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brasileiro



Modernização Periférica

• Pós-Guerra
• Nacional-desenvolvimentismo

– Tripé econômico
• Estado

– Infra-estrutura
– Condições institucionais de industrialização-urbanização

• Capital privado nacional
– Bens-de-consumo não-duráveis

• Capital estrangeiro
– Bens duráveis

Países subdesenvolvidos industrializados



Modernização Periférica
Raízes e desenvolvimento

• Início do séc. XX
– Início da Substituição de Importações
– Capital privado nacional

• Vargas
– Introdução do Estado indutor de industrialização



(Ufrgs 2015) 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. 



Modernização Periférica
Raízes e desenvolvimento

• Kubitschek
– Completude do “tripé” com o capital estrangeiro

– Chegada das multinacionais em bens duráveis
– Estado: infraestrutura e instituições
– Empresariado nacional: pressionado para o setor 

de bens não-duráveis



(Unicamp 1994) O texto a seguir descreve alguns aspectos da 
implantação da indústria automobilística no Brasil. 
"(...) as montadoras estrangeiras, a começar pelas europeias, 
aceitaram o convite e instalaram suas fábricas no Brasil, ao lado 
das empresas já em operação no país: a Fábrica Nacional de 
Motores (FNM), produzindo inicialmente alguns caminhões e a 
Vemag (automóveis e utilitários) (...), ambas de capital nacional. 
A Vemag foi comprada pela Volkswagen (...), a FNM foi comprada 
pela Alfa Romeo e posteriormente incorporada à Fiat." (adaptado de 
"RETRATOS DO BRASIL", São Paulo, p. 262)

a) A partir de quando as grandes montadoras estrangeiras vieram 
para o Brasil e onde se instalaram?
b) Quais as características da industrialização brasileira, a partir 
desse momento? 



(Upf 2017) A partir da Segunda Guerra Mundial, a indústria 
ganhou importância no processo econômico brasileiro. O Plano de 
Metas, elaborado no governo de Juscelino Kubitschek (1956-
1961), impulsionou o crescimento econômico a partir da adoção 
de diversas medidas. Foi/Foram destaque nesse período: 

a) Privatização de indústrias estatais de base, como a Companhia 
Siderúrgica Nacional. 
b) Criação de polos industriais, com a finalidade de dispersão, 
como a Zona Franca de Manaus. 
c) Adoção de inovações tecnológicas, como a indústria 
aeroespacial no Sudeste. 
d) Abertura ao capital estrangeiro e estímulo à indústria, como a 
automobilística. 
e) Políticas nacionalistas e de intervenção estatal, como a criação 
da Petrobrás. 



O “Milagre”
• Período: 1968-73
• Crescimento do PIB: +/- 10%/ano
• Fatores

– Atração de investimento externo
– Infra-estrutura estatal

• Financiamento externo (dívida)

– Concentração de rendaConcentração de renda



O “Milagre”



(Unesp)  Entre o final da década de 1960 e o início da 
década de 1970, a economia brasileira obteve altos 
índices de crescimento. O fenômeno se tornou conhecido 
como milagre econômico e derivou da aplicação de uma 
política que provocou, entre outros efeitos,
a) êxodo rural e incremento no setor ferroviário.
b) crescimento imediato dos níveis salariais e das taxas de 
inflação.
c) aumento do endividamento externo e da concentração 
de renda.
d) estatização do aparato industrial e do setor energético.
e) crise energética e novos investimentos em pesquisas 
tecnológicas.



(Puccamp)  Observe os dados das tabelas.
Os governos militares também tiveram a sua "era dos milagres", 
uma vez que 
a) a população pobre do Brasil cresceu mais do que os índices do 
Produto Nacional Bruto. 
b) houve elevação dos índices do PNB da economia brasileira, 
porém esse crescimento não foi dividido entre os segmentos da 
população ativa. 
c) eles conseguiram aumentar a renda tanto para as camadas 
pobres da população como para as intermediárias. 
d) ocorreu a redistribuição da renda no Brasil, beneficiando 
principalmente os 20% mais pobres. 
e) a renda da população mais rica foi transferida para a 
população das regiões mais pobres. 



Nacional-desenvolvimentismo
Crise

• Anos 1980
– Crise da dívida externa

• Forte endividamento nas últimas décadas
• Aumento dos juros externos nos EUA

– Incapacidade de investimento estatal
– Crescentes déficits públicos
– Hiperinflação



Anos 1990
• Inserção brasileira na globalização neoliberal

– Privatizações
– Concessões
– Redução relativa dos serviços públicos estatais





(Unicamp)  "O conceito de modernização assumiu formas e 
ideologias muito diferenciadas em dois momentos distintos da 
História do Brasil. Na era Vargas, modernizar era sinônimo de 
estatizar. No período que se iniciou com o governo Collor, passou 
a ser sinônimo de privatizar."
O texto acima apresentado refere-se a dois modelos distintos do 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil, quando o país foi 
governado, em um momento, por Getúlio Vargas e, em outro, por 
Fernando Collor de Mello.
a) Que modelos de desenvolvimento são esses?
b) Por que, num dos momentos, modernizar foi sinônimo de 
estatizar e, no outro, de privatizar?



(Unicamp 2020) Até hoje, a formação das classes médias esteve 
ligada à expansão da indústria e à elevação de seus níveis de 
produtividade. Historicamente, a indústria permitiu estruturar a 
representação política e sindical das categorias mais 
desfavorecidas da população em torno dos interesses que 
afetavam as grandes massas de trabalhadores. Já no contexto 
atual, marcado por um mundo menos industrializado e orientado 
para uma economia em que os serviços tendem a ser mais 
fragmentados e frequentemente artesanais ou informais, os 
interesses comuns dos trabalhadores são evidentemente muito 
mais difíceis de emergir. Considerando este quadro, a 
desindustrialização prematura dos países do Hemisfério Sul (com 
exceção do Leste Asiático) não é muito favorável a uma 
consolidação democrática. (Adaptado de Pierre Veltz, La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme 
productif. Paris:Éditions du Seuil, 2017, p. 16.)

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às 
questões.
b) Indique e explique qual foi a principal mudança estrutural 
ocorrida na economia brasileira nas duas últimas décadas.



Brasil nos fluxos financeiros e 
comerciais mundiais



Fluxos comerciais

• Século 1900-80
– Forte industrialização

– Permanência das 
exportações 
primárias

– Aumento das 
importações de 
bens-de-capital

Processo substitutivo de 
importações 

Formação de déficit 
comercial



Fluxos comerciais
• Anos 1980

– Crise da Dívida Externa

– Busca de saldos 
comerciais

• Redução das 
importações

• Aumento das 
exportações

Comprometidos com o 
pagamento da dívida 

externa

Problema para o empresariado 
nacional na recomposição tecnológica

Redução do mercado interno: baixo 
poder de compra dos salários e 
desemprego

Aumento da capacidade exportadora industrial revertida nos anos 
1990 com o plano Real (baixo investimento público; privatização; 
sobrevalorização do Real). Permanência da sobrevalorização do 
Real nos anos 2000. 



(Unesp)  Analise o gráfico.

 

A partir da análise do gráfico e de conhecimentos sobre as 
características qualitativas do comércio exterior brasileiro, o 
termo que exprime corretamente a orientação assumida 
pela pauta de exportações brasileiras a partir do século XXI 
é o de 
a) sofisticação. 
b) industrialização. 
c) estagnação. 
d) reprimarização. 
e) crescimento.



(Ufpr 2015) Com a globalização, ampliaram-se os horizontes 
geográficos e os incentivos das multinacionais para segmentar 
suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas 
fábricas em diversos países. As etapas de produção que agregam 
menos valor a um produto podem ser transferidas para países 
onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que 
agregam mais valor permanecem em países com níveis salariais 
mais altos. O Brasil, porém, não tem se beneficiado dessa 
tendência. Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de 
desindustrialização. Adaptado de GUEDES, P. “Olho nos banqueiros e nos políticos!” Revista Época, 09 abr. 2012.

Caracterize o que é globalização, indique dois países que, nas 
últimas décadas, vêm se destacando como destino de 
investimentos industriais e, por fim, explique por que a ascensão 
desses países põe o Brasil sob o risco de uma desindustrialização.
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