonstrativo este, ou o artigo definido, em lugar do determinante
presente, quando antecedidos dos substantivos trabalho, estudo, capítulo etc.
Exemplos
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de valor adicionado e emprego
por setor de produção no Brasil, com destaque para o segmento informal.
Este artigo teve como objetivo principal descrever a evolução recente do setor
informal brasileiro, com base na nova série do Sistema de Contas Nacionais (SCN).

salário mínimo/salário-mínimo
Não tem hífen quando significa o menor salário do país instituído por lei, e leva
hífen quando significa o menor salário – de uma empresa, por exemplo. Evitamos esta segunda forma, substituindo-a por o menor salário.
Exemplos
Discutiu-se muito no Planalto e no Congresso sobre o valor do salário mínimo
para 2009.
O salário-mínimo oferecido por uma prestadora de serviços gerais no Distrito
Federal corresponde em geral ao salário mínimo vigente.
O menor salário oferecido por uma prestadora de serviços gerais no Distrito
Federal corresponde em geral ao salário mínimo vigente.

site/sítio/página
Usamos as três formas, respeitada a opção do autor – exceto em casos de ocorrência
muito frequente do mesmo termo, quando procedemos à substituição de um pelo outro.

tem/têm
O primeiro corresponde à terceira pessoa do singular do verbo ter, enquanto o
segundo expressa o plural.
Exemplos
O nível de escolaridade de um indivíduo relaciona-se diretamente com sua qualificação para o trabalho e reflete as condições que ele tem para competir por uma
melhor inserção neste mercado.
Fortaleza e São Paulo têm as menores taxas de participação de favelas, cortiços
e casas de cômodos no total dos domicílios metropolitanos.
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tem por objetivo o de/tem por objetivo
Substituímos a expressão ter por objetivo o de por ter o objetivo de, ou
simplesmente objetivar.
Exemplo
Como principal programa de assistência social, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) objetiva oferecer ações e serviços básicos para
famílias em situação de vulnerabilidade social.

todo(a) o(a)/todo(a)
Estabelecemos uma distinção entre todo/toda e todo o/toda a, de acordo com
a ausência/presença do artigo definido. O primeiro corresponde a qualquer,
cada, enquanto o último abrange o total, o inteiro.
Exemplos
O imperativo de que toda universidade deva fazer pesquisa é irreal e sequer é
sugerido nos países de maior destaque na ciência.
Nosso sistema estendeu a proteção a praticamente toda a população idosa que
viva em famílias com renda per capita inferior a 25% do salário mínimo.
No caso de plural (todos, todas) sempre usamos o artigo definido.
Exemplo
A implantação, no pós-Guerra, de um programa ambicioso de construção de
universidades federais em todos os estados, objetivando a formação de lideranças,
gerou uma vigorosa e dispendiosa arrancada.

vêm/veem
A primeira forma corresponde à terceira pessoa do plural do verbo vir, e a
segunda, à terceira pessoa do plural do verbo ver.
Exemplos
Os investimentos tangíveis em máquinas, prédios e outros bens materiais vêm
perdendo progressivamente sua importância relativa.
Os candidatos a cargos eletivos veem na proposta de implementação da
verticalização partidária um ato de inconstitucionalidade.

via de regra
Evitamos seu uso. Optamos por regularmente, salvo exceções etc.,
conforme o caso.
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