
Distribuição espacial da indústria no Brasil

1. (Unesp 2017)  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.

2. (Uerj  2014)  Acompanhando  uma tendência  mundial,  a  partir  dos  anos  1970,  houve uma série  de
mudanças na localização das atividades industriais brasileiras, como representado, por exemplo, no mapa
do estado de São Paulo.

Indique duas causas para a desconcentração industrial nesse estado e duas consequências desse processo
para a região metropolitana paulista. 

3. (Unifesp 2010) Na década de 1990, verificou-se uma desconcentração industrial no Brasil.
a) Quais as consequências para o Estado de São Paulo?
b) Quais estados ganharam maior destaque industrial nesse processo? Explique.

4. (Fgv 2004)  "Quarenta anos depois, bilhões de reais foram investidos criando um impulso econômico
muito  aquém  dos  gastos,  e  resultados  sociais  insignificantes  na  luta  contra  a  pobreza.  O  Nordeste
continuou pobre, apesar dos investimentos e mesmo dos bons resultados econômicos."
Fonte: Cristovam Buarque, "Projeto Aprendiz", 15/10/2001.
O autor do texto refere-se: 
a) aos resultados das políticas de desenvolvimento regional gerenciadas pela Sudene desde a sua criação
na década de 60. 
b) à "indústria da seca" nordestina, cujo objetivo principal de aumento na oferta de água na região não se
concretizou até os dias atuais. 
c)  aos  projetos  educacionais  desenvolvidos  há  vários  anos  na  região  por  Organizações  Não-
Governamentais, com apoio de instituições internacionais. 
d)  às consequências do programa Proálcool na região, que beneficiou com verbas públicas apenas os
grandes usineiros. 
e) aos projetos de reforma agrária no sertão nordestino, que fracassaram no objetivo de estancar a saída
da população do meio rural. 



5. (Unicamp 2014) 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.
(Adaptado  de  Fatia  da  indústria  automobilística  no  PIB  cresce  45,6%  em  11  anos,  em
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral. 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.

6. (Unesp 2012) Seis estados disputam fábrica da BMW no país
Seis estados disputam a fábrica da BMW no Brasil, após a matriz da montadora anunciar em março de
2011, na Alemanha, que considera instalar uma unidade na América do Sul. São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Pernambuco e Bahia discutem com a empresa a possibilidade de conceder incentivos fiscais
para sediar o novo empreendimento. O sexto estado seria da região central do país. O presidente da
companhia no Brasil, Jörg Henning Dornbusch, confirma o interesse e que há negociações em curso, mas
não revela de que regiões do país as propostas começam a chegar. “Existe interesse dos estados, mas não
há uma proposta fechada. O que está sendo feito é um mapeamento para avaliar o mercado não só no
Brasil, mas em outros países. O México é um forte concorrente, apesar de o Brasil ser o maior mercado da
América do Sul em termos de relevância”, afirma o executivo.
(www.folha.com.br, 12.05.2011. Adaptado.)
Explique no que consiste a chamada “guerra fiscal” ou “guerra dos lugares” e cite um efeito positivo e
outro negativo resultantes da disputa entre os estados do país para a atração de empresas.

7. (Ufg 2010) A inserção atual do Brasil no sistema mundo coloca-o diante da instabilidade da economia
mundial  e provoca conflitos entre as unidades federativas. Essa condição dificulta a gestão em escala
nacional e local. Tendo em vista essa situação,
a) apresente um fator da economia mundial que gera a instabilidade na escala nacional;
b) explique nesse contexto o que é “guerra fiscal”. 



Gabarito: 

Resposta da questão 1:
Na região metropolitana de São Paulo, duas características de “economias de aglomeração” que 
estimularam a concentração industrial foram o grande mercado consumidor e disponibilidade de capital 
para investimentos. Entre os fatores de “deseconomia de aglomeração” nas últimas décadas, podemos 
citar: congestionamentos de trânsito, alto valor dos terrenos, maior carga tributária para as empresas e 
salários mais elevados com sindicatos combativos. Estes fatores estimularam a desconcentração industrial 
com empresas se instalando no interior paulista e em outros estados.

Resposta da questão 2:
A desconcentração industrial no Brasil começou a partir de meados da década de 1970. No mapa, observa-
se a expansão industrial rumo ao Vale do Paraíba, Baixada Santista e Oeste Paulista, entre 1975 e 1986. A 
dispersão industrial acelerou-se bastante a partir da década de 1990. Entre as causas, a deseconomia de 
aglomeração na região metropolitana de São Paulo (alto custo com tributos, mão de obra, valor dos 
terrenos e congestionamentos) e as vantagens oferecidas por municípios do interior (redução de impostos, 
facilidade de transportes como o rodoviário, salários mais baixos e doação de terrenos). Entre as 
consequências para a região metropolitana de São Paulo está a transformação da metrópole paulista em 
centro dominantemente terciário, com retração da indústria e perda de empregos industriais, uma vez que 
muitas empresas migraram para o interior.

Resposta da questão 3:
a) O Estado de São Paulo perdeu espaço na produção industrial para outras unidades da federação, 
embora ainda concentre alguns setores de maior valor agregado como a indústria aeroespacial.
b) Alguns dos principais destaques são: o sul de Minas Gerais, a região metropolitana de Curitiba, o Vale 
do Paraíba no Estado do Rio de Janeiro e partes do Recôncavo Baiano, próximo a Salvador. São localidades
que se propiciaram da legislação aprovada na Constituição de 1988 que previa liberdade fiscal e tributária 
para os Estados desde que não ferissem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse instrumento favoreceu o 
uso de isenções ou incentivos fiscais propostos para atrair indústrias. Com a queda de impostos ou 
valendo-se desses incentivos, muitas indústrias deixaram o Estado de São Paulo em direção a outros 
estados.

Resposta da questão 4:
[A] 

Resposta da questão 5:
a) A guerra fiscal é a expressão utilizada para a competição entre Estados e entre municípios para atração 
de empresas, inclusive as industriais. Entre as vantagens oferecidas pelos Estados para a atração de 
investimentos estão: mão de obra barata, qualificação dos trabalhadores, incentivos fiscais, doação de 
empresas e 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: Bahia/Camaçari (Ford), Rio Grande do Sul/Gravataí (GM) e Goiás/Anápolis 
(Hyundai).

Resposta da questão 6:
A “guerra fiscal” consiste na disputa entre estados e municípios para atrair investimentos de empresas 
industriais e do setor terciário. Um dos efeitos positivos, é que a guerra fiscal estimula o desenvolvimento 
de regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste, por meio da industrialização e da geração de 
empregos. Por outro lado, podem ocorrer efeitos negativos como a perda de arrecadação de impostos 
pelos governos, uma vez que os estados oferecem incentivos fiscais como diminuição ou isenção 
temporária de carga tributária. Outro efeito negativo é quando uma empresa fecha em um local, gerando 
desemprego, e desloca-se para outra região onde paga salários inferiores.

Resposta da questão 7:
a) Apresentar um fator mundial que gera instabilidade do Brasil diante da inserção no sistema mundo, 
entre os indicados:
- Oscilação cambial com valorização do Real;



- As bolsas de valores e mercantis ficam mais vulneráveis;
- Impacto de produtos importados mais baratos na economia interna.
b) “Guerra fiscal” pode ser entendida, entre vários aspectos, como:
- competição fiscal entre unidades federativas para atrair investimentos industriais, comerciais etc;
- ofertas de melhores subsídios governamentais a empresas situadas em outros estados para que atuem 
em seus territórios;
- garantia de investimentos públicos em infraestrutura nos estados para atrair empresas de outros estados.
- pressões políticas no Congresso onde bancadas parlamentares tentam obter vantagens fiscais para seus 
estados. 


