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Getúlio Vargas (1930-1945/1950-1954)

Caracterizado pela nacionalização da economia, em que foi adotado
o modelo de Substituição das Importações, criando as chamadas indústrias
de base necessárias para o impulso de outros ramos industriais.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL,

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, ATUAL VALE,

PETROBRAS

Cabe lembrar, também, a sistematização da CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS TRABALHISTAS, necessária para a organização das relações de trabalho
que vinham sendo estabelecidas no país
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JUSCELINO KUBITSCHEK (1956-1961)
JK, por sua vez, participa da organização do espaço industrial brasileiro por meio da

internacionalização da economia. tal prática política abriu espaço para a entrada de capitais
(investimentos) estrangeiros, em especial aqueles ligados à indústria automobilística (“motor” da
economia).
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ESSE PERÍODO É MARCADO PELO TRIPÉ DA ECONOMIA: 
01- CAPITAL ESTATAL alocado em indústrias de base e em investimentos em
comunicação, energia e transportes notadamente.

02- CAPITAL PRIVADO NACIONAL concentrou-se no investimento de indústrias de bens
de consumo não duráveis.

03- CAPITAL PRIVADO INTERNACIONAL voltado ao desenvolvimento de indústrias de
bens de consumo duráveis.
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O SLOGAN “50 ANOS EM 5” MARCOU O PERÍODO EM QUESTÃO, 
ONDE FORAM EDIFICADAS ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO 

ECONÔMICO ÀS CUSTAS DA ABERTURA DA DÍVIDA EXTERNA.
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GOVERNOS MILITARES
Os diversos presidentes que compunham o período militar, entre 1964 e 1985,

apresentaram duas características marcantes: modernização da economia e autoritarismo
político.

A modernização da economia deu-se via aprofundamento da dívida externa,
responsável pela experiência do Milagre Econômico (1968-73), quando o Brasil apresentou
exorbitantes taxas de crescimento econômico, acima de 10% ao ano.
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Ao longo dos governos militares, foram surgindo sinais de desgaste
do modelo político-econômico adotado nesse período. A década de 1980 é
conhecida, nesse contexto, como “a década perdida”, pois neste período o
Brasil vivenciou os maiores índices de inflação, com constantes correções
monetárias diárias e retração da atividade industrial.
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A onda de desconcentração espacial das indústrias que já vinha sendo
registrada desde a década de 1970 sofre um efeito catalisador a partir desse
período, por meio da chamada Guerra Fiscal, em que cidades em vários
pontos do Brasil oferecem incentivos, e até mesmo renúncias fiscais e
financiamento do parque industrial de empresas, no intuito de hospedar
empreendimentos.
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GOVERNO LULA 

“CARTA AO POVO BRASILEIRO” 

01- ESTABILIDADE MONETÁRIA

02- COMBATE A INFLAÇÃO 

03- CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS 

04- RESPONSABILIDADE FISCAL 

05- INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS SOCIAIS 
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PROGRAMAS SOCIAIS:

• LUZ PARA TODOS

• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  (EJA)

• PROGRAMA UNIVERSISDADE PARA TODOS (PROUNI)

• BOLSA FAMÍLIA 
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PAC-Programa de aceleração do 
crescimento
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Politica externa na era LULA 
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01- Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede:
“Essa forma de industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Trata-se
de uma industrialização que, como o nome sugere, foi historicamente atrasada em relação à original
e ocorreu em muitos países subdesenvolvidos [...]. Foi mais comum no século XX, embora, em alguns
casos, tenha se iniciado de forma tímida no fim do século XIX”.
Vesentini, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.67.

A forma de industrialização a que o autor se refere é:
a) a do tipo clássica, caracterizada pelo predomínio das chamadas “indústrias de chaminés”, hoje
obsoletas.
b) a do tipo planificada, vista como a única forma de os países periféricos conseguirem se
industrializar, sobre a forte proteção do Estado.
c) a do tipo tardia, realizada, em geral, com a presença predominante de capital estrangeiro e
empresas multinacionais.
d) a do tipo planificada, realizada em países socialistas e keynesianistas, procurando articular o setor
da indústria de base com o setor de bens de consumo.
e) a do tipo tardia, realizada graças à emancipação econômica apenas recentemente conquistada
pelos países subdesenvolvidos. RESP- C
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02- “A indústria automobilística no Brasil é uma grande geradora de
desemprego. A VOLKSWAGEN, em São Bernardo do Campo, chegou a
empregar 40.000 pessoas e, atualmente, tem 17 mil empregados.”
Pode-se concluir, com base no texto, que:

a) As férias coletivas nas grandes montadoras do ABCD paulista solucionaram
o problema das demissões.
b) O trabalho mais idoso e com mais experiência ao ser demitido é mais
facilmente reintegrado ao mercado de trabalho.
c) A linha de montagem robotizada, em São Paulo, provoca um excedente de
mão-de-obra que será demitido mais cedo ou mais tarde.
d) A indústria de bens de consumo duráveis, implantada a partir do governo
Juscelino Kubistchek, teve participação apenas do capital nacional, com
destaque para o setor automobilístico.
e) A principal causa de desemprego no setor automobilístico foi à prioridade
dada ao transporte ferroviário em nosso país.

RESP- C
24



01- Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede:
“Essa forma de industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Trata-
se de uma industrialização que, como o nome sugere, foi historicamente atrasada em relação à
original e ocorreu em muitos países subdesenvolvidos [...]. Foi mais comum no século XX, embora, em
alguns casos, tenha se iniciado de forma tímida no fim do século XIX”.
Vesentini, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.67.

A forma de industrialização a que o autor se refere é:
a) a do tipo clássica, caracterizada pelo predomínio das chamadas “indústrias de chaminés”, hoje
obsoletas.
b) a do tipo planificada, vista como a única forma de os países periféricos conseguirem se
industrializar, sobre a forte proteção do Estado.
c) a do tipo tardia, realizada, em geral, com a presença predominante de capital estrangeiro e
empresas multinacionais.
d) a do tipo planificada, realizada em países socialistas e keynesianistas, procurando articular o setor
da indústria de base com o setor de bens de consumo.
e) a do tipo tardia, realizada graças à emancipação econômica apenas recentemente conquistada
pelos países subdesenvolvidos.

RESP- C
25



02- “A indústria automobilística no Brasil é uma grande geradora de desemprego. A
VOLKSWAGEN, em São Bernardo do Campo, chegou a empregar 40.000 pessoas e,
atualmente, tem 17 mil empregados.”
Pode-se concluir, com base no texto, que:

a) As férias coletivas nas grandes montadoras do ABCD paulista solucionaram o problema
das demissões.
b) O trabalho mais idoso e com mais experiência ao ser demitido é mais facilmente
reintegrado ao mercado de trabalho.
c) A linha de montagem robotizada, em São Paulo, provoca um excedente de mão-de-obra
que será demitido mais cedo ou mais tarde.
d) A indústria de bens de consumo duráveis, implantada a partir do governo Juscelino
Kubistchek, teve participação apenas do capital nacional, com destaque para o setor
automobilístico.
e) A principal causa de desemprego no setor automobilístico foi à prioridade dada ao
transporte ferroviário em nosso país.

RESP- C
26


