
Economia brasileira nos séculos XX e XXI 
 

1. Modernização 

MODERNIZAÇÃO. Processo de mudança econômica, social e 

política pelo qual determinada sociedade supera estruturas 
tradicionais (de base rural), criando novas formas de 

produção, mecanismos racionais de dominação e novos 

padrões de comportamento. Industrialização, urbanização, 
desenvolvimento dos sistemas de transporte e comunicação 

de massa são fenômenos característicos do processo de 

modernização. As transformações iniciaram-se na Europa e 

nos Estados Unidos (séculos XVIII e XIX), resultando nas 
modernas sociedades industriais do século XX. Na América 

Latina, Ásia e África as mudanças ocorreram tardiamente, 

induzidas por impulsos externos. (Sandroni, Dicionário de 

Economia) 
 

Em países da América Latina o processo não apenas ocorreu 

de forma tardia como, em decorrência disso, teve o Estado 
como um catalisador das transformações políticas, 

econômicas, infraestruturais e sociais. Esse processo 

também é chamado de “Nacional Desenvolvimentismo”. 

 
1.1. Substituição de importações (P.S.I) 

 Início do século XX 

 Investimentos dos excedentes de capital das exportações 

primárias na produção de bens de consumo não duráveis 
(têxteis e alimentos) 

 

Com Vargas nos anos 1930 esse processo de 

transformações ganha novas dimensões com a ação do 
Estado 

 Criação de bases infraestruturais necessárias 

 Criação de novas bases institucionais para formação de 

nova sociedade urbana industrial1: 

 Rede de assistência médica 

 Serviços previdenciários 
 Educação pública 

 

1.2. Kubitschek (segunda metade nos anos 1950) 

Formação do “tripé de industrialização” 
 Capital privado nacional: empurrado para o setor de bens 

de consumo não duráveis; 

 Capital estatal: bases infraestruturais com destaque para 

transporte, energia, extração mineral e telecomunicações; 

 Capital estrangeiros: bens de consumo duráveis. 
 

1.3. “Milagre Econômico” (1968-74) 

Recordes de crescimento do PIB através de: 

 Intensificação do modelo anterior 

 Aumento da concentração de renda com dilapidação da 
renda do trabalho e aumento da renda do capital abrindo 

margem para maior investimento e crescimento 

econômico. 
OBS.: Isso só foi possível mediante um governo autoritário e 

violento da Ditadura Militar.  

 

1.4. Crise do Nacional Desenvolvimentismo (anos 
1980) 

Crise da dívida externa 

 Forte endividamento nas últimas décadas 

 Aumento dos juros externos nos EUA2 
 

Consequências: 

 Incapacidade de investimento estatal 

 Crescentes déficits públicos 

 Hiperinflação 

 
1.5. FHC a globalização neoliberal (anos 1990) 

 Privatizações 

 Concessões 

                                                             
1 Como esses serviços foram criados em reação à 

capacidade de pressão do novo proletariado urbano, houve 
assimetria espacial nas sua implementação com primazia 

para os estados mais industrializados. Ainda hoje é visível 

essas assimetrias com a carência de assistência médica, por 

exemplo, no Norte e Nordeste. 
2 Essa é uma chave de entendimento. A crise tem raízes no 

desenvolvimento e crise do modelo keynesiano-fordista no 

bloco capitalista nos anos 1970 e a reação americana após 
1979 com , entre outros, o aumento dos juros 

internacionais, as políticas monetárias contracionistas e 

outras medidas do que veio a se chamar “neoliberalismo”. 

 Redução relativa dos serviços públicos estatais 

 
1.6. Lula e o desenvolvimentismo social (anos 2000) 

 Ampliação da renda e do mercado interno 

 Bolsa-família 

 Aumento real do salário mínimo 

 Aumento da renda dos aposentados e 
pensionistas 

 Ampliação dos investimentos estatais: construção civil 

(programa Minha Casa Minha Vida); engenharia pesada 

(Petrobrás, pré-sal). 

 Ampliação da oferta de trabalho qualificado 
 Maior oferta de vagas em novas Universidades 

Federais 

 Programa Ciência sem Fronteiras 

 
2. Brasil nos fluxos comerciais no século XX 

2.1. Até os anos 1980 

 Forte industrialização 

 Manutenção da pauta de exportações baseada em 

produtos primários 

 Industrialização PSI 
 Aumento das importações de máquinas e equipamentos 

 

2.2. Crise da Dívida externa 

Aumento do saldo comercial para o pagamento da dívida 
externa com aumento das exportações e diversificação da 

pauta incluindo produtos industrializados. 

Fatores: 

 Redução das importações: impostos de importações 
elevados 

 Problemas para a indústria brasileira que 

encontrava dificuldade de renovação e 

atualização das máquinas e equipamentos com 
empresas estrangeiras 

 Aumento das exportações: 

 Desvalorização cambial: os produtos brasileiros 

tornam-se mais baratos para venda no exterior 

 Inflação: queda do poder de compra do trabalho 
e, consequentemente, do mercado interno 

 

2.3. Anos 1990-2000 

Reprimarização das exportações 
 Sobrevalorização do Real 

 Neoliberalismo 

 Redução dos investimentos estatais em 

infraestrutura 

 Aumento do “custo-Brasil” 
 Retração ou ausência de estímulos aos setores 

industriais domésticos privados ou estatais 

(compras governamentais, por exemplo). 

 
3. Distribuição espacial da indústria 

3.1. Modernização periférica e rompimento da 

“economia em arquipélago” 

Até o início do século XX: “ilhas” de atividade economias no 
setor primário com exportação da produção e em maior 

intercâmbio comercial entre elas. 

 
3.2. Aumento das assimetrias regionais 

Início do século XX até os anos 1960: 

 Voltada para o mercado interno (PSI) 

 Concentrada em SP, RJ e MG. 

 Fluxos de mercadorias e capitais favoráveis às 
regiões mais industrializadas 

 Aumento das assimetrias regionais com 

problemas econômicos e sociais para as regiões 

menos industrializadas 
 Necessidade de intervenção do Estado 

(Federal) para correção dessas 

assimetrias 

 
OBS.: FEDERALISMO (adaptado do Dicionário de 

Ciência Política de Bobbio) 

O princípio constitucional no qual se baseia a Federação é a 

pluralidade de centros de poder coordenados entre eles, de 
modo tal que ao Governo Federal, que tem competência 

sobre o inteiro território da Federação, seja conferida uma 

quantidade de poderes, indispensável para garantir a 
unidade política e econômica, e às Unidades Federativas, 

que têm competência cada uma sobre o próprio território, 

sejam assinalados os demais poderes. A atribuição à 

Federação do monopólio das competências relativas à 
política externa e militar permite eliminar fronteiras militares 



entre Unidades Federativas, de modo que as relações entre 
elas perdem o caráter violento e adquirem um caráter 

jurídico e todos os conflitos podem ser resolvidos perante 

um tribunal. A transferência para os órgãos federais de 

algumas competências no campo econômico tem por 
objetivo eliminar os obstáculos de natureza alfandegária e 

monetária, que impedem a unificação do mercado, e atribuir 

à Federação uma capacidade autônoma de decisão no setor 
da política econômica. A conseqüência desta distribuição de 

competências entre uma pluralidade de centros de poder 

coordenados é que cada parte do território e cada indivíduo 

estão submetidos a dois centros de poder: à Federação e a 
de uma Unidade Federativa, sem que por isso seja 

prejudicado o princípio da unicidade de decisão sobre cada 

problema. Portanto a Federação, diferentemente do Estado 

nacional, que visa tornar homogêneas todas as 
comunidades naturais que existem no seu território, 

procurando impor a todos os cidadãos a mesma língua e os 

mesmos costumes, é fortemente limitado, porque as 
Unidades Federativas dispõem de poderes suficientes para 

se governar autonomamente.  

 

3.3. Fatores inibidores das assimetrias industriais 
 Ação do governo federal 

 Mobilização de empresas estatais para as regiões 

menos industrializadas 

 Ação das Superintendências: SUDAM, SUDENE, 

SUFRAMA... 
 Deseconomias de concentração 

 Menores custos de produção para alguns setores 

industriais fora das áreas de maior concentração 

industrial 

 Guerra Fiscal ou Guerra dos Lugares 
 

OBS.: Entre os novos fatores definidores da atração de 

indústrias para uma região estão a força de trabalho de alta 

qualificação, centros de pesquisa e universidades. São 
fatores relacionados às indústrias da Terceira Revolução 

Industrial.  


