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Plano de Aula: 
Aula expositiva sobre a Evolução histórica da economia Brasileira, 
apresentando resumo histórico-econômico do Brasil: A Internalização da 
Economia e o Estado. Como apoio e complementação ao conteúdo da 
aula presencial os alunos poderão assistir os vídeos disponibilizados na 
internet através do Youtube. 

 
Histórico Econômico  do Brasil 

 
Período Pré-Colonial (1500-1530); 

A época Colonial (1530-1822);  

 Período Imperial (1822-1889); 

 A República Velha (1889-1930); 

 Estado Novo (1930-1954); 

 Plano de Metas (1954-1964); 

 Milagre Econômico(1969-1973); 

 A Década Perdida(1980-1990); 

 Abertura Econômica (1990-2005); 

Governo do PT (2005-2016). 
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   Brasil – Período Pré-Colonial 

O período pré-colonial corresponde aos primeiros anos de 
colonização do Brasil pelos portugueses. Abrange dos anos de 1500 a 1530 
e a principal atividade econômica foi a exploração do pau-brasil. 
Durante os primeiros trinta anos (1500-1530), desde que chegaram no 
território brasileiro, eles descobriram o pau-brasil, uma madeira nativa da 
Mata Atlântica, que tinha sucesso no mercado consumidor europeu. 
Foi então realizado o primeiro ciclo econômico do Brasil: o ciclo do pau 
brasil. Essa espécie de madeira era utilizada, já pelos índios para o 
tingimento de tecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ciclo do ouro é considerado o período em que a extração e exportação do ouro 
figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país e teve seu inicio 
no final do século XVII, época em que as exportações do açúcar nordestino decaiam 
pela concorrência mundial do mercado consumidor. 
Esse período representou o momento de maior abuso e dominação do Brasil pelos 
países europeus, posto que a Coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério 
extraído, os quais eram taxados nas Casas de Fundição, onde as pedras eram derretidas 
e transformadas em barras e receberiam um selo que dariam legitimidade para ser 
negociado, pois haviam desvios e sonegações que, quando descobertos, eram 
penalizados duramente. 

Brasil – Período Colonial 
 
O ciclo da cana-de-açúcar teve início no Brasil colônia, na época em que foram 
criadas as capitanias hereditárias. A empresa açucareira brasileira foi durante os 
séculos XVI e XVIII, a maior empresa agrícola do mundo ocidental. 
Ciclo da Cana-de-açúcar: Base da economia colonial era o engenho de açúcar. 
Utilizava a mão de obra escrava e tinha como objetivo principal a venda de açúcar 
para o mercado europeu. 
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Período do Ciclo do Algodão 
  

O Ciclo do Algodão no Brasil ocorreu entre a segunda metade do século XVIII e começo do século 
XIX.  Neste período, a produção de algodão era quase toda voltada para o mercado externo, 
principalmente para a Inglaterra, que passava pelo auge da Revolução Industrial Inglesa. Portanto, 
o algodão brasileiro foi muito usado como matéria-prima para a indústria têxtil britânica. 
Vale ressaltar que, nesta época, o algodão não era o único produto da economia brasileira. A 
economia era diversificada, embora centrada na produção de gêneros agrícolas. 
 Neste período, a principal região produtora de algodão do mundo era o sul dos Estados Unidos, 
cuja quase totalidade da produção também era destinada à indústria têxtil inglesa. 
  
Principais características: 
 - Utilização, principalmente, de mão de obra escrava africana nas fazendas produtoras. 
 - Cultivo em grandes propriedades rurais (latifúndios). 
 - Produção voltada quase que totalmente para o mercado externo, principalmente para Inglaterra. 
A principal região de produção de algodão no período era o Maranhão. A Companhia Geral do 
Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, criada em 1756, era a principal “empresa” responsável pela 
produção, obtenção de mão de obra escrava africana e comercialização do produto na Europa. O 
Ceará também se destacou na produção de algodão nesta fase. 
  
Fim do ciclo 
  
Com o avanço da cultura do café, a partir do começo do século XIX, o algodão deixou de ser um dos 
principais produtos exportado pelo Brasil. Porém, vale ressaltar que o cultivo e beneficiamento do 
algodão não deixaram de ser importantes atividades econômicas no Brasil. Até hoje, o cultivo de 
algodão é muito importante na economia brasileira. 
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Período Imperial (1822-1889) 
 
Período do Ciclo do Café 
  

O café chegou ao Brasil, na segunda década do século XVIII, através de Francisco de Melo Palheta. Estas 
primeiras mudas foram trazidas da Guiana Francesa. No século XIX, as plantações de café espalharam-
se pelo interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Os mercados nacionais e internacionais, principalmente 
Estados Unidos e Europa, aumentaram o consumo, favorecendo a exportação do produto brasileiro. 
  
Com a queda nas exportações de algodão, açúcar e cacau, os fazendeiros sentiram a grande 
oportunidade de obterem altos lucros com o “ouro negro”. Passaram a investir mais e ampliaram os 
cafezais. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação 
brasileiro, sendo também muito consumido no mercado interno. 
  
Os fazendeiros, principalmente paulistas, fizeram fortuna com o comércio do produto. As mansões da 
Avenida Paulista refletiam bem este sucesso. Boa parte dos lucros do café foi investido na indústria, 
principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o desenvolvimento deste setor e a 
industrialização no Brasil. Muitos imigrantes europeus, principalmente italianos, chegaram para 
aumentar a mão de obra nos cafezais de São Paulo. 
 

Principais consequências do Ciclo do Café 

  
- A economia brasileira ficou muito dependente das exportações de café. Quando o preço do produto 
caia, o governo brasileiro comprava estoques e queimava para aumentar o preço (política de valorização 
do café). 
 - Concentração do poder político e econômico na região Sudeste. 
 - Aumento do desenvolvimento industrial e urbano no Sudeste. 
 - Imigração europeia para as lavouras de café e indústrias do Sudeste. 
 - Construção de ferrovias para escoar a produção de café do interior de São Paulo para o porto 
de Santos. 
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Período do Ciclo da Borracha 
  

No final do século XIX a recém-criada indústria de automóveis estava em plena expansão. As empresas e a 
classe média correram para adquirir o meio de transporte do momento. Com isso, a demanda pela 
borracha aumentou significativamente, pois este produto era matéria-prima para a fabricação de pneus.  
  
Expansão da produção e suas consequências  
  
O Brasil passou a exportar toneladas de borracha, principalmente para as fábricas de automóveis norte-
americanas. As principais regiões produtoras de borracha eram os estados do Pará e Amazonas, utilizando 
a extração do látex das seringueiras, que havia em abundância na região da floresta amazônica. 
  
Esta rápida expansão da produção de borracha atraiu grande quantidade de trabalhadores para a região, 
principalmente, nordestinos que fugiam da seca nordestina e estavam em busca de emprego e melhores 
condições de vida. 
 Na primeira década do século XX, o Brasil tornou-se o maior produtor e exportador mundial de borracha. 
Em 1910, por exemplo, chegou a exportar, aproximadamente, 40 mil toneladas do produto. 
 Este crescimento econômico da região amazônica foi acompanhado de significativo desenvolvimento 
urbano. Muitas cidades surgiram e outras se desenvolveram como, por exemplo, Manaus. O comércio 
interno aumentou significativamente e a renda dos habitantes melhorou. Esta euforia contribuiu para a 
construção de casas, prédios públicos, estradas, teatros e escolas. 
 
 
Crise da borracha 
  
Na década de 1910, empresários holandeses e ingleses entraram no lucrativo mercado mundial de 
borracha. Passaram a produzir, em larga escala e custos baixos, o produto na Ásia (Ceilão, Indonésia e 
Malásia). A concorrência fez com que, no começo da década de 1920, a exportação da borracha brasileira 
caísse significativamente. Era o fim do ciclo da borracha no Brasil. Muitas cidades se esvaziaram, entrando 
em plena decadência. 
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 A República Velha (1889-1930) 

O MODELO AGROEXPORTADOR BASEADO NO CAFÉ 
 
 
Contribuiu fortemente para a transição do trabalho 
escravo para o assalariado e transferiu para o Centro-Sul  o 
núcleo central do desenvolvimento econômico do País. 

A pauta de importações era bastante diversificada,contendo 
produtos manufaturados e de consumo. 
  
  Problema na balança de pagamentos; 
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 Nos anos de 1930 a 1954, o Nacionalismo passou a ser um elemento importante nos debates sobre problemas políticos e 
econômicos brasileiros. 
 
A industrialização brasileira é conhecida como industrialização por substituição de importações. 
 

Medidas implementadas, Estado Novo, de caráter econômico social: 
 
Suspendeu o pagamento dos juros e amortização da dívida externa;   
Suspendeu o sistema de valorização artificiais de compra e queima do café; 
Começou a implementar a indústria de base; 
Acelerou a adoção de medidas trabalhistas (CLT). 
Em 1942 começou a construir a CSN Companhia Siderúrgica Nacional; 
Criou a Vale do Rio Doce – com o objetivo de garantir os minérios necessários a CSN 
Criação do Ministério do Trabalho; 
Criação do salário mínimo em 1941; 
Lei da sindicalização, e outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Plano de Metas 1954 A 1964 - O Novo modelo econômico 

Esse período começa com a morte de Getúlio Vargas, quando assumiu seu vice Café Filho, e termina com o golpe militar de 
1964. Um momento importante desse período corresponde à implementação do Plano de Juscelino Kubitschek 

01 - Investimentos estatais em infraestrutura; 

02 - Incentivo ao aumento da produção; 

03 - Incentivo à introdução dos setores de bens de consumo duráveis; 

04 - Estímulo à produção de alimentos 
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Milagre econômico brasileiro 

 
Milagre econômico brasileiro é a denominação dada à época de crescimento econômico elevado durante o Regime 
Militar  no Brasil , entre 1969 e 1973, também conhecido como anos de “chumbo". Nesse período do desenvolvimento 
brasileiro, a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,8% a.a. em 1968 para 14% a.a em 1973, e a inflação passou de 19,46% em 
1968, para 34,55% em 1974. Paradoxalmente, houve aumento da concentração de renda e da desigualdade. 
 
O governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, o Brasil passou por um acelerado crescimento econômico baseado 
no Plano de Metas, a partir do qual se pretendia dar conta de cinquenta anos de progresso em apenas cinco. Ao final do 
governo, uma forte pressão inflacionária começou a ser sentida no país, agravando-se com a renúncia de Jânio Quadros e 
com os impasses institucionais que marcaram o período de João Goulart (1961-1964). Tais fatos fizeram com que se 
elevassem os déficits do governo de tal forma que o resultado foi uma forte inflação de demanda. 
 
Logo após o Golpe Militar, que se seguiu em abril de 1964, no início do governo Castelo Branco, foi criado um primeiro 
Programa de Ação Econômica do Governo - PAEG, com dois objetivos básicos: formular políticas conjunturais de combate  
inflação, associadas a reformas estruturais, que permitiram o equacionamento dos problemas inflacionários causados 
pela política de substituição de importações e das dificuldades que se colocavam ao crescimento econômico; o que requeria, 
agora, que fosse dado um segundo passo no processo: a expansão da então pequena indústria de 
base (siderurgia, energia, petroquímica) para evitar que o aumento da produção de bens industriais de consumo final, 
ampliada pela política de substituição de importações, provocasse um aumento insustentável nas importações brasileiras 
de insumos básicos, que a indústria nascente consumia de forma crescente. 
Após um período de ajuste inicial recessivo, de março de 1964 até fins de 1967, marcado pela reorganização do sistema 
financeiro do Brasil, pela recuperação da capacidade fiscal do Estado e maior estabilidade monetária, iniciou-se em 1968 um 
período de forte expansão econômica no Brasil dos incentivos fiscais do Estado. 
De 1968 a 1973 o PIB brasileiro cresceu a uma taxa média acima de 10% ao ano, a inflação oscilou entre 15% e 20% ao ano e 
a construção civil cresceu, em média, 15% ao ano. Antônio Delfim Netto é considerado o principal arquiteto e executor das 
políticas econômicas dessa fase, reconhecido por alguns como "superministro". Foi o momento de formação de grandes 
conglomerados no Brasil. 
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O papel das estatais nesse processo 

 
O Estado investiu muito na indústria pesada, siderurgia, petroquímica, construção naval e geração de energia hidrelétrica. O 
sucesso dessa política econômica logo se tornou evidente: o crescimento da produção de bens duráveis de consumo no Brasil 
daquele período alcançou a taxa média de 23,6% ao ano, e o de bens de capital 18,1%. As empresas estatais cresceram e, bem 
administradas, obtiveram lucros imensos. 
 

O fim do milagre 

 
Após a prolongada queda do Crash de 1971, a partir de 1973 o crescimento da economia brasileira diminuiu e em 1974 ocorreu 
o primeiro choque do petróleo, quando seu preço foi elevado abruptamente de US$3,37 para US$11,25 por barril. A crise do 
petróleo provocou uma aceleração da taxa de inflação no mundo todo e principalmente no Brasil, onde passou de 15,5% em 
1973 para 34,5% em 1974. O corte nas importações foi uma das medidas adotadas para a diminuição do gasto. Isso prejudicou 
o Brasil em dois sentidos: na perda de mercado externo e em não poder restringir suas próprias importações. O crescimento 
diminuiu no período 1974-1979 passando a 6,5% em média; na época do "milagre" as taxas de crescimento eram, em média, 
superiores a 10% anuais, tendo alcançado picos de 13% anuais. 
 
A dívida externa brasileira chegou a US$ 90 bilhões. Para pagá-la, eram usados 90% da receita oriunda das exportações, e o 
Brasil assim entrou numa fortíssima recessão econômica que duraria até a década de 1990 e que tem como maior fruto 
o desemprego, que se agravou com o passar dos anos. 
 

Década perdida 1980-1990 
 
A década perdida refere-se à estagnação econômica vivida pela América Latina durante a década de 1980, quando se 
verificou uma forte retração da produção industrial e um menor crescimento da economia como um todo. Para a maioria dos 
países, a década de 1980 é sinônimo de crises econômicas, volatilidade de mercados, insolvência externa e baixo crescimento 
do PIB (no caso do Brasil houve inclusive queda), alto nível de desemprego, estagnação da economia e índices de inflação 
extremamente elevados. Houve também, na década perdida, perda do poder de compra da população, aumento da dívida 
externa e do déficit fiscal. 
No Brasil, os anos 1980 trouxeram o final do ciclo de expansão vivido na década de 1970(o chamado "milagre econômico 
brasileiro"). Tentativas de combater a crise econômica dos governos Sarney e Collor se mostraram frustradas. 
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Abertura econômica (1990–2005) 

 
O governo Fernando Collor teve, como principal lema, a falência do projeto desenvolvimentista como motor de crescimento. Em 
particular, a baixa qualidade dos automóveis e computadores nacionais, protegidos por altas barreiras alfandegárias, foi utilizada 
como exemplo da incapacidade do governo como grande empresário. A partir de então, observou-se uma crescente abertura 
comercial e uma série de privatizações. Diversas empresas de baixa eficiência, principalmente do setor de informática, foram 
à falência, enquanto a qualidade dos produtos disponíveis teve uma melhora substancial. 
A estabilidade monetária só foi alcançada com a implantação do Plano Real, em 1994, já no governo Itamar Franco. Como 
consequência do fim da inflação e do fim do regressivo imposto inflacionário, houve uma melhora da renda sem precedentes para as 
classes mais baixas. O ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso, foi eleito presidente com ampla margem. Sua presidência foi 
caracterizada por avanços nos processos de modernização e redistribuição de renda. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal ajudou a controlar os gastos dos estados e municípios. Por outro lado, a insistência na política 
de câmbio fixo valorizado gerou um prejuízo na situação fiscal que culminou com o ataque especulativo e a implementação do regime 
de câmbio flutuante com Armínio Fraga. A implementação de políticas redistributivas como o Bolsa Escola e o Bolsa 
Alimentação ajudou a reduzir a concentração de renda, porém com efeitos muito inferiores aos do fim da inflação. 
A política econômica do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, baseada no câmbio flutuante e numa política 
monetária austera visando ao controle da inflação. Do ponto de vista fiscal, o controle do superavit se deu através de um aumento 
substancial de arrecadação que contrabalançou a significativa elevação nos gastos públicos.  
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Governo do PT (2005-2016) 

 
A agenda de reformas a partir do governo FHC nunca foi majoritária. Havia um conflito latente entre a visão do Ministério da Fazenda e do Ministério 
do Desenvolvimento. No primeiro governo Lula, também havia um discurso de responsabilidade fiscal, enquanto em outros segmentos do governo 
havia um discurso mais tradicional da esquerda de resgate da agenda nacional-desenvolvimentista que depois acabou predominando.  
Após a arrumação da casa fiscal no segundo mandato de FHC, tivemos um período em que a taxa de crescimento da receita foi o dobro da taxa de 
crescimento da economia.  Apesar do crescimento real da despesa na casa de 7% ao ano, o superávit manteve-se elevado, em torno de três pontos 
percentuais do PIB ao ano, por um longo período.  
O Brasil não aproveitou os ajustes na economia que se iniciaram com o Plano Real em 1994 para recolocar o país na rota do crescimento. 
A descoberta do pré-sal foi recebida como um bilhete premiado e deu origem a uma série de equívocos no setor.  O modelo de exploração de 
petróleo foi mudado para o Estado se apropriar de uma riqueza ainda inexistente e que desapareceu. 
Reservas de mercado foram construídas em seu entorno com uma retrógrada e cara política de conteúdo nacional. Em paralelo, a Petrobrás foi 
apropriada por uma quadrilha política e mergulhou na corrupção que quase a destruiu por completo, como está sendo revelado pela Operação Lava 
Jato. 
Reeditou-se o nacional-desenvolvimentismo na segunda metade do governo Lula e nos dois mandatos de Dilma Rousseff. 
O Estado passou a coordenar as principais decisões de investimento por meio de estímulos e subsídios. O papel do Estado é dar incentivo e proteção 
para que a economia se desenvolva 
Dilma, embalada pelo sucesso das políticas anticíclicas de Lula, não desfez os estímulos e ao contrário dobrou a aposta e aumentou a interferência na 
vida econômica, de modo atabalhoado, causando fortes distorções. 
Com Dilma Rousseff houve a intervenção no preço da gasolina para controlar a inflação e não ter de aumentar as taxas de juro, mudanças nas regras 
do setor elétrico para não encarecer a conta de luz, medidas de proteção à indústria automobilística para incentivar o consumo. Na gasolina, 
conseguiu-se desestabilizar a Petrobrás e levar o setor alcooleiro à falência. No setor elétrico, as geradoras foram desestruturadas. 
Com isso houve um imenso retrocesso nas agências reguladoras, que perderam autonomia.  No comércio exterior, o Brasil perdeu o bonde da 
história. Paralisaram-se as negociações de acordos comerciais. 
Houve uma concessão desenfreada de crédito subsidiado. Não havia foco. Não foram estipuladas metas de resultados. A conta dos subsídios via 
BNDES chegou a 313 bilhões de reais de 2008 a 2015 – o equivalente a 12 anos de Bolsa Família. Somam-se a isso uma taxa de juro bem menor do 
que a inflação, as desonerações, as intervenções na Petrobrás. O que aconteceu é que em 2011, começou uma queda contínua do investimento, do 

crescimento e da geração de emprego formal. É uma trajetória crescente que resultou na atual recessão. 

 

 

 


