
 

 
 

Geografia na Quarentena 8 – INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA IV : 
Da Década de 80, a “década perdida” aos dias atuais. 

 
1. A ECONOMIA BRASILEIRA NOS ANOS 1980 – A DÉCADA PERDIDA 

 
      Os anos 1980 colocaram o Brasil em uma situação de recessão econômica, que agravou nossos 
problemas econômicos e sociais, como o arroxo salarial, aumento da pobreza e do desemprego e a crise 
habitacional nos grandes centros urbanos. Por isso, dizemos que a década de 1980 foi uma “década 
perdida”. Entretanto, os problemas econômicos dessa década, que abarca o governo militar de João 
Figueiredo (1979-85) e o governo de José Sarney (1985-89), devem ser entendidos levando-se também 
em consideração a conjuntura internacional do período. Vejamos alguns fatores da crise: 
 
a) CRISE DA DÍVIDA EXTERNA  Com a eleição de 

Ronald Reagan, em 1980, e o aumento da taxa de 
juros por parte do Banco Central dos Estados Unidos, o 
Brasil e muitos outros países latino-americanos se 
viram numa difícil condição de honrar seus 
compromissos de quitar juros e amortizações da dívida 
junto com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Como se observa no gráfico ao lado, essa dívida 
cresceu como uma bola de neve ao longo da Ditadura 
Militar, e boa parte dela foi produzida pelos vultosos 
empréstimos que os governos brasileiros tomaram para 
a construção das “obras faraônicas” do período e para 
sustentar o milagre econômico brasileiro. 

Fonte: Folha de São Paulo/UOL 
 

b) A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA  O FMI impôs às economias latino-americanas a condição de 

desvalorização de suas moedas a fim de aumentar as exportações. No Brasil, além da depreciação do 
câmbio, o governo passou a incentivar as exportações de commodities, criando programas de 
financiamentos para grandes produtores rurais e investindo na infraestrutura viária dos “corredores de 
exportação”. Esses fatores explicam o superávit comercial que você observa no primeiro gráfico. 
 
 
 

 
 
 

 
É muito importante não confundir balança comercial com balança de pagamentos. A primeira registra 

apenas o saldo referente às exportações e importações. A segunda registra o saldo da entrada e saída 
de capitais (empréstimos e pagamento de dívidas, entrada de investimentos estrangeiros, remessa de 
lucros das empresas multinacionais, dinheiro gasto por turistas etc) e inclui também o saldo comercial. 
Ainda que a balança comercial brasileira tenha sido superavitária na década de 1980, nossa balança 
de pagamentos permaneceu deficitária. Ou seja, não havia o que comemorar em termos 
macroeconômicos.  
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c) A ESPIRAL INFLACIONÁRIA  A 

desvalorização da moeda trouxe como 
consequência o aumento do preço de diversos 
produtos que estavam atrelados ao dólar. Quando 
os preços subiam, os salários perdiam poder de 
compra. Os sindicatos reivindicavam reajustes, que 
acabavam concedidos pelos empregadores. O 
aumento dos custos da produção era repassado ao 
consumidor na forma de mais aumento de preços. 
E assim por diante. Com o tempo, a cultura do 
aumento provocava reajustes preventivos, gerando 
um descontrole inflacionário. Com isso, 
investimentos que iriam para a indústria e o 
comércio eram redirecionados para a ciranda 
financeira (bancos e aplicações na bolsa de valores). O desemprego crescia e o país se afogava na 
recessão. 

 

1.1. O Plano Cruzado 
      O Plano Cruzado foi um plano de estabilização econômica criado em 1986 
com o objetivo de conter a inflação galopante. Sua principal estratégia consistiu 
na criação de uma nova moeda, o Cruzado, e o congelamento dos preços no 
varejo e dos salários. O plano teve o apoio de muitos economistas respeitados da 
época e conseguiu derrubar a inflação nos primeiros meses. Entretanto, os gastos 
públicos continuaram elevados e criou-se uma situação de desequilíbrio entre a 
oferta e a demanda de produtos. Já no primeiro ano de vigência o Plano Cruzado 
começou a demonstrar falhas e a inflação voltou a pressionar.      

        Revista Veja, 05/03/1986 

1.2. Outros Planos e Mais uma Moeda 
 

     Com a persistência da hiperinflação, falta de produtos e saques nos supermercados, greves 
generalizadas e grande insatisfação popular, o governo foi obrigado a lançar outros planos de 
estabilização, que não passaram de “remendos” do plano inicial. Assim apareceram o Plano Cruzado II 
(1986), o Plano Bresser (1987) e o Plano Verão (1989), sendo, neste último, criada uma nova moeda, o 
Cruzado Novo. Todos os planos adotaram novos congelamentos de preços e, a cabo de poucos meses, 
fracassavam com o retorno da inflação. Sarney terminou o governo com recessão econômica e grande 
insatisfação do povo. 
   

1.3. O Fim do Modelo de Substituição de Importações  
 

      Se nos anos 1970 já havia sinais de esgotamento do modelo de desenvolvimento apoiado na 
substituição de importações, a década de 1980 representou o seu fim. A recessão econômica e as perdas 
salariais comprimiram o mercado consumidor interno, que era o motor desse modelo de desenvolvimento. 
Além disso, dentro do pacote de medidas adotado pelos próximos governos, mais alinhados aos 
interesses do Banco Mundial e FMI, diminuindo o longo protecionismo adotado desde a Era Vargas. Ate 
então o mesmo protecionismo livrou a indústria nacional da competição externa, mas a deixou numa tal 
zona de conforto, que desestimulou a inovação tecnológica. Vimos surgirem grandes oligopólios em 
diversos ramos da economia e a formação de cartel não era exceção. O resultado foi uma indústria 
“enferrujada”, pouco dinâmica e nada competitiva, que em nada condizia com o cenário globalizante que 
estava a ser descortinado na década seguinte. A substituição de importações, que já estava moribunda, foi 
enterrada ali mesmo. 

 
2. O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

 
2.1. O Plano Collor 

 

O governo de Fernando Collor de Mello ficou registrado como o primeiro eleito diretamente após o final 
da Ditadura Militar. .Collor defendia uma agenda neoliberal e o enxugamento do Estado. Mas seu governo 
também foi marcado pelo fracasso no combate à crise econômica, e, após ser denunciado por 
envolvimento direto em esquema de corrupção, sofreu impeachment. 



 

       Como mencionado anteriormente, o Brasil vivia, no final dos anos 1980, uma intensa crise 
econômica e a população sofria com uma inflação astronômica (1972,91% em 1989). No dia seguinte a 
posse de Collor, lançou um plano econômico que ficou gravado na memória da população. 

 O Plano Collor  procurava solucionar os problemas da economia brasileira e 
trouxe medidas extremas. A mais importante delas foi o confisco dos valores depositados nas cadernetas 
de poupança acima de 50 mil cruzados novos. Pelo plano, esse valor só seria devolvido a partir de 
setembro de 1991. Essa medida gerou pânico e filas nos bancos, uma vez que todos queriam sacar suas 
economias. Foram confiscados também os fundos do overnight, um investimento bancário usado, 
principalmente pela classe média, para diminuir os impactos da inflação sobre o salário. Houve também o 
retorno do Cruzeiro como moeda (mais uma troca de moeda). Inicialmente o plano conseguiu reduzir a 
inflação, já que freou o consumo, mas, com o passar dos meses, acabou fracassando, e a inflação voltou 
a crescer. 
      O governo Collor deu início ao PND – Programa Nacional de Desestatização - às privatizações de 

empresas estatais, além do enxugamento ministerial e a demissão de funcionários públicos (o que não 
tornou necessariamente a administração pública mais eficiente). Além disso, houve a abertura do mercado 
brasileiro ao exterior, e o país começou a importar de tudo, desde brinquedos e calçados até automóveis e 
jet-skis.  
 

2.2.  As Privatizações Ganham Força na Década de 90 
 

      Foi no governo Collor (1990-1992) que o Brasil viu nascer seu primeiro programa de desestatização. 
As privatizações refletiam também uma tendência dos anos 1990 de abertura econômica estabelecida pelo 
chamado Consenso de Washington, sendo suas diretrizes formuladas por instituições como o FMI e o 
Banco Mundial. Tais instituições pregavam o ajustamento macroeconômico dos países em 
desenvolvimento, que atravessam um longo período (sobretudo a “década perdida”) de dificuldades para o 
crescimento de suas economias.  
      A criação do Plano Collor, idealizado pela ministra Zélia Cardoso de Mello, adotou o modelo mais 
liberal de ampla abertura às importações, modernização industrial e tecnológica e preparou o país para a 
série de desestatizações que viriam nos governos seguintes. 
      Um dos pilares industriais do país, as estatais siderúrgicas começaram a ser privatizadas. A primeira 
foi a Usiminas, em 1991, considerada a joia da coroa e uma das mais lucrativas do sistema, o que gerou 
uma grande polêmica à época. O Grupo Gerdau, que arrematou a usina, foi um dos grandes beneficiários 
das privatizações no setor. 
      Já no governo de Itamar Franco (1992-1994), que substituiu Collor após o processo de impeachment, 
a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), foi adquirida em 1993 pelo empresário Benjamin Steinbruch, do 
Grupo Vicunha, que mais tarde iria adquirir também a Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale. A CSN foi 
arrematada por R$ 1,2 bilhão em um longo processo que envolveu batalhas jurídicas e provocou 
polêmicas entre defensores e críticos da privatização. 

Adaptado de O GLOBO 21/10/2013 

2.3. O Plano Real 
 

Três fatos mais importantes marcaram o governo Collor: o Plano Collor, o início das privatizações e o 
impeachment, que o afastou da presidência após dois anos de governo. Seu vice, Itamar Franco (1993-
94), assumiu com o compromisso de dar continuidade à política de desestatização e de controle da 
inflação, que tinha voltado a disparar. Desta forma, a equipe econômica colocou em ação o Plano Real 
(1994), um plano de estabilização que criou uma nova moeda e tomou medidas efetivas de controle 
inflacionário. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), então ministro economia, tornou-se candidato a 
presidente como “pai” do Plano Real e foi eleito. 

Além da criação de uma nova moeda, o Plano Real estava alicerçado em duas medidas fundamentais: 
 

 
       A valorização do câmbio permitiu que o país aumentasse as importações, aumentando a oferta 
de produtos no mercado interno e ajudando no combate à inflação. Já a adoção de uma elevada taxa 
básica de juros produziu efeitos favoráveis no controle inflacionário, pois impediu que houvesse um 



 

aumento forte da demanda no mercado interno. Por outro lado, uma taxa de 
juros alta também ajuda a atrair capital financeiro para o país, o que contribui 
para manter o câmbio valorizado.  
       Em pouco tempo, o governo conseguiu domar o “dragão da inflação”, que 
corroía o salário dos brasileiros, e criar um ambiente de confiança e de 
estabilidade econômica, necessária para gerar investimentos privados e atrair 
capital externo para o país. Produtos como frango e iogurte tornaram-se 
símbolos do consumo popular e as viagens internacionais passaram de sonho à 
realidade para a classe média. O aparente sucesso do Plano Real alicerçou, em 
1998, a eleição de FHC ao segundo mandato presidencial.  

         Revista Manchete, fev./1995 
Entretanto, após alguns anos de estabilidade 

econômica, alguns “efeitos colaterais” do Plano Real 
passaram a aparecer, como a persistência de déficit 
na balança comercial, o baixo crescimento 
econômico e o desemprego elevado. Além disso, 
alguns setores da indústria nacional foram duramente 
atingidos pelo crescimento das importações 
(sobretudo da Ásia), como o setor de calçados, 
vestuário, peças e equipamentos e brinquedos. 
Muitas fábricas fecharam nesse período, diminuindo 
a empregabilidade.  
       Além dos problemas citados, o Brasil também 
sofreu um abalo provocado pela crise financeira nos 
mercados asiáticos (1997) e em outros países 
emergentes, como a Rússia (1998). Em janeiro de 
1999, o governo brasileiro foi obrigado a abandonar com o câmbio fixo, adotar o chamado câmbio 
flutuante e promover uma desvalorização do real.  

Repare no gráfico ao lado que o déficit na balança comercial durante o período 1995-2000 está 
diretamente relacionado com a valorização do câmbio. Em seus primeiros anos de existência, 1 real 
chegou a valer 1 dólar. Nossa vizinha Argentina, sob o comando do presidente Carlos Menem, também 
adotou a mesma política cambial. 

O governo de FHC deu continuidade ao programa de 
desestatização dos governos anteriores. Em 1997, a 
Companhia Vale do Rio Doce, símbolo do nacionalismo 
de Vargas, foi privatizada. Além dela, outras estatais 
também foram vendidas, o que gerou protestos por uma 
parte da sociedade brasileira.  

 
   
 

Em 2007, manifestações a favor da anulação da venda da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

 
Como vimos anteriormente, a segunda metade da década de 1990 foi marcada pela estabilização 

da economia com o Plano Real e a continuidade do projeto neoliberal de desestatização no governo FHC. 
No seu segundo mandato, entretanto, a estabilidade da moeda conviveu com forte turbulência 
internacional (crise russa, crise argentina, desaceleração da economia mundial, ataques de 11 de 
setembro) e o Brasil precisou recorrer novamente (três vezes) aos empréstimos do FMI. A disputada 
eleição de 2002 foi ganha pelo ex-operário e sindicalista Luís Inácio Lula da Silva. 
 

3. A EXPANSÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 
 

      A economia durante o governo Lula (2003-2010), em primeiro lugar, deve ser entendida dentro de um 
contexto internacional de forte crescimento dos países emergentes, especialmente dos BRICS. O aumento 
da demanda internacional por produtos agrícolas e minerais, as chamadas commodities, ocasionou a 
valorização das mesmas e impulsionou o setor forte e competitivo da economia brasileira, o campo. Esse 
deve ser o primeiro ponto para entendermos a expansão econômica e do PIB durante o governo Lula. 
 



 

 
 
       O segundo ponto a ser levado em consideração foram as políticas sociais que contribuíram para 
a expansão do mercado consumidor interno. O governo expandiu a política de renda mínima através do 
Bolsa-Família e houve a valorização do salário-mínimo, o que contribuiu sobremaneira para impulsionar o 
consumo da população e ascender um grande contingente de pobres à chamada “classe C” ou classe 
média baixa. Isso se refletiu num aumento inédito da venda de 
bens e serviços, expansão de micronegócios, crescimento do 
setor aéreo nacional etc. 
      O crescimento do consumo e da produção e a consequente 
geração de emprego formal (com carteira assinada) permitiram 
o aumento da arrecadação por parte do Governo e a formação 
de caixa para realizar o terceiro ponto fundamental da expansão 
do PIB: as obras públicas. Criado em 2007 o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) executou grandes obras de 
infraestrutura e teve importância fundamental para manter ativa 
a economia nacional durante a crise financeira mundial de 2008 
e 2009. São exemplos das obras do PAC a retomada da 
construção da Ferrovia Norte-Sul, a transposição do Rio São 
Francisco e o programa Minha Casa, Minha Vida.  
A ferrovia permite o escoamento de grãos do cerrado através do Porto 

de Itaqui (MA). O trecho até Anápolis está concluído. 
           

Vê-se, portanto, que a expansão do PIB na primeira década do século XX foi motivada por um cenário 
econômico internacional favorável juntamente com a adoção de políticas sociais e desenvolvimentistas por 
parte do Governo. O cenário político, entretanto, foi marcado por uma coalização de partidos, que permitiu 
uma forte base parlamentar do Governo, e pelo escândalo do mensalão, que veio à tona em 2005. 
 

4. O RECUO DO PIB NOS GOVERNOS DILMA E TEMER 
 

       Como vimos anteriormente, o governo Lula (2003-2010), na área econômica, foi marcado por uma 
grande expansão do PIB brasileiro. Na área social, é importante ressaltar a importância da adoção de 
políticas públicas que permitiram o aumento do consumo da população e a geração de empregos formais. 
Entretanto, foi no governo de sua sucessora, Dilma Rousseff (2011-2016), que o Brasil atravessou uma 
séria recessão econômica, que se prolongou também sobre o governo de seu vice, Michel Temer (2016-
2018). Vejamos com mais detalhes. 

 
4.1. A Recessão Econômica de 2015-2016 
 
 A crise mundial de 2008-2009 atingiu inicialmente os países desenvolvidos e foi muito dura nos 

países do sul da Europa, os chamados PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha), provocando 

endividamento e aumento do desemprego. Seus efeitos sobre os países emergentes demoraram um 
pouco mais, mas atingiram o Brasil a partir de 2013, durante o governo de Dilma Rousseff.  
      O Brasil foi impactado pela desvalorização das commodities, provocada, por sua vez, pela queda da 
demanda internacional. Soja, petróleo e minério de ferro, que disputam o topo da nossa pauta de 



 

exportações, sofreram um tombo nas suas cotações, diminuindo o saldo da balança comercial. A 
diminuição da atividade econômica e o crescente déficit nas contas públicas (governo gastando mais do 
que arrecada) foram os ingredientes da pior recessão da história do país em 2015-2016. 

O noticiário internacional repercutiu a crise econômica e tornou evidente para os investidores 
estrangeiros que o país já não era  atraente e 
seguro. O Brasil sofreu uma nítida redução 
da entrada de capital estrangeiro, inclusive 
produtivo, fato que agravou ainda mais nossa 
precária situação.  No plano da política 
interna, os casos de corrupção na Petrobras 
detonaram as investigasções da Operação 
lava Jato e fez com que o governo perdesse 
sustentação parlamentar. O problema das 
pedaladas fiscais, tornou-se, então, o 
pretexto que faltava para o impeachment da 

presidente.  

 
Desemprego e Informalidade 

Os dois anos de decréscimo do PIB foram seguidos por 
mais três anos de baixo crescimento da economia, alta do 
desemprego e crescimento da informalidade. A reforma 
trabalhista aprovada durante o governo Temer (2017) foi criada 
com o propósito de diminuir custos de produção e gerar 
empregos, mas esse último propósito ainda não surtiu o efeito 
desejado. 
 

5. A DESINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 
Quando ocorre uma diminuição 

contínua e por um longo tempo da 
participação da atividade industrial no PIB de 
um país damos o nome de 
desindustrialização. Esse fenômeno 
também pode ser medido pela participação 
do emprego industrial no total do mercado de 
trabalho. No caso brasileiro, o país vem se 
desindustrializando desde os anos 1990, 
como se pode observar no gráfico a seguir.  

É importante sublinhar que a 
desindustrialização não é um fenômeno 
tipicamente brasileiro, pois ele também é 
verificado nas economias centrais, como a 
Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e 
Estados Unidos. No caso estadunidense, por 
exemplo, a proporção do PIB gerado pela 
indústria de transformação caiu de 26% em 

1960 para 19% em 1980 e 11% em 2007.  
Essa tendência reflete uma mudança de longo prazo 

na estrutura de consumo para o setor de serviços, o que o 

sociólogo Domenico de Massi denominou sociedade pós-

industrial. Além disso, é verdadeira a afirmação de que o 

deslocamento da produção industrial para outras partes do 

mundo é uma característica da atual fase do capitalismo 

globalizado.  
Fábrica fechada em Detroit, a antiga “capital do automóvel” nos EUA 
No caso brasileiro, entretanto, o que chama a 

atenção é a ocorrência de uma desindustrialização precoce, pois ela começou a ocorrer antes do país 
atingir a plenitude do seu desenvolvimento industrial. Repare no gráfico que o auge da participação da 



 

indústria de transformação no PIB foi em meados da década de 1980 (27,3%), quando vivíamos o ocaso 
do modelo de substituição de importações. A abertura comercial e financeira dos anos 1990 iniciou o que 
se costuma chamar de fase neoliberal da economia brasileira, reorganizando nossa produção industrial e 
alçando o setor financeiro-rentista como nova coalização econômica dominante. 

. 
  

5.1. Causas e Consequências da Desindustrialização 

 
      Apesar de ser uma tendência verificada nos demais países industrializados, como vimo acima, 
podemos elencar alguns fatores que aceleraram a desindustrialização precoce brasileira, a saber: 
 

 A abertura comercial com base na valorização monetária que vigorou por mais de vinte anos desde a 
criação do Plano Real (1994). Setores mais frágeis da indústria, como têxtil, calçados, brinquedos, 
eletrodomésticos e de peças e equipamentos foram expostos a um volume crescente de importados 
(sobretudo asiáticos), o que provocou sérios prejuízos e falências. 

 A política de estabilização econômica também contou com a elevação da taxa de juros, que dificultou 
os investimentos na produção industrial. Os juros altos, como falado anteriormente, dificulta um maior 
crescimento da economia. 

 O Brasil sofre há décadas como problemas estruturais que encarecem a produção industrial, como a 
elevada carga tributária sobre as empresas e a deficiente infraestrutura logística de transportes e 
portuária. É o chamado “custo Brasil”, que torna nossa economia menos competitiva.  

 
      Como consequências da desindustrialização podemos citar o encolhimento do mercado de trabalho, 
visto que há eliminação de empregos também nas atividades acima e abaixo na cadeia produtiva. Além 
disso, boa parte da tecnologia produzida no setor industrial é difundida para outros setores da sociedade, 
o que nos leva a crer que haja um prejuízo nos avanços tecnológicos. Temos também a reprimarização da 
economia brasileira, que volta a ser quase exclusivamente baseada na exportação de commodities. 
 

Exercícios de Vestibulares 
 
1. (Uece 2019)  Leia atentamente o seguinte texto: “O Brasil não tem nada a comemorar nesta quarta-feira 
(17/10), quando se celebra o Dia Mundial de Erradicação da Pobreza. Envolto em uma crise econômica 
tida por especialistas como a mais grave da história, o país vê o agravamento das condições de vida dos 
mais carentes, apenas 5 anos após deixar o Mapa da Fome. Segundo analistas ouvidas pela Sputnik 

Brasil, (...) o desmonte de políticas públicas associado à crise já se faz sentir em levantamentos nacionais. 
Um levantamento recente produzido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e 
pela ONG ActionAid Brasil – Leia atentamente o seguinte texto: baseado em dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) – mostrou que a fome hoje já atinge 11,7 milhões de pessoas no Brasil, 
o que corresponde a 5,6% dos brasileiros”. Fonte: UOL/Opera Mundi/Sputnik. 17 de outubro de 2018. “Disponível em 

https://operamundi.uol.com.br/sociedade/53676/perto-davolta-ao-mapa-da-fome-brasil-vive-vergonha-com-52-milhoes-na-pobreza-dizem-analistas. 

Considerando o excerto acima, é correto dizer que  
a) os fatos relatados confirmam a ineficiência dos programas de combate à pobreza no Brasil, tais como o 

Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, os programas de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF –, a aposentadoria rural e o acesso às cisternas, sementes e creches, que nunca resultaram 
em efeitos reais de erradicação da pobreza.    

b) a piora mostrada nos índices é explicada pelas mudanças ocorridas no Brasil, principalmente a partir de 
2016, com a crise política, o aumento do desemprego e os cortes nos investimentos de políticas 
públicas de assistência social.    

c) as informações apontam que, apesar de ter ficado mais pobre, desde 2016 a população brasileira tem 
visto ampliados os programas de apoio governamental às necessidades sociais.    

d) em função das políticas econômicas neoliberais 
assumidas pelo Brasil, a tendência no país é um retorno 
aos investimentos em políticas públicas focadas às 
populações mais vulneráveis e a consequente saída da 
população brasileira do Mapa da Fome no mundo.    

  
2. (Famerp 2019)  Analise o gráfico. 
A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que, no 
cenário brasileiro,  



 

a) o aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia.    
b) a redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia.    
c) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2017 é consequência da retração da economia.    
d) o aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da 

indústria.    
e) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2014 reflete o aumento da qualificação profissional.    
  
3. (Acafe 2019)  Para entendermos o atual estágio de desenvolvimento econômico brasileiro, é necessário 
conhecer o contexto histórico do processo de industrialização e de desenvolvimento das atividades 
terciárias no país. Desde o período colonial, o desenvolvimento econômico brasileiro e, 
consequentemente, a industrialização, foram comandadas por grupos e setores que pressionaram os 
governos a atender seus interesses políticos e econômicos. Fonte: MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia 

Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2016.  
O trecho acima se relaciona às características que a economia brasileira foi adquirindo ao longo do século 
XX em meio à industrialização e a posterior expansão do setor terciário.  
A respeito das características evolutivas da economia brasileira, assinale a alternativa correta.   
a) Durante o governo de Getúlio Vargas a política de substituição de importações foi auxiliada por 

investimentos governamentais em setores como os de bens de produção e de infraestruturas, com a 
criação de algumas empresas estatais. Após a abertura econômica, entre as décadas de 1980 e 1990 
empresas estatais foram privatizadas e alguns serviços ligados às infraestruturas de transportes, 
energia e telecomunicações foram concedidos à iniciativa privada.    

b) Com a chegada das indústrias automobilísticas multinacionais ao país, houve um processo de 
desconcentração industrial, apoiado pela forte atuação do Estado brasileiro. A partir da abertura 
econômica, entre as décadas de 1980 e 1990, as indústrias automobilísticas passaram a se concentrar 
apenas nos estados de Minas Gerais e São Paulo pela proximidade com o mercado consumidor e pela 
acumulação de vantagens produtivas presentes nos estados mineiro e paulista.    

c) Durante o período do governo de João Goulart, o chamado Plano de Metas foi executado e as seguintes 
estratégias foram utilizadas: investimentos estatais em agricultura, saúde, educação, energia, 
transporte, mineração e construção civil para atrair investimentos estrangeiros. O lema de tal política era 
fazer o Brasil crescer “cinquenta anos em cinco”.    

d) Entre os anos 1980 e 1990, o Brasil passou por um período de considerável inflação. O Plano Real, 
lançado em março de 1998, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, equiparou a nova moeda 
ao dólar, elevou a taxa básica de juros para controlar o câmbio e logrou algum êxito no controle 
inflacionário.    

  
4. (Uerj 2019)  Brasil não cresce se não reduzir sua desigualdade  
 
O Brasil não voltará a crescer de forma sustentável enquanto não reduzir sua desigualdade e a extrema 
concentração da renda no topo da pirâmide social, diz o economista francês Thomas Piketty. Autor do livro 
O capital no século XXI, no qual apontou um aumento da concentração no topo da pirâmide social nos 
Estados Unidos e na Europa, Piketty agora se dedica a um grupo de pesquisas que investiga o que 
ocorreu em países em desenvolvimento como o Brasil, a China e a Índia. Adaptado de folha.uol.com.br, 28/09/2017. 
Para Thomas Piketty, a situação de desigualdade referida no texto dificulta o crescimento econômico 
nacional. Tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista, um motivo que explica essa dificuldade 
é:   
a) ampliação da insegurança jurídica               b) restrição do mercado consumidor     
c) intensificação do processo inflacionário       d) limitação da criatividade empreendedora    
  
5. (Unesp 2018)  Em meados da década de 1970, as condições externas que haviam sustentado o 
sucesso econômico do regime militar sofreram alterações profundas. (Tania Regina de Luca. Indústria e 
trabalho na história do Brasil, 2001.) 

As condições externas que embasaram o sucesso econômico do regime militar e as alterações que 
sofreram em meados da década de 1970 podem ser exemplificadas, respectivamente  
a) pelos investimentos oriundos dos países do Leste europeu e pelo aumento gradual dos preços em dólar 

das mercadorias importadas.    
b) pela ampla disponibilidade de capitais para empréstimos a juros baixos e pelo aumento súbito do custo 

de importação do petróleo.    
c) pelos esforços norte-americanos de ampliar sua intervenção econômica na América Latina e pela 

redução acelerada da dívida externa brasileira.    



 

d) pela ampliação da capacidade industrial dos demais países latino-americanos e pelo crescimento das 
taxas internacionais de juros.    

e) pela exportação de tecnologia brasileira de informática e pela recessão econômica enfrentada pelas 
principais potências do Ocidente.    

  
6. (Ufu 2018)  De 1967 a 1973, o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem 
precedentes, decorrentes da política econômica, mas também de uma conjuntura econômica internacional 
muito favorável. Esse período (e por vezes de forma mais restrita nos anos 1968-1973) passou a ser 
conhecido como o do “milagre econômico brasileiro”. Infelizmente, o mês de outubro de 1973 marca o 
término desse período de crescimento. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-

economico-brasileiro>. Acesso em: 23 de mar, 2017. (Adaptado) 

Um fator responsável pelo fim do milagre econômico apresentado foi  
a) a queda na exportação de produtos agrícolas brasileiros, principalmente, o café.    
b) o primeiro choque do petróleo e a consequente crise no mercado internacional.    
c) o aumento no valor das matérias-primas importadas pelo Brasil, com destaque para a bauxita.    
d) as sucessivas greves produzidas pelo movimento sindical, inviabilizando a produção para exportação.    
  
7. (G1 - ifsp 2017)  Leia o excerto adaptado abaixo para responder à questão. 

“A Revolução técnico-científica é mais conhecida como a Terceira Revolução Industrial, desencadeada 
principalmente pela junção do conhecimento científico e do uso da tecnologia da produção industrial. No 
mundo capitalista em que vivemos, a inserção de tecnologias e o aprimoramento produtivo dinamizam o 
mercado e promovem acessibilidade ao uso de diversos produtos para a população. Essa nova revolução 
iniciou-se em meados do século XX e conta com diversas tecnologias aplicáveis na ampliação da 
produção e do consumo.” Fonte: http://www.clickestudante.com/terceira-revolucao-industrialrevolucao-
tecno-cientifica.html. Assinale a alternativa que justifique o fato de o Brasil não estar completamente 
inserido na Terceira Revolução Industrial.  
a) Matriz energética à base de fontes renováveis.    
b) Baixo investimento em educação e centros de pesquisa.    
c) Redução de custos na produção industrial e produtos com mais competitividade.    
d) Incentivos fiscais para atrair indústrias de tecnologia avançada.    
e) Ausência de indústrias de base.    
  
8. (G1 - col. naval 2017)  O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) buscou dar 
continuidade à estabilização econômica iniciada com o Plano real (1994), baseada na redução do deficit 

público por meio da reforma constitucional visando reduzir a participação do Estado na economia, e de um 
programa de privatização das estatais, sobretudo no setor de telecomunicações, energia e siderurgia. 
É correto afirmar que tais medidas tiveram como consequência  
a) a desvalorização da moeda nacional devido às privatizações e a consequente inflação que afetou 

diretamente a população mais pobre, acentuando as desigualdades sociais que colocaram o país com 
uma das concentrações de renda mais acentuada do mundo.     

b) o controle da inflação e a redução da concentração de renda, contudo a concorrência dos produtos 
internacionais acabou gerando um grande número de falências de empresas nacionais, além do 
desemprego, principalmente no setor industrial.     

c) o aumento da capacidade de investimento do país em grandes projetos de infraestrutura como as 
usinas hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, além de renovar a malha rodoviária brasileira por meio de obras 
de duplicação das principais vias.     

d) a depreciação do valor de mercado das empresas de telefonia, energia e siderurgia que precarizaram 
seus serviços e perderam a 
competitividade quando comparadas aos 
seus antigos modelos estatais.     

e) a maior eficiência no setor de serviços 
essenciais à indústria, como rodovias, 
energia elétrica, telefonia móvel e internet, 
elevando o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 10% ao ano entre 
1997 e 2002, sendo este período 
conhecido como “o espetáculo do 
crescimento“.    

  

http://www.clickestudante.com/terceira-revolucao-industrialrevolucao-tecno-cientifica.html
http://www.clickestudante.com/terceira-revolucao-industrialrevolucao-tecno-cientifica.html


 

9. (Uerj 2014)  Durante vários anos, a comunidade brasileira residindo no exterior foi comparativamente 

maior que a de estrangeiros residindo no Brasil. Os fluxos migratórios nacionais no período entre 2006 e 
2010, no entanto, alteraram essa conjuntura, o que se reflete em remessas de dinheiro que entram e saem 
do país. Essa mudança de conjuntura brasileira, no período indicado nos gráficos, tem como causa 
principal:  
a) redução do custo de vida    
b) estagnação das operações cambiais    
c) estabilidade do mercado de capitais    
d) dinamização das atividades econômicas    
  
10. (Enem 2017)  A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais 
geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o 
comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais 
apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. RIO, G. A. P. A espacialidade da economia. In: 

CASTRO, I. E.: GOMES. P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org. ). Olhares geográficos: modos de ver e viver o espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2012 (adaptado). Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a  
 

a) saturação do setor secundário.              
b) ampliação dos direitos laborais.    
c) bipolarização do poder geopolítico.        
d) consolidação do domínio tecnológico.    
e) primarização das exportações globais.    
  
11. (Unesp 2016)  Em 1995, emendas constitucionais de ordem econômica puseram fim nos monopólios 
de empresas estatais e abriram vários setores da infraestrutura ao capital privado sob o regime de 
concessão. A aprovação das emendas expressava o fato de que se havia formado um relativo consenso 
de opinião pública sobre a necessidade de atualizar o Estado e a economia do país à luz do que vinha 
acontecendo no mundo desenvolvido. Aprovadas as emendas constitucionais, tiveram início as 
privatizações de empresas estatais e concessões de serviços ao setor privado. (Boris Fausto. História do 
Brasil, 2015. Adaptado.) A prática econômica que fundamentou as medidas do governo brasileiro 
apresentadas no excerto denomina-se doutrina  
 
a) neoliberal.     b) keynesiana.    c) neocolonial.     d) liberal.     e) mercantilista.    
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