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A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA

META

Refl etir sobre as características atuais da industrialização brasileira.

OBJETIVOS
Ao fi nal desta aula, o aluno deverá:

Analisar o processo de industrialização brasileira através da associação 
entre Estado e capital estrangeiro.

Reconhecer as razões da concentração industrial do Sudeste.
Identifi car os principais centros industriais do Brasil e os principais ramos industriais.
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INTRODUÇÃO

Caros (as) alunos (as),

A construção do espaço geográfi co ocorre através da relação da socie-
dade com a natureza. Desse modo, as atividades humanas têm apresentado 
um histórico evolutivo de transformações bem como a maneira do homem 
se relacionar com a natureza.

A atividade industrial foi uma revolução na forma de produzir e estabel-
eceu novas regras de relação homem/natureza e o meio ambiente passou a 
ser visto como mercadoria para usufruto da sociedade e para a manutenção 
do lucro legitimando o capitalismo ou a economia de mercado. 

No entanto, com a industrialização surgem novas relações sociais, 
mudanças nas paisagens, novas profi ssões, nova divisões territorial e in-
ternacional do trabalho, novas especializações produtivas de territórios, 
regiões e países.

Portanto, nesta aula iremos estudar as principais características da 
industrialização brasileira e o seu processo de evolução.

(Fonte: http://www.agricolandianews.com).
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A INDÚSTRIA BRASILEIRA

Para compreender a organização espacial a partir do processo de indus-
trialização do Brasil deve-se relacioná-lo ao processo histórico de ampliação 
do consumo, crescimento e distribuição da renda da população.

A ampliação dos mercados incentivou a industrialização e a diversifi ca-
ção da produção no mundo. Desta forma, novos papéis, profi ssões e funções 
foram estabelecidos, além de uma melhoria na qualifi cação profi ssional 
do trabalhador tanto para as indústrias quanto as empresas foi alcançada 
alterando a divisão social e territorial do trabalho. 

Na nova divisão territorial do trabalho da sociedade capitalista, o Estado 
passou a intervir nas relações entre os interesses públicos e os das empresas 
privadas e passou a atuar como planejador, executor de empreendimentos ou 
até mesmo associando-se às empresas privadas para explorar os mercados.

Nos países capitalistas subdesenvolvidos como o Brasil buscou-se a lo-
calização industrial próximo aos grandes mercados consumidores. Portanto, 
a organização do espaço geográfi co passou a ser constantemente alterada 
em razão das relações entre a sociedade e o território pautada a partir da 
evolução tecnológica, principalmente, aplicada a indústria.

Este fato é constatado a partir do estabelecimento de confl itos entre 
empresas e o Estado em níveis nacional e internacional, além disso, as 
técnicas que possibilitaram novas formas de apropriação da natureza e a 
intensifi cação da exploração dos recursos naturais em todo o mundo. Nos 
países subdesenvolvidos a exploração de recursos naturais pelos países 
desenvolvidos foi uma constante, a exemplo de empresas estrangeiras que 
exploram recursos minerais no Brasil como ALCAN explora bauxita e a 
da Vale S.A que explora minério de ferro.

Os principais recursos naturais explorados por esses países são aqueles 
que constituem, principalmente, fontes de energia tradicionais como carvão, 
petróleo, gás natural empreendendo suas políticas energética com base na 
exploração de outras regiões do mundo subdesenvolvido.

Em 1973 a crise do petróleo teve repercussões internacionais, preju-
dicando as economias de muitos países, portanto a produção de fontes 
alternativas de energia viáveis para utilização pela sociedade é vista, hoje, 
como um meio de evitar novas crises econômicas e minorar os problemas 
do meio ambiente pelo uso de fontes energéticas como petróleo e seus de-
rivados que elevavam o teor de CO2 e CO alterando a dinâmica atmosférica.

O Brasil tem produzido tecnologias para obtenção de fontes renováveis 
de energia como o Pró-álcool na década de 80 que, propiciou uma alteração 
na confi guração espacial, principalmente representado pela ampliação dos 
campos de cultivo de cana, além da formação de represas para obtenção da 
energia hidrelétrica, além do desenvolvimento tecnológico para produção 
de energia nuclear.
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Desse modo, em todo o mundo houve investimentos tecnológicos 
nas ramos indústrias químicas, eletrônica, informática e nos meios de co-
municação revolucionada pela fi bra ótica que possibilitou a conexão entre 
territórios geografi camente distantes. O avanço nos meios de transporte 
favoreceu a descentralização geográfi ca das indústrias apesar do controle 
das matrizes sobre as fi liais através da administração à distância.

O desenvolvimento tecnológico apropriado por determinadas sociedades 
garantindo-lhes poder de estabelecer novas fronteiras econômicas, políticas 
e culturais difundindo novos padrões de comportamento e de consumo.

Nesse contexto, o Brasil é um país que apresenta disparidades region-
ais intensas, além de transformações culturais nos padrões de consumo, 
comportamento e estilo de vida infl uenciados pelas sociedades dos países 
desenvolvidos em virtude da facilidade de propagação de suas ideologias 
pelos meios de comunicação.

No Brasil, as primeiras indústrias eram pequenas já possuíam progressão 
técnica, mesmo antes das empresas multinacionais se estabelecerem no 
território, com a produção têxtil e de peças para automóveis importados 
na região Sudeste. Nessa região, as multinacionais, preferencialmente, se 
instalaram e expandiram o seu mercado devido as condições mais favoráveis 
propiciadas pela industrialização já existente e a presença de bens e serviços 
que facilitaria a sua produção como energia, comunicação, mão-de-obra, 
transporte etc. Essas empresas apropriaram-se de um mercado consumidor 
latente e impôs novos hábitos culturais para a sociedade, onde o consum-
ismo passou a ser almejado como estilo de vida.

No Brasil são baixos os investimentos em ciência e tecnologia apesar da 
produção tecnológica ser uma condição para o desenvolvimento econômico 
e social. Contraditoriamente, a mesma tecnologia que ao mesmo tempo 
serve para a promoção também serve para uma sociedade subjugar outra 
através aos ditames da política econômica dos países desenvolvidos e da 
centralização da produção de bens e serviços.

DIVISÃO TERRITORIAL DO TRABALHO

A produção econômica e as relações sociais de trabalho, assim como 
a cultura das sociedades possibilitam transformações na organização 
do espaço geográfi co brasileiro que, nas paisagens são vistas como ru-
gosidades herdadas do passado no novo espaço constituído por novas 
relações. Como exemplo, pode-se destacar os engenhos desativados e as 
casas grandes situadas em espaços rurais onde a produção econômica não 
é mais a cana-de-açúcar bem como as igrejas ornadas de ouro em cidades 
históricas como Ouro Preto fruto da importância que a extração de ouro 
teve na economia nacional.
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As relações comerciais entre os países reproduzem relações sociais. 
No período colonial, assim como no Império e na República, o Brasil era 
exportador de produtos primários e importador de manufaturados.

Após a Segunda Guerra houve um processo de instalação de sub-
sidiárias de empresas multinacionais nos países subdesenvolvidos alterando 
a divisão internacional do trabalho, inclusive no Brasil, com o crescimento 
da industrialização para exportar bens manufaturados.

Desse modo, segundo Scarlato (2009), houve uma ampliação da 
produção industrial no Brasil entre 1978 e 1997 onde a produção de bens 
industrializados passou de 21% para 54% infl uenciadas pela instalação das 
empresas multinacionais que passaram a exportar para os países subdesen-
volvidos tecnologia e capitais para favorecer a propagação dessas empresas.

Baseada nessa divisão territorial do trabalho, algumas regiões brasileiras 
passaram a se destacar em importância econômica e na especialização produ-
tiva em períodos diferentes dentro da economia brasileira, por exemplo: o 
Nordeste com a cana-de-açúcar, o ouro em Minas Gerais, o café em São Paulo 
e a borracha no Amazonas ganhando destaque momentâneo em detrimento 
de outras na história de consolidação das atividades econômicas do Brasil.

Com exceção das áreas produtoras de café em São Paulo, as demais 
áreas entraram num período de estagnação econômica. Portanto, na região 
Sudeste do Brasil foram criados mecanismos econômicos que favoreceram 
a industrialização brasileira tornando-se a principal área de povoamento e 
centralização do poder econômico.

A partir do fi nal do século XVIII, além do café, o açúcar produzido no 
Sudeste torna o Brasil um grande exportador destes produtos reforçando-o 
como um agroexportador e a continuidade de sua dependência econômica 
no mercado internacional.

A partir do século XIX, ocorreram mudanças territoriais pautadas no 
intenso processo de urbanização respaldado pela produção de café, além 
do aumento populacional, da ampliação de uma rede de novas cidades, 
ampliação das ferrovias alterando as paisagens, além da modernização das 
relações de trabalho, principalmente, em razão da necessidade de mão-de-
obra qualifi cada o que, mais tarde garantiu uma grande industrialização e a 
alteração da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho.

O café propiciou o alargamento do mercado interno, a integração das 
cidades e a especialização produtiva, originou serviços e produtos comple-
mentares entre elas e possibilitou a diversifi cação dos produtos agrícolas 
que constituem os principais fatores que favoreceram a indústria de trans-
formação apoiadas nas agroindústria e ofi cinas transformadas mais tarde 
em empresas de máquinas e equipamentos.

As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste não tiveram o mesmo êxito 
do Sudeste, não houve modernização, o crescimento urbano restringiu-se prati-
camente às capitais, pois eram os centros de escoamento de produtos naturais.
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Com a imigração européia na segunda metade do século XIX, a região Sul 
destaca-se com o crescimento do mercado interno através do desenvolvimento 
da agroindústria. Houve, também, a criação de indústrias de transformação 
dos ramos da metalurgia e têxtil possibilitando a integração desta região com 
o Sudeste, hoje a segunda região mais industrializada do país.

As desigualdades no desenvolvimento das regiões do Brasil originou 
migrações e desequilíbrios regionais no interior da nova divisão interna-
cional do trabalho cuja industrialização foi acelerada a partir da década de 
60, porém continuava no subdesenvolvimento e promove a continuação 
das disparidades regionais.

A industrialização foi concentrada basicamente nas regiões metropoli-
tanas devido o maior desenvolvimento das economias externas.

A industrialização de um país subdesenvolvido como o Brasil signifi cou 
transformações nas relações da divisão internacional do trabalho através da 
implantação das multinacionais possibilitou a sua participação no mercado 
internacional como exportados de bens industrializados.

CENTRALIZAÇÃO INDUSTRIAL NO SUDESTE

A partir da década de 50, baseada na implantação das empresas mul-
tinacionais, a industrialização brasileira se consolidou no Sudeste a partir 
da substituição de importações de bens de consumo duráveis, automóveis 
e eletrodomésticos. O Brasil passou da situação de apenas agroexportador 
industrializado na divisão internacional do trabalho em razão do aumento 
da procura interna por produtos manufaturados impulsionadas pelo fa-
vorecimento das exportações brasileiras que possibilitou maior circulação 
interna de dinheiro.

Em nível internacional, fatores como a política fi nanceira, a desvaloriza-
ção da moeda brasileira e as guerras propiciaram difi culdades para importar 
bens, resultando no estímulo para investimentos industriais no Brasil.

A crise no mercado fi nanceiro internacional de 1929 resultou em crise 
nas exportações de café no Brasil e foi necessária a realocação dos inves-
timentos em outros produtos incentivando a diversifi cação da produção e 
a garantia investimentos para a indústria. Desse modo, no Sudeste houve, 
então, a intensifi cação da indústria de substituição de importações e a su-
peração da crise da produção agrícola.

Segundo Scarlato (2009), com a fi nalidade de consolidar uma impor-
tante indústria de base e favorecer a industrialização de bens de consumo 
duráveis, o Estado fi nanciou o surgimento da CSN (Companhia Siderúr-
gica Nacional) situada em Volta Redonda (RJ), além da criação da Fábrica 
Nacional de Motores, da Companhia Vale do Rio Doce e da Companhia 
de Álcalis. No entanto, indústrias de outros setores como papel, laminados, 
cimento, pneumáticos e tecidos também foram favorecidas.



91

A industrialização brasileira Aula 7

Durante o governo do Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), com a 
fi nalidade de favorecer a industrialização brasileira, foram criados órgãos 
públicos como o Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, o Ministério 
da Educação, o IBGE, Institutos do Álcool, Café, Mate, Sal , Pinho e Cacau. 
A modernização das relações de trabalho e a organização dos trabalhadores 
tiveram como apoio a criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
e do Serviço Social da Indústria.

O papel do Estado foi fundamental para o crescimento da industrial-
ização e a produção do setor primário para exportação. Porém, entre 1945 
e o segundo governo de Vargas, grande parte das divisas obtidas com as 
exportações eram gastas com importações de bens como automóveis. 
Nessa época, fortaleceu uma política de investimentos estrangeiros para 
a industrialização brasileira associada ao protecionismo do governo que 
aumentava as taxas de importação de bens de consumo duráveis, porém 
havia uma facilitação da importação de equipamentos e máquinas para 
prover a indústria brasileira.

O mercado nacional já era desarticulado, nessa época, pois a maioria 
das regiões eram dependentes das exportações de produtos primários e 
realizavam importações de produtos industrializados através de centros 
regionais, porém o Sudeste teve a maior participação na industrialização de 
substituição de importações, modernizou-se com a transferência de multi-
nacionais de países desenvolvidos para a região o que resultou no controle 
das trocas internacionais brasileiras por esses países.

Nesse processo, a tecnologia advinda dos países desenvolvidos e 
empregada na indústria brasileira e de outros países subdesenvolvidos era 
arcaica e garantia para os países desenvolvidos a vanguarda tecnológica da 
produção industrial enquanto que os países periféricos como o Brasil produ-
ziam bens com tecnologias superadas anulando uma possível concorrência 
no mercado internacional entre estes dois grupos de países.

No mercado internacional, com a desvalorização, dos produtos primári-
os exportados pelo Brasil e com o aumento da importação de equipamentos, 
insumos, patentes de produção e investimentos de capitais estrangeiros a 
dívida externa brasileira não cessava de aumentar.

DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL NO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO

Inúmeras empresas podem ter investimentos resultantes da associa-
ção entre capital nacional e estrangeiro como as empresas multinacionais 
que participam de capitais dos países onde se instalam e com o poder de 
interferir na organização política e econômica do país através de vários 
mecanismos. A matriz destas empresas, geralmente, está situada em um país 
(desenvolvido) que centraliza as decisões e remetem suas estruturas técni-
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cas e administrativas para os países onde estão instaladas suas subsidiárias, 
como exemplo podem ser destacadas as multinacionais Coca-cola, Samsung, 
Nestlé, Mitsubshi, Vivo, Motorola, dentre outras.

As multinacionais se submetem as leis dos países que as recebem, 
porém tendo em vista a redução dos riscos de perda da lucratividade essas 
empresas podem se associar através de holdings, cartéis e conglomerados.

No holding as empresas adquirem (compra) um percentual de ações 
de outras empresas em instituições como bancos ou bolsas de valores, 
tornando-a capaz de controlar as operações técnicas e econômicas através 
do domínio acionário.

Apesar de no Brasil a formação de cartel ser uma prática ilegal, este 
consiste em uma associação entre empresas do mesmo ramo produtivo 
tendo em vista o controle do mercado. Essa organização estabelece a 
prática de preços combinados pelas empresas com a fi nalidade de anular a 
concorrência e evitar a inserção de outras empresas no mercado, lesando 
o consumidor e manipulado o livre mercado que deveria ser regulado pela 
lei da oferta e da procura.

Os conglomerados se estruturam através da oferta de vantagens para a 
localização dos empreendimentos industriais que favoreçam a lucratividade 
a curto e a longo prazos.

Os conglomerados tiveram sua origem após a Segunda Guerra Mundial 
através da expansão das empresas multinacionais. Estes surgem quando uma 
empresa assume o controle de outra que pertence a um ramo industrial 
diferente do seu, mas que apresenta uma relação com a cadeia produtiva 
dos bens produzidos.

Desse modo, os conglomerados são formados a partir da associação de 
empresas diversifi cadas e que, muitas vezes, controlam desde a produção de 
matéria-prima até serviços de manutenção, produção e comercialização dos 
bens produzidos, possibilitando a lucratividade com diferentes produtos. 
Em caso de crise de uma das empresas, esta pode ser superada pela lucra-
tividade de outras. Estas organizações também são denominadas cartéis e 
oligopólios, pois impedem o mercado de se estabelecer livremente através 
da lei da oferta e da procura. 

A indústria automobilística (montadoras de automóveis), no Brasil, 
liderou a atual industrialização através da associação entre a indústria nacio-
nal e estrangeira, garantindo o desenvolvimento de outros ramos industriais 
como siderurgia, autopeças, química e petroquímica.

Os Investimentos na indústria automobilística tornaram o automóvel 
o bem de consumo durável mais consumido pelos brasileiros, favorecendo 
a produção do transporte individual em detrimento do transporte de massa 
propiciando a atual precariedade quantitativa e qualitativa da frota de ônibus 
nas cidades brasileiras.

A diversifi cação da produção de matérias-primas aliada ao crescimento 
do mercado interno, a centralização da atividade industrial no Sudeste, 
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principalmente em São Paulo, além da crescente urbanização propiciaram a 
criação de pólos produtivos para promover o dinamismo em outras regiões.

Desse modo, foram criados os pólos de crescimento denominados 
pólos artifi ciais porque foram planejados pelo governo para desenvolver a 
economia do Brasil através do fortalecimento de setores da economia em 
determinadas localidades.

Os pólos de crescimento artifi ciais eram instalados em um município, 
cidade ou metrópole que exercia polarização sobre outras localidades e 
regiões, ou seja, estimulava o crescimento de áreas sob sua infl uência. 

Os pólos de crescimento tinham por fi nalidade a propagação do cres-
cimento econômico de uma a região, a arrecadação de impostos, a geração 
de emprego, a ampliação do mercado e a circulação de capital. Estes pólos 
dependiam da existência de mercado consumido e dos investimentos feitos 
pelo Governo, caso contrário poderiam entrar em estagnação.

Portanto, no fi m dos anos 60 foi criada a Zona Franca de Manaus, onde a 
instalação de empresas multinacionais e nacionais foi favorecida pela política 
de incentivos fi scais e melhorias na infra-estrutura dos distritos industriais. Na 
Bahia, intermediados pela SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste) foram criados o Centro Industrial de Aratu e o pólo petro-
químico de Camaçari, situados na região metropolitana de Salvador. Estes 
pólos industriais só serviram para reforçar as disparidades intra-regionais, pois 
passaram a existir conjuntamente, no nordeste, as estruturas de produção 
latifundiárias e da usina de açúcar com os pólos industriais.

Desse modo, a articulação entre os mercados nacionais passou a ser 
um papel do Sudeste através da ampliação de multinacionais produzindo 
bens de consumo duráveis (linhas de montagem de eletrodoméstricos e 
eletroeletrônicos) e sua disseminação no país. 

São Paulo foi considerado um pólo natural de crescimento, pois o café 
e a industrialização é que promoveram sua posição econômica.

A partir da associação com multinacionais desenvolve-se setores indus-
triais como a informática e a industria bélica surgindo empresas como Imbel 
(Indústria de Materiais Bélicos), Avibrás, Embraer (produção de aviões) e 
Engesa (produção de equipamentos pesados para operações bélicas).

A dependência do capital estrangeiro e das empresas multinacionais 
fragiliza a economia brasileira, pois a possível retirada de investimentos por 
essas empresas acarretaria em prejuízos para a economia brasileira.

RAMOS INDUSTRIAIS

As diferenças entre aspectos técnicos e econômicos levou a diferen-
ciação dos ramos industriais
- Induatria extrativista e de benefi ciamento tem seu produtos retiraados 
diretamente da natureza como o minério de ferro. O tamanho da jazida, 
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a qualidade e a pureza do minério, facilidade de extração e as condições 
geológicas da ́ ´area, transporte são os fatores avaliados para a implantação 
desta indústria. Como exemplo: grupo Icomi extrai manganês, Vale do Rio 
Doce, grupo brasileiro Votorantim, Billinton (Inglaterra), Norsk Hidro 
(Noruega)  Alcan (Aluminium Canadian Corporation) estratores de bauxita 
causam enormes prejuízos ao meio ambiente pela exposição de superfície à 
erosão e a descaracterizazão da paisagem com enormes buracos à mostra. 
Essa exploração abastece muitas siderúrgicas como CSN (Companhia Sid-
erúrgica Nacional - RJ), COSIPA (Companhia Siderúrgica Paulista - SP), 
Belgo Mineira e Mannesmann Alcan (MG).
- Industria de transformação alteram os recursos naturais em subprodu-
tos diversos. Como exempplo as siderúrgicas, ferroviárias navais e auto-
moobilísticas. Podem se indústria de bende produção que produzem maté-
ira-primas e bens de uso permanente como máquinas e equipamentos. As 
indústrias de bens de consumo não duráveis como alímentíciea, roupas, etc.
- Industria de bens de consumo duráveis ou seja produz bens  como au-
tomóveis e eletrodom´esticos de desgaste mais prolongado

Os produtos das agroindústrias tem baixo valor agregado de mercado, é 
utilizada pouca tecnologia e trabalho na elaboração, além de que deterioram-
se facilmente, potanto precisa situar-se próximo do mercado consumidor e 
as áreas produtoras de matéria-prima o custo com transporte. Desse modo, 
as usinas de açúcar e álcool como o grupo Ometo situadas em Bauru e 
Barra Bonita maiore áreas produtoras de cana de São Paulo; indústria de 
laticínios como a Vior e  a Conmpanhia Paulista situadas  entre as bacias  
do vaale do Paraíba situada próximo aos grandes mercados consumidore 
as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo.

Na região Sul destacam-se Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul, 
no rio grande do sul a modernização de técnicas de produção, pouca mão-de-
obrae a maior concentração de indústria de bebidas do Brasil como exemplo 
Maison Forestier em Garibaldi, Almaden com sede na Califórnia (EUA).

Na mesma região empresas frigorífi cas com Capeco Seara, Perdigão e 
Sadia situadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná associada a 
pequena propriedade policultora (milho, bovino, suínos).

As indústrias com predomínio de localização urbana está espalhada no 
Brasil como as industrias de bns de consumo duráveis e de bens de capital 
concentram-se geografi camente em razão da da complexidade técnica de 
operação, demanda maior de recursos fi nanceiros, oferta de energia e trans-
porte modernos e sistemas de comunicação concicionando sua localização 
aos centros urbanos.

A tercerização da economia, ou seja, a integração entre os setores 
secundário (industria)e terciário (serviço) da economia resultante das espe-
cializações e do uso da informática no setor de produção industrial através 
da operação de máquinas.
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1. Explique importância da participação do capital estrangeiro da industri-
alização brasileira.
2. Cite uma consequência da centralização industrialização brasileira no 
Sudeste.
3. Estabeleça uma relação entre a indústria extrativa e problemas ambientais.

O crescimento das indústrias de bens de consmo duráveis, no Brasil 
deve-se a garantia de um mercado interno a obtenção rápida de lucros pelos 
investidores, localizando-se preferencialmente nas regiões metropolitanas 
devido a complexa cadeia de operações.

O processo de descentralização inter-regional e intra-regional da industial-
ização incentivado e promovido pelo Estado ainda não conseguiu vencer os 
obstáculos impostos pela dependência do mercado internacional (multinacio-
nais), nem fortalecer a economia interna, nem evitar a concentração industrial 
no Sudeste que propicia o aumento dos problemas sociais decorrestes de fl uxos 
migratórios em direção aos centros de produção industrial e de serviços.

CONCLUSÃO

Desse modo, pode-se afi rmar que a economia brasileira tornou-se de-
pendente de capitais estrangeiros em razão da inserção de multinacionais 
como base da industrialização brasileira apresentando como consequência 
para o território brasileiro disparidades regionais e intra-regionais propiciadas 
pelo processo de industrialização centralizada na região Sudeste estimulando 
grandes fl uxos migratórios e crescente urbanização. Desse modo, a antiga 
divisão do trabalho ainda se perpetua internamente no território brasileiro 
de modo que há regiões mais industrializadas e regiões agroexportadoras.

Como vimos, a industrialização brasileira foi implantada em território 
brasileiro tardiamente. Desse modo, o Brasil ao longo dos anos tornou-se 
dependente da importação de bens industrializados. O fortalecimento da 
indústria brasileira ocorre com o governo de Getúlio Vargas e tem a con-
centração maciça dos diversos ramos industriais na região Centro-Sul do 
país originando desigualdades regionais.

RESUMO

ATIVIDADES
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Na próxima aula o texto versará sobre a economia brasileira, destacando 
as relações entre os diversos setores produtivos e as trocas internacionais.

Você deverá, ao término desta aula, conhecer as principais características 
da industrialização brasileira.
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