
Era Vargas: transformações 

econômicas
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ENEM: Características e transformações das estruturas produtivas 



Tempos de mudança
 Revolução de 1930 – República Nova -

REPÚBLICA POPULISTA – 1930 a 1964

 Populismo: prática política em que um setor da

elite assume a chefia do movimento de

reivindicações populares, mas sem prejudicar os

seus interesses.

 Transformações econômicas:

 A indústria transformou-se na principal

atividade econômica do país;

 Intervenção do Estado na Economia

 Forte influência do capital estrangeiro no país.



Intervenção do Estado na Economia

 O Estado passou a ser 

o principal investidor 

no setor industrial.

 Indústria pesada 

(metalurgia, siderurgia, 

mineração de ferro, 

geração de energia 

hidrelétrica)

 Apoio dos industriais e 

dos militares.

Principais empresas:

➢ Companhia Siderúrgica 

Nacional;

➢ Companhia Vale do Rio 

Doce;

➢ Fábrica Nacional de 

Motores (mecânica 

pesada)

➢ Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco.

Consolidação da 

industrialização no Brasil.



Tempos de mudança

Transformações socioeconômicas

 Burguesia industrial transformou-se no 

grupo mais rico do país;

 A Classe média fortaleceu-se e o operariado 

cresceu;

Transformações políticas

 Diminuiu o poder das oligarquias e cresceu o 

poder do governo federal.



O processo de industrialização

Surto industrial – aumento do número de fábricas, sem 

alterar as bases da economia do país.

Processo de industrialização – conjunto de mudanças que 

atingem a economia, a sociedade, a política e a cultura.

Brasil – economia agrário-exportadora industrialização

✓ Política de Vargas para combater a crise de 1929

✓ Parque industrial ocioso



Nova política de defesa do café

 Cafeicultura – principal 

setor da economia;

 Combater os efeitos da 

crise de 1929;

 O governo compra os 

excedentes de café;

 Emissão de dinheiro –

queima do café;

 De 1930 a 37 – 100 

milhões de sacas de café 

foram queimadas. 



OBJETIVOS:

 Industrialização por 

substituição de importações

A procura de produtos

industrializados era maior do que a

oferta.

Estímulo à produção nacional

aproveitando a capacidade ociosa

das indústrias.

Sem a necessidade de pedir

empréstimos para aumentar a

produção.

Defender a política como

um todo e permitir ao

Brasil superar os efeitos

da Crise de 1929.

Efeito multiplicador

positivo – os setores

dependentes do café

continuaram a funcionar

sem abalos.



Desenvolvimento da indústria:

 Burguesia industrial 

acumulou capital para 

investir na indústria;

 Crise nos EUA –

falências de 

indústrias –

importação de 

máquinas a preços 

baixos pelo Brasil;

 A proteção do 

governo ao setor 

industrial



CSN – Volta Redonda

Cia. Vale do Rio Doce
Cia. Hidro Elétrica do São Francisco 



Problematização: O que significou a Era Vargas para a vida 

nacional?

Pauta: Industrialização e trabalhismo



Era Vargas

Palavras-chave:

Centralizador

Intervencionista

Ditatorial

Autoritário

Repressor

Violento

Anticomunista
Ultranacionalista

Desenvolvimentista

Propagandista

Populista

Palavras-chave: 

Federalismo

Política do café com leite

Política dos governadores

Coronelismo

Voto de cabresto 

Clientelismo



1. República Velha X Era Vargas

2. A industrialização do país

- Objetivos: Aumentar a autossuficiência do país e garantir a defesa dos seus recursos

- Medidas intervencionistas do governo: ofereceu incentivo aos empresários, facilitou

empréstimos e criou indústrias de base, destinadas à produção de bens de capital

(bens capazes de produzir outros bens – máquinas, instalações fabris, equipamentos)

3. A relação de Getúlio Vargas com os trabalhadores
- Apresentava-se como o “pai dos trabalhadores”, aquele que “concedeu” as leis

trabalhistas

- Apelava à “colaboração entre as classes”, difundindo ideias de exaltação do trabalho

- Proibiu as greves e estabeleceu uma legislação sindical mais rígida

- Mantinha a classe trabalhadora dócil, o que favorecia a elite e mascarava as

desigualdades sociais

4. A área rural no Estado Novo

- Extermínio do cangaço
- Manutenção do poder dos coronéis sobre os trabalhadores rurais, que não foram
incluídos na legislação trabalhista. Contudo, com a suspensão das eleições e a
nomeação de interventores, os coronéis perderam a sua força política

República Velha Era Vargas

1. Autonomia estadual 1. Centralizador e intervencionista

2. Desenvolvimento da agricultura 2. Desenvolvimento industrial


