
Brasil: História Econômica Recente e Nova 
Divisão Territorial do Trabalho 
 
História econômica Recente 
Início do séc. XX 
• Emergência da burguesia industrial 
• Dificuldades para desenvolvimento do 

processo 
o Política: oligarquia rural 
o Política econômica:  

� Pró-exportação de café 
� Dificuldades para sustentação 

da industrialização 
 
1929/30: Crise Econômica Mundial 
• Crise econômica e política no Brasil 

o Rompimento da “política do café-com-
leite” 
� Fim da República Velha 
� Início da Era Vargas 

 
 
 
 
 
Abertura de Possibilidades para Industrialização 
 
Dec. 1930: Era Vargas 
• Novas bases políticas do governo 

o Oligarquias rurais 
o Burguesia industrial 

• Formas de contemporização com o 
proletariado urbano 

o Populismo 
� Benefícios trabalhistas  
� Introdução controlada dos 

setores proletários mais 
organizados na estrutura de 
poder 

• Ação de governo para desenvolvimento 
industrial 

o Infra-estrutura 
 

 
 
 
Dec. 1950: governo Kubitschek 
• Definição do “tripé” de industrialização 

o Capital privado nacional 
� Bens não duráveis 

o Estado 
� Infra-estrutura 
� Energia 

o Multinacionais (capital estrangeiro) 
� Bens duráveis 

 
Dec. 1960/70: Período Militar 
• Aprofundamento do modelo anterior 
• Aumento do ritmo de crescimento econômico 

com aumento da concentração de renda 
 
Dec. 1980: esgotamento do modelo 
• Aumento dos juros internacionais 
• Aumento do endividamento externo 

o Perda de recursos para o exterior 
� Pagamento da dívida 

o Incapacidade de investimento pelo 
governo 

 
Espacialização da desigualdade 
Até a dec. De 1930: “Economia em 
Arquipélago” 
• Atividades do setor primário em diferentes 

regiões: 
o São Paulo: café 
o Nordeste: algodão 
o Amazônia: borracha 

• Atividades exportadoras 
 
 
 

Intercâmbios reduzidos entre as regiões 
 
Dec. 1930/50: industrialização 
• Atividade industrial concentrada 

o Estados: SP, MG, RJ 
• Industrialização em Processo Substitutivo de 

Importações (PSI) 



• Demanda industrial de matérias-primas de 
todas as regiões do país 

 
 
 

Integração econômica nacional e 
Nova Divisão Territorial do Trabalho 

 
Consequências da nova Divisão 
Internacional do Trabalho 
• Sudeste: região beneficiada no processo de 

integração 
o Venda de produtos de elevado valor 

agregado para as demais regiões 
o Compra de matérias-primas baratas 

das demais regiões  
� Saldo comercial 

o Concentração financeira 
o Absorção de fluxos migratórios 

� Oferta de mão-de-obra barata 
• Demais regiões: prejuízos econômicos e 

sociais 
o Déficit comercial 
o Degradação social 
o Emigração 

 
• Necessidade de ação do governo federal 

para 
o Redução dos desequilíbrios regionais 
o Ocupação de regiões 

geopoliticamente vulneráveis 
o Pressão políticas das regiões menos 

favorecidas 
 
Concentração e descentralização da 
indústria 
Até a dec. 1960: concentração – Sudeste (SP) 
• Concentração de capital 
• Infra-estrutura 

o Transporte 
• Disponibilidade  

o Mão-de-obra 
o Mercado consumidor 

 
Desde a dec. 1970: descentralização 
• Ação do governo federal 

• Melhores fatores de produção fora da região 
SE 

o Mão-de-obra mais barata 
o Incentivos fiscais (“guerra fiscal”) 


