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Processo de industrialização no Brasil 

 

Resumo 

 

Para entender a industrialização do Brasil é necessário voltar ao ciclo do café, que foi o motor inicial para 

que esse processo ocorresse. Até o início da década de 1930, o espaço geográfico brasileiro foi estruturado ao 

redor do modelo primário-exportador, fazendo com que a configuração das atividades econômicas fosse 

dispersa e com rara ou ausente interdependência (arquipélagos econômicos).  

A partir do crescimento da economia cafeeira, o processo de urbanização se intensificou, principalmente 

no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e a distribuição, através 

da ampliação das linhas férreas. Com o fim da escravidão e a chegada dos imigrantes, o mercado consumidor 

cresceu consideravelmente, o que possibilitou a produção para o mercado interno e o desenvolvimento das 

indústrias. A concentração da riqueza na região Sudeste, devido a riqueza oriunda do café, fez com que as 

indústrias também se concentrassem na região, aumentando as disparidades inter-regionais.  

É importante destacar o contexto mundial deste período. O mundo passava pelo fim da Primeira Guerra 

Mundial, conflito em que muitos dos principais países produtores de produtos industrializados estavam 

envolvidos o que afetou o abastecimento mundial. Neste sentido, iniciou-se no Brasil a política de substituição 

de importações, ou seja, passou-se a produzir aqui o que antes se importava de outros países. É importante 

destacar o papel de Getúlio Vargas para o impulso da indústria nacional, principalmente através da criação das 

indústrias de base, fundamentais para o surgimento de outras indústrias, dentre as quais podemos destacar a 

Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Petrobrás. O processo de desconcentração industrial 

também estava acontecendo ao redor do mundo. Vargas preparou o cenário com as indústrias de base, e o 

processo da criação de parques industriais veio a se consolidar com JK em meados dos anos 50. Os países 

hegemônicos, que tinham se industrializado primeiro, começaram a precisar ampliar seu mercado consumidor. 

Nesse momento, as tecnologias de comunicação e os meios de transporte estavam se desenvolvendo. Assim, 

a industrialização do Brasil contou com a colaboração do capital externo. Para os países subdesenvolvidos, 

com industrialização tardia, era importante conceder vantagens para atrair o modelo industrial e o capital 

externo. Essas vantagens podem ser isenções fiscais, legislações ambientais flexíveis, ou concessões de outras 

naturezas. Isso consolida relações entre os países, uma vez que as indústrias podem passar a serem 

multinacionais. Por isso a formação de oligopólios vem crescendo ao longo do desenvolvimento dos meios 

produtivos. Na região amazônica temos o exemplo de montadoras de carros no período JK, a criação da 

Fordlândia. Foram concedidas isenções fiscais para consolidação do polo industrial de Manaus. Nessa época, 

a indústria automobilística tinha bastante destaque. Antes, regulava e estimulava a produção de borracha nessa 

mesma região. Agora, atraia montadoras de fora que se utilizam do território, dos recursos e da mão de obra 

nacional. Essas montadoras não adquiriram o caráter multinacional ou aglutinaram industrias nacionais.  Nesse 

mesmo período, JK investia no modal rodoviário, já consolidado em outros países mundo a fora, construindo 
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muitas estradas e direcionando os fluxos de mão de obra que também foram motivados pelo aumento da 

concentração fundiária no campo.  

Essas estradas eram criadas para;  

Atrair industrias automotivas de fora – como foram o caso das montadoras  

Cumprir o projeto de integração territorial – dinamizando e selecionando as funções regionais brasileiras 

e também estimulando e viabilizando os fluxos migratórios e o êxodo rural, num novo planejamento nacional.  

Esses fluxos migratórios foram;   

Para o sudeste, onde foram colocadas os primeiros polos urbano-industriais do Brasil, concentrando 

oferta de mão de obra num crescimento urbano desordenado. As indústrias ficaram concentradas nessa região 

pelo histórico da produção de café.
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Exercícios 

 

1. Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. 

A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam 

continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria 

alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações 

de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção 

de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão, e o 

crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. 
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1997 (adaptado). 

 

Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o(a) 

a) atração de empresas estrangeiras. 

b) reformulação do sistema fundiário. 

c) incremento da mão de obra imigrante. 

d) desenvolvimento de política industrial. 

e) financiamento de pequenos agricultores. 

 

 

2. A política para o desenvolvimento do governo Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, priorizou 

a) a tecnificação da agricultura para exportação. 

b) a promoção da indústria de base, a exemplo da siderurgia. 

c) a estatização dos meios de comunicação, com o surgimento da Embratel. 

d) a produção de bens de consumo, a exemplo da indústria automotiva. 

e) a privatização dos setores industriais de base. 
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3. Com o crescimento econômico ocorrido durante o século XX, o Brasil pode ser considerado um país 

industrializado, embora os males do subdesenvolvimento continuem presentes. O processo de 

industrialização brasileiro contou com um agente de fundamental importância: o Estado Nacional.  

Sobre o papel do Estado no processo de industrialização brasileiro, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Foi responsável pela construção dos setores de infraestrutura e transporte, pelo investimento 

direto no setor industrial e pela criação de uma legislação trabalhista. 

b) Foi responsável pelos investimentos em infraestrutura e transporte, porém não participou dos 

investimentos diretos no setor industrial e se omitiu na criação de uma legislação trabalhista. 

c) Agiu na criação de uma legislação trabalhista, porém não participou dos investimentos em 

infraestrutura e transportes, bem como dos investimentos diretos no setor industrial. 

d) Foi responsável pelos investimentos diretos no setor industrial, porém, por falta de recursos, 

deixou a cargo das empresas privadas os investimentos na criação de infraestrutura e transportes. 

e) Abriu mão do papel de empreendedor, não participando dos investimentos diretos no setor 

industrial, nem dos investimentos em infraestrutura. 

 

 

4. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi fundada em abril de 1941, durante o governo Getúlio Vargas, 

com o financiamento estadunidense, em troca da cessão do uso do porto de Natal (RN) como base 

militar dos Estados Unidos no decorrer da Segunda Guerra Mundial. 

Essa siderúrgica foi construída no município de 

a) Cubatão, localizado no estado de São Paulo, entre a capital e o porto de Santos, maior porto 

brasileiro na ocasião. 

b) Carajás, no interior do estado do Pará, para aproveitar a maior reserva mundial de minério de ferro, 

situada naquela localidade. 

c) Volta Redonda, situado entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades brasileiras na 

época, e próximo ao Quadrilátero Ferrífero. 

d) São Paulo, capital do estado mais rico da federação naquele período e maior consumidor de 

produtos siderúrgicos e metalúrgicos da América Latina. 

e) Salvador, capital do país naquele momento, grande centro financeiro e industrial, cortado pelas 

linhas da Rede Ferroviária Federal, que abasteciam os fomos da companhia. 
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5. Sobre a indústria brasileira, sua concentração e desconcentração espacial, a alternativa correta é: 

a) A industrialização brasileira foi tardia, ao longo do século XIX, concentrando-se na região Sudeste 

do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais sociais e econômicas. 

b) No governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, a preocupação estatal foi com a 

indústria de base, com enfoque na produção de energia e setor de transportes; já no governo de 

Juscelino Kubitschek, o setor automobilístico teve a atenção maior. 

c) A industrialização como substituição de importações, com capital estatal abundante e mão-de-

obra barata, acontece no Brasil através da indústria de bens de consumo duráveis e com destaque 

para o setor têxtil e produção de alimentos. 

d) A partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo federal, inicia-se a 

desconcentração industrial, acentuada depois de 1990, pela crescente abertura econômica e 

desenvolvimento técnico- científico. 

e) Com a desconcentração industrial, o Sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por 

grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser a área de maior concentração industrial, 

posto ocupado hoje pelo Nordeste brasileiro.  

 
 

6. A industrialização brasileira tem como marco a década de 1930, com o processo de implantação de 

setores de base. Isto não quer dizer que, antes daquela década, não houvesse indústrias no país. Elas 

existiram, só que compuseram um setor de pouca monta e, ainda:  

a) se caracterizaram pela forte dependência a uma política de investimentos governamentais.  

b) se basearam em capitais provenientes da exportação da borracha amazônica.  

c) tiveram, na redução de tarifas de importação de manufaturados, seu principal fator de 

competitividade.  

d) estiveram ligadas à formação de um mercado consumidor representado pelo afluxo de imigrantes 

europeus assalariados.  

e) apresentaram forte concentração de investimentos nos setores de energia e transportes. 

 

 

7. Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964. 

A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários, provocadas pela inflação, levaram 

a uma intensa mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias 

profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a 

pagar o pato pelas “sobras” do modelo econômico juscelinista. 
(MENDONÇA, S. R. A industrialização Brasileira. São Paulo: Moderna, 2002 (adaptado) 

 

Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram principalmente 

a) da manipulação política empreendida pelo governo Joao Goulart. 

b) das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. 

c) do poder político adquirido pelos sindicatos populistas. 

d) da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves. 

e) da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. 
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8. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil em 31 de janeiro de 1956. Seu governo foi marcado 

pela ênfase na necessidade de promover o desenvolvimento econômico sem criar o risco de perturbar a 

ordem social, embalado pelo otimismo do lema “cinquenta anos em cinco”. A política econômica do 

governo JK, voltada para os transportes, a educação, a produção de alimentos, o desenvolvimento da 

indústria de base e a construção de Brasília, foi definida em um documento que sintetizava 31 objetivos. 

Marque a opção que contém o nome desse plano. 

a) Plano de Metas 

b) Plano Collor 

c) Plano Cruzado 

d) Plano Piloto 

e) Plano Real. 

 

 

9. “O programa consistia em 30 metas, agrupadas em 5 setores: 

I. Energia - 43,4 % do investimento em 5 metas: energia elétrica; energia nuclear; carvão; produção de 

petróleo; refinação de petróleo. 

II. Transportes: 29,6% do investimento nas seguintes metas: reequipamento e construção de estradas 

de ferro; pavimentação e construção de estradas de rodagem; portos e barragens; marinha mercante; 

transportes aéreos. 

III. Alimentos: 3,2 % do investimento em 6 metas: trigo; armazéns e silos; frigoríficos; matadouros; 

mecanização da agricultura; fertilizantes. 

IV. Indústria de base: 20,4 % do investimento em 11metas: aço; alumínio; metais não ferrosos; cimento; 

álcalis; papel e celulose; borracha; exportação de ferro; indústria de veículos motorizados; indústria 

de construção naval; maquinaria pesada e equipamento elétrico. 

V. Educação: 4,3 % do investimento em meta única.” 
NOSSO SÉCULO. 1945-1960, 2ª parte. São Paulo: Abril. 1985 [adapt.]. 

 

A proposta eleitoral, denominada “Plano de Metas”, correspondeu 

a) ao nacionalismo estatizante – que desejava a industrialização apoiada pela burguesia nacional, 

especialmente a automobilística, com a FNM (Fábrica Nacional de Motores) – no governo de 

Eurico Gaspar Dutra. 

b) ao slogan “50 anos em 5” – que previa desenvolvimento infraestrutural, com destaque às rodovias, 

e substituições das importações – a ser aplicado no governo de Juscelino Kubitschek. 

c) aos projetos na área de Energia, Transportes, Alimentos, Indústrias de Base, Educação, no Estado 

Novo, período ditatorial comandado por Getúlio Vargas. 

d) às Reformas de Base, tanto agrária e urbana como industrial, na presidência do socialista João 

Goulart, que acabou sendo destituído pelos militares nacionalistas. 

e) à concentração da maioria dos recursos financeiros nos setores de Energia e Educação, com o 

apoio da Aliança para o Progresso, durante a presidência de Jânio Quadros. 
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10. No período compreendido entre os anos JK e o final do governo Geisel, o Brasil apresentou, entre outras 

características econômicas,  

a) o predomínio da substituição de importações de bens de consumo e a redução das disparidades 

regionais.  

b) grande desenvolvimento industrial dependente de tecnologia e capitais estrangeiros e maior 

intervenção do Estado na economia.  

c) grande expansão das empresas industriais de capitais nacionais, privados e estatais, e declínio da 

dívida externa.  

d) o predomínio da substituição de importações de bens de consumo e menor intervenção do Estado 

na economia.  

e) grande desenvolvimento industrial dependente de tecnologia e capitais estrangeiros e a redução de 

disparidades regionais. 
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Gabarito 

 

1. D 

A postura adotada pelo governo Vargas nesse contexto de crise, em que os estoques brasileiros estavam 

cheios de café e não se tinha mais os mercados estrangeiros para compra-lo, foi a substituição de 

importações, ou seja, começar a produzir o que antes comprava de outros países com o capital oriundo da 

comercialização do café. 

 

2. B 

O governo de Getúlio Vargas priorizou os investimentos em infraestrutura e na indústria de bens de 

produção (indústria de base) como a Cia. Vale do Rio Doce e a Cia. Siderúrgica Nacional. 

 

3. A 

As bases da industrialização brasileira foram estabelecidas nos governos Vargas e JK, os quais investiram, 

entre outros aspectos, nas indústrias de base, na criação de legislações trabalhistas para o trabalhador 

urbanos (CLT) e no setor de transportes, especificamente, o rodoviarismo. 

 

4. C 

A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) foi implantada no governo de Getúlio Vargas e fazia parte de uma 

estratégia de intervenção do Estado na economia para estimular a industrialização do país. A CSN está 

localizada no Vale do Paraíba, no município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. 

 

5. B 

Os governos de Vargas e JK em certa medida se complementaram, isto porque, o primeiro investiu o capital 

nacional na criação de empresas do setor energético (a exemplo da Petrobras) e de transportes, enquanto 

JK investiu na entrada do capital estrangeiro o que fez com que chegassem ao Brasil inúmeras indústrias 

automobilísticas. 

 

6. D 

Antes do efetivo início do processo de industrialização no Brasil, houveram os chamados surtos industriais, 

tentativas isoladas de industrialização que não se consolidaram por conta da força dos grandes ruralistas, 

entre outras razões. Neste período, as “ilhas” que compunham o arquipélago econômico brasileiro, 

centrados na agroexportação e cuja força de trabalho e mercado consumidor era composta 

essencialmente por imigrantes europeus (sobretudo na produção cafeeira), exerciam grande influência na 

balança comercial brasileira. 

 

7. B 

Os avanços econômicos ocorridos no governo de JK trouxeram também ônus para a população, o que 

representava uma contradição, visto que por um lado avançava-se economicamente e por outro retraía-se 

no setor social. 

 

8. A 

O Plano de Metas criado por JK reunia os objetivos que deveriam ser alcançados em 5 anos, dentre estes 

a construção de Brasília. 

 

9. B 

O Plano de Metas, um conjunto de 30 metas mais a meta síntese, foi elaborado no governo JK e visava o 

desenvolvimento de 5 setores do Brasil. Esse plano fez parte do objetivo de JK que era um rápido 

desenvolvimento brasileiro sob o slogan “50 anos em 5”. Pode-se dizer que esse objetivo deu continuidade 

à substituição de importações iniciada em Vargas pois visava o desenvolvimento da indústria brasileira 
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mas nesse novo momento recebendo capitais nacionais e externo (tripé econômico) (nacional-

desenvolvimentismo). 

 

10. B 

Durante o período compreendido entre o governo JK (1956-1961) e Geisel (1974-1979) o Brasil recebeu 

grande quantidade de capitais estrangeiros que foram investidos na economia e em especial na indústria. 

Isso contribuiu para uma crescente dependência do país em relação a tecnologia estrangeira que era 

investida nas indústrias e foi um processo guiado pela ação estatal caracterizando uma intervenção direta.  

 

 


