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Desconcentração produtiva do Brasil  

 

Resumo 

 

Desconcentração produtiva 

A dinâmica da globalização, possibilitada pela revolução técnica (transporte e comunicação) da 

Terceira Revolução Industrial, permitiu que as indústrias se espalhassem pelo mundo. O termo 

industrialização deixou de estar associado apenas aos países ricos. A localização industrial passou a ser 

definida pelas vantagens competitivas, como a flexibilização das leis trabalhistas, ambientais ou as mais 

diferentes isenções fiscais. Isso provocou a denominada Guerra dos Lugares ou Guerra Fiscal. Nesse 

processo, as regiões excluídas tendem a ficar cada vez mais de fora, pois não conseguem oferecer tais 

demandas. 

A partir da década de 1990, intensificou-se o processo de inserção do Brasil no mundo globalizado. A 

abertura econômica fez com que diversas indústrias nacionais, acostumadas a políticas de proteção 

governamental, fechassem as portas ou fossem vendidas para grandes grupos. Ao mesmo tempo, os estados 

e municípios passaram a competir para conquistar as unidades fabris das indústrias. É nesse momento que, 

pela primeira vez, se observa uma relativa desconcentração industrial no Brasil. 

 

Parte dos estabelecimentos empresariais fundados antes de 1969 e depois de 1995 
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A indústria nas regiões brasileiras 

 

• Sudeste: A indústria é historicamente concentrada nessa região, devido ao acúmulo de capital e 

infraestrutura possibilitados pela atividade cafeeira. Hoje, devido à guerra fiscal, ao alto custo do solo, 

ao trânsito caótico e a diversos outros impostos, as indústrias e empresas passaram a buscar outras 

regiões que possibilitassem uma maior lucratividade. Mesmo assim, essa ainda é a região mais 

importante em termos industriais, destacando-se o estado de São Paulo, sede dos principais 

tecnopolos do país, como a cidade de São José dos Campos, que reúne o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica e a Embraer, além de Campinas e seu tecnopolo no entorno da Unicamp. 

 

• Sul: Porto Alegre (RS), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR) e Vale do Itajaí (SC) são as principais áreas 

industriais. Entre as atividades que se destacam, podem-se citar as montadoras de automóveis, a 

produção de vinho, a produção têxtil e o desenvolvimento de softwares de gerenciamento de 

empresas. 

 

• Nordeste: Representando aproximadamente 10% da produção industrial do país, as regiões 

metropolitanas de Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE) são as principais áreas de destaque, em 

que os setores tradicionais, como as indústrias têxtil e alimentícia, sobressaem. Os principais polos 

industriais dessa região são: o Centro Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, ambos 

na Grande Salvador, além do Complexo Industrial e Portuário do Porto de Suape (Recife) e do 

Complexo Portuário Industrial do Pecém (Ceará). 

 

• Centro-Oeste: Goiás é o estado com maior número de indústrias da região. Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul possuem suas indústrias concentradas na capital. As indústrias automobilística e 

farmacêutica são as principais atividades do setor na região. 

 

• Norte: A Zona Franca de Manaus (AM) concentra boa parte da produção industrial da região. Todavia, 

destaca-se, também, a atividade industrial relacionada ao extrativismo mineral, como no caso do 

Projeto Carajás e do Projeto Trombetas, ambos localizados no estado do Pará. 
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Exercícios 

 

1. A metrópole se transforma num ritmo intenso. A mudança mais evidente refere-se ao deslocamento de 

indústrias da cidade de São Paulo [para outras cidades paulistas ou outros estados], uma tendência 

que presenciamos no processo produtivo – como condição de competitividade – que obriga as 

empresas a se modernizarem. 
A. F. A. Carlos, São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro, 2004. Adaptado. 

 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos, considere as afirmações: 

I. Um dos fatores que explica o deslocamento de indústrias da capital paulista é o seu trânsito 
congestionado, que aumenta o tempo e os custos da circulação de mercadorias. 

II. O deslocamento de indústrias da capital paulista tem acarretado transformações no mercado de 
trabalho, como a diminuição relativa do emprego industrial na cidade. 

III. O deslocamento de indústrias da cidade de São Paulo decorre, entre outros fatores, do alto grau de 
organização e da forte atuação dos sindicatos de trabalhadores nessa cidade. 

 
Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 
 
 
 

2. As afirmações abaixo apontam algumas tendências da nova lógica de localização industrial. 

I. Distribuição dos estabelecimentos industriais das empresas em diferentes localidades de tradição 
manufatureira. 

II. Separação territorial entre processo produtivo e gerenciamento empresarial com a reintegração de 
ambos por intermédio de redes informacionais. 

III. Desconcentração da atividade industrial e emergência de novos espaços industriais, estruturando 
redes globalizadas. 

IV. Concentração territorial da indústria dependente de fontes de energia e matéria-prima. 
 
Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 
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3. Analise o mapa para responder à questão. 
 

 
 

Disponível em: www.ibge.gov.br. Adaptado 

 
O número de funcionários lotados em filiais situadas fora dos limites territoriais dos municípios onde 

estão instaladas as empresas matrizes possibilita uma compreensão geral da lógica de organização 

produtiva do território. Considerando o mapa e conhecimentos geográficos sobre o tema, é correto 

afirmar que a moderna lógica de organização produtiva do território brasileiro é caracterizada pela 

a) centralização da gestão, atrelada à desconcentração geográfica da produção. 

b) descentralização da gestão, associada à desconcentração geográfica da produção. 

c) centralização da gestão, associada à concentração geográfica da produção. 

d) descentralização da gestão, associada à rarefação geográfica da produção. 

e) descentralização da gestão, atrelada à concentração geográfica da produção. 
 
 
 

4. Nos anos 1990, foi retomado o incentivo específico à indústria automotiva, tendo como foco a 

descentralização geográfica. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores), em 2012 havia 53 fábricas em 9 Estados. Estas fábricas pertencem a 26 empresas que 

fabricam automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus (9 produzem carros de passeio). 

Com 3,3 milhões de unidades produzidas, o Brasil é o sexto maior produtor do mundo. 
Disponível em: ttp://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral. Adaptado de Fatia da indústria automobilística no 

PIB cresce 45,6% em 11 anos.Acessado em 05/05/2013. 

 

a) A partir dos anos 1990, a distribuição geográfica da indústria automotiva no Brasil desencadeou 
uma forte tensão nas relações entre Estado, mercado, sociedade e território, que ficou conhecida 
como “guerra fiscal” ou “guerra dos lugares”. Explique o que é a guerra fiscal ou dos lugares.  

b) Além de São Paulo, berço tradicional da indústria automobilística brasileira, indique outros três 
Estados que possuem esse tipo de indústria. 
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5. O processo de desconcentração industrial no estado de São Paulo, iniciado na década de 1970, alterou 

profundamente seu mapa e território: a mancha metropolitana da capital se expandiu em direção ao 

Vale do Paraíba, Sorocaba e às regiões de Campinas e Ribeirão Preto, conglomerados urbanos 

especializados se formaram ao longo de uma densa malha rodoviária e as cidades médias assumiram 

a liderança do mercado em seu entorno. 
Claudia Izique. Pesquisa FAPESP, julho de 2012. 

 

A transformação da indústria na metrópole de São Paulo pode ser entendida pela modificação do 

sistema de produção, associada aos avanços em transporte e comunicação. As empresas que 

participaram desse processo procuravam: 

a) conseguir mão de obra suficiente para suas atividades, já que na metrópole os trabalhadores não 
aceitavam mais trabalhar nas fábricas. 

b) adquirir matéria-prima para seus produtos, visto que os recursos naturais na metrópole haviam se 
esgotado. 

c) obter novos mercados, já que a influência dos produtos importados no centro da metrópole é muito 
grande. 

d) antecipar mercados, prevendo as futuras necessidades das cidades médias em expansão. 

e) reduzir os custos da produção, sabendo que as novas cidades ofereciam incentivos fiscais, 
terrenos e mão de obra mais baratos. 

 
 
 

6. Assinale a alternativa em que está corretamente caracterizada a industrialização brasileira, do período 

após a década de 1980 até os dias atuais. 

a) Período de reduzida atividade industrial, dada a característica agrário-exportadora do país. 

b) Constitui o período de maior crescimento industrial do país em todos os tipos de indústria, tendo 
como base a aliança entre o capital estatal e o capital estrangeiro. 

c) Seguindo um rumo mundial, o país vem passando, nas áreas mais centrais, por uma 
desconcentração industrial, indicando uma reestruturação do espaço industrial brasileiro. 

d) Decadência da cafeicultura e transferência do capital para a indústria, o que, associado à presença 
de mão de obra e mercado consumidor, vai justificar a concentração industrial no Sudeste, 
especificamente em São Paulo. 

e) Marca o avanço do Neoliberalismo no país, com sérias repercussões no setor secundário da 
economia, determinando, por exemplo, a privatização de quase todas as empresas estatais. 
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7. Base da formação, há 35 anos, do Polo Industrial de Camaçari, considerado o maior do gênero no 

Hemisfério Sul, na região metropolitana de Salvador (BA), a indústria química e petroquímica pode estar 

em via de extinção no local, onde seguidos fechamentos de fábricas do setor no polo ilustram a 

situação. Apenas na última década, a Braskem – maior indústria do setor no local – fechou três de suas 

oito unidades. Além dela, deixaram o polo ou reduziram bastante a atividade, nos últimos cinco anos, 

grandes empresas internacionais, como Dow, DuPont, Air Products e Taminco, entre outras. 
Disponível em: www.estadao.com.br. Adaptado. 

 
Constituem motivos para a saída das indústrias do ramo químico e petroquímico do Polo Industrial de 
Camaçari:  

a) o fim dos incentivos fiscais, os elevados gastos com segurança e o aumento dos impostos.  

b) as frágeis redes de transporte, a dificuldade de comunicação e a falta de matérias-primas.  

c) a queda na demanda do consumo local, a baixa qualificação da mão de obra e o sucateamento dos 
maquinários.  

d) o término das concessões, a falta de manutenção das infraestruturas e o desmembramento dos 
terrenos.  

e) as plantas industriais rígidas, a logística precária e os elevados custos de produção. 
 
 
 

8. Estado de SP fica com peso menor no setor 
 
A Pesquisa Industrial Anual do IBGE confirma a continuidade do processo de desconcentração regional 

da indústria no Brasil. O peso da indústria paulista caiu de 46,4% em 2000 para 42,5% em 2003. São 

Paulo, porém, ainda está bem à frente do segundo colocado – Minas Gerais, com 10%. 

Em contrapartida ao desempenho de São Paulo, ganharam espaço, na estrutura industrial do país, Rio 

de Janeiro (por causa do petróleo), Paraná, Bahia, Amazonas, Goiás e Pará. 
Disponível em: Folha de S. Paulo, 22/06/2005. 

 

a) Cite e explique dois motivos do processo de desconcentração mencionado no texto. 

b) Identifique e explique um fenômeno geográfico decorrente da desconcentração industrial. 
 
 
 

9. As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial no estado de São Paulo, 

principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da formação 

do capitalismo nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas economias de escala e na 

concentração espacial das atividades e de seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as economias 

de aglomeração que, posteriormente, transformaram-se em “deseconomias de aglomeração”, por 

fatores provocados pelas forças contraditórias entre os benefícios econômicos da aglomeração e as 

desvantagens da concentração, levando à desconcentração industrial. 
(Eliane C. Santos. “A reestruturação produtiva – do fordismo à produção flexível no estado de São Paulo”. In: Eliseu S. 

Sposito (org). O novo mapa da indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado.) 

 
Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a concentração 

das indústrias na região metropolitana de São Paulo e duas condições que promoveram a posterior 

desconcentração industrial. 
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10.  

 
Simielli, Geoatlas, 2009. 

 
Com base no mapa acima e em seus conhecimentos, 

a) identifique o tipo de indústria predominante na região Nordeste, considerando sua capacidade 
geradora de emprego. 

b) caracterize o parque industrial da região Sudeste. Considere, na sua análise, a presença da indústria 
de ponta de alta tecnologia nessa região e sua capacidade geradora de emprego. 

 

 

 

 

Questão Contexto 

 

 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/02/A-participa%C3%A7%C3%A3o-de-cada-Estado-e-

regi%C3%A3o-no-PIB-em-5-gr%C3%A1ficos. Adaptado. 

 

Comparando os gráficos acima, comente sobre a produção industrial no Brasil e a tendência observada 

nos últimos anos. 
 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/02/A-participa%C3%A7%C3%A3o-de-cada-Estado-e-regi%C3%A3o-no-PIB-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/02/A-participa%C3%A7%C3%A3o-de-cada-Estado-e-regi%C3%A3o-no-PIB-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/02/A-participa%C3%A7%C3%A3o-de-cada-Estado-e-regi%C3%A3o-no-PIB-em-5-gr%C3%A1ficos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/02/A-participa%C3%A7%C3%A3o-de-cada-Estado-e-regi%C3%A3o-no-PIB-em-5-gr%C3%A1ficos
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Gabarito 

 

1. E 

Entre os fatores que podem ser destacados para o deslocamento das indústrias da cidade de São Paulo, 

pode-se citar o seu rápido e desordenado crescimento urbano, o que gera uma saturação do sistema 

viário, aumentando os custos de transporte. A maior pressão sindical e o valor dos impostos são outros 

aspectos que nos ajudam a entender essa tendência de desconcentração.  

 

2. C 

A distribuição dos estabelecimentos industriais das empresas tem buscado novas localidades, com mão 

de obra mais barata, isenções fiscais e outras vantagens competitivas, por isso a alternativa I está 

incorreta. A disponibilidade de energia e matéria-prima como fator locacional já foi superada pela nova 

lógica industrial, uma vez que a eficiência nos sistemas de transportes permite à indústria ter uma maior 

flexibilidade e, por isso, a alternativa IV está incorreta. 

 

3. A 

A desconcentração geográfica da produção é muito bem representada pela difusão das filiais em 

municípios distantes da matriz. Embora fisicamente distantes, as empresas ainda respondem à matriz, 

que é responsável por centralizar a gestão. 

 

4.  

a) Guerra fiscal ou guerra dos lugares é uma expressão utilizada para referenciar a competição entre os 

estados e municípios para atrair empresas e indústrias. Essa competição tem como base oferecer 

melhores condições de lucratividade para aquela empresa, como mão de obra barata, qualificação 

dos trabalhadores, incentivos fiscais, doações de terrenos, oferta de infraestrutura de transportes, 

como rodovias e portos. 

 

b) Em decorrência da guerra fiscal, a partir da década de 1990, a indústria automobilística se instalou 

em novos estados. São exemplos: Ford – Camaçari (BA), GM – Gravataí (RS), Hyundai – Anápolis 

(GO) e PSA Peugeot Citroën – Porto Real (RJ). 

 

5. E 

A desconcentração industrial no Brasil iniciou-se a partir da década de 1970, acelerando durante as 

décadas de 1990 e 2000. As empresas que participaram desse processo buscavam uma maior 

competividade no mercado, reduzindo seus custos de produção. Tais reduções eram possíveis a partir 

das vantagens competitivas, como incentivos fiscais, mão de obra barata, facilidade de transportes e 

doação de terrenos, negociados entre o poder público e as empresas. 

 

6. C 

O processo de desconcentração industrial ocorre tanto em um nível internacional como nacional. No 

Brasil, esse processo se iniciou na década de 1970, sendo observado mais claramente nas décadas 

seguintes. Com a atração de empresas para as Regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, observa-se 

uma tímida reestruturação do espaço industrial brasileiro, motivada principalmente pelos incentivos 

fiscais. 
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7. E 

A existência de plantas industriais antigas e obsoletas, bem como a falta de competitividade das 

indústrias do Polo de Camaçari são os principais motivos para o fechamento ou saída dessas unidades. 

Tal situação tem levado as empresas a transferirem suas unidades fabris para outros países que 

ofereçam maiores vantagens. 

 

8.  

a) A fragilidade de políticas de planejamento territorial, bem como a falta de investimentos em 

infraestrutura e qualificação de mão de obra por parte dos governos fazem com que as indústrias 

busquem outros locais que ofereçam tais vantagens, caracterizando o fenômeno de desconcentração 

industrial. 

 

b) Mesmo que negativa para uma região, a desconcentração industrial pode ser positiva para outra. Com 

esse processo, observa-se o surgimento de novas áreas de produção e desenvolvimento, além da 

expansão de novas redes de transporte, incorporação e valorização de novos espaços, dinamizando 

a economia desses lugares. 

 

9. O grande mercado consumidor e a disponibilidade de capital para investimentos são duas características 

que estimularam a concentração (economias de aglomeração) industrial na Região Metropolitana de São 

Paulo. Os intensos congestionamentos, o alto valor dos terrenos (especulação imobiliária), a maior carga 

tributária para as empresas e os salários mais elevados devido à atuação sindical estimularam a 

desconcentração industrial.  

 

10.  

 

a) Na Região Nordeste, a indústria é caracterizada, principalmente, pela produção de bens de consumo 

não duráveis (calçados, tecidos e alimentos), além da construção civil. Considerando sua capacidade 

geradora de emprego, esses ramos industriais empregam um elevado contingente de mão de obra, 

uma vez que o processo de automação industrial é menor nesses setores, o que é positivo para a 

região. 

b) O parque industrial do Sudeste é muito maior em número de estabelecimentos, empresas e 

diversificação de setores. Isso ocorreu em função da maior concentração histórica de capital. A 

indústria de alta tecnologia se desenvolveu principalmente nessa região devido à existência de um 

maior contingente de mão de obra qualificada e de institutos de pesquisa. Porém, esse setor é 

caracterizado por uma maior automação da produção, empregando um contingente bem menor. 

 

 

Questão Contexto  

O primeiro gráfico revela que a Região Sudeste ainda concentra mais da metade de toda a produção 

brasileira. Assim, mesmo que a desconcentração industrial seja um processo ativo, ocorre de forma 

tímida. No gráfico ao lado, observa-se que Norte, Centro-Oeste e Nordeste foram as regiões que mais 

cresceram nos últimos anos, o que ocorre, principalmente, pelo avanço da agroindústria e a instalação 

de novas empresas industrias devido aos incentivos fiscais. 

 

 


