
Conjunto de operações necessárias à
transformação de matéria-prima em produ-
tos semi-acabados e acabados.

FASES

TIPOS DE INDÚSTRIA

Aindústria qto. à utilização de maté-
ria-prima e fontes de energia

ARTESANATO - MANUFATURA - MAQUINOFATURA

�

�

�

�

Indústria Extrativa;
Indústria de bens de base;
Indústria de bens intermediários;
Indústria de bens de consumo

- ocupa grandes espaços e utiliza
grandes quantidades de matéria-prima e
fontes de energia.
Ex.: siderúrgica, petroquímica e cimento

Pesada

INDÚSTRIA

Duráveis

Não duráveis



LEVE - é o inverso da pesada.
Ex.: alimentícia, papel e farmacêutica.
(*) Estes conceitos são relativos

Aindústria qto. a tecnologia empregada

Tradicionais

Dinâmicas

- utilizam grande quantidade
de mão-de-obra (regime Fordista) e carac-
terísticas da primeira revolução industrial.

- utilizam muita tecnologia
moderna e capital, menor quantidade de
mão-de-obra, está mais qualificada.



A INDÚSTRIA QTO. ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO E DA PRODUÇÃO



A INDÚSTRIA QTO. AO FATOR
HISTÓRICO



HORIZONTAL

VERTICAL

- quando uma empresa con-
trola vários ramos que não se complemen-
tam.

MINERAÇÃO - PAPEL - ALIMENTÍCIA

- quando uma empresa con-
trola vários ramos da indústria que se
complementam.

MINERAÇÃO - SIDERURGIA - PEÇAS E
MÁQUINAS

MONOPÓLIO - OLIGOPÓLIO - CARTEL -
TRUSTE - HOLDING - JOINT-VENTU-
RIES

A INDÚSTRIA QTO. A ATIVIDA-

DE MERCADOLÓGICA E EM-

PRESARIAL

A INDÚSTRIA QTO. A CONCEN-

TRAÇÃO FINANCEIRA





Fatores responsáveis pelo seu desen-
volvimento industrial

PRINCIPAIS ÁREAS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Política expansionista e imperialista;
Abudância e variedade de recursos natu-

rais (solos férteis, energia e minérios);
Extensa malha ferroviária;
O afluxo de imigrantes;
Ocupação de posse das terras (homeste-

ad act);
Incentivo e desenvolvimento nas pesqui-

sas;
Expansão mundial das empresas Norte-

americanas (as multinacionais).

Nordeste do país (manufacturing-belt);
Grandes lagos;
Costa do pacífico (sillicon valley);
Golfo do México.

�

EUA



Fatores determinantes

�

�

Aera Meiji (1868 a 1912):

Corrida imperialista-colonialista e estímulo

aos grandes grupos empresariais, denomi-

nados de Zaibatsus (Mitsubishi, Mitsui,

Sumitomo e Yasuda).

Após a II Guerra Mundial, justamente a

partir de 1960, o crescimento industrial foi

espetacular (abertura do mercado nos mol-

des americanos), reorganização dos gran-

des trustes-zaibatsus, elevação da pou-

pança interna, importação maciça de maté-

ria-prima e investimentos na educação pes-

quisa e tecnologia).

(*) A ilha de Honshu é a principal área

industrial (os pôlderes nipônicos).

JAPÃO



Fatores determinantes:
Jazidas carboníferas;

Circulação fluvial - Rio Reno;
Incentivos estatais aos Kozerns;
�

�

ALEMANHA
EUROPA

Região Parisiense, Nice, Toulouse e
Champagne.
(*) Potencia nuclear da E. Ocidental, jazi-
das de carvão e UHEs dosAlpes.

FRANÇA

Norte do país: jazidas de gás natural,
potencial hidráulico.

ITÁLIA

Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda
do Norte.
(*) A bacia londrina é a mais importante
área industrial

R. Unido



(*) Importante porto de Roterdã e presença

do Rio Reno

Benelux - Bélgica -

Netherland - Luxemburgo

Federação Russa - Polônia - Hungria -

Romênia - Rep. Bálticas: Letônia e Estônia.

Europa Ocidental



As ZEEs (zonas econômicas especiais -
Leste do país

CHINA

Coréia do Sul, Hong Kong, Taiwan e
Cingapura.

TIGRES ASIÁTICOS

Sul do país (jazida Carbonífera) e investi-
mentos na energia nuclear, além de incen-
tivos a implantação de tecnopolos de infor-
mática

ÍNDIA

Grande Cidade do México.

MÉXICO

Grande BuenosAires.

ARGENTINA



Eixo Rio - São Paulo - BH

BRASIL

Único país do continente africano que é
subdesenvolvido industrializado.

ÁFRICA DO SUL

Austrália / nova Zelândia e Canadá

PAÍSES DESENVOLVIDOS INDUS-

TRIALIZADOS DE INDUSTRIALIZA-

ÇÃO RECENTE:


