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Indústria é a atividade pela qual o homem transforma
matérias-primas em produtos semi acabados ou
acabados. Sua importância é tão grande atualmente
que quase tudo o que o homem moderno consome e
utiliza é produto da indústria.
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• Quanto à evolução da indústria, podemos reconhecer três estágio
fundamentais:

• O artesanato (o produtor executava sozinho todas as fases da produção)
• A manufatura (estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura,

onde predomina o trabalho manual mas ocorre divisão do trabalho e
emprego de máquinas simples e ferramentas)

• A maquinofatura, que corresponde ao estágio atual, marcado pelo
predomínio da máquina e da automoção, bem como das modernas fontes de
energia e da especialização do trabalho.
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•A industrialização atual resulta de um processo
evolutivo iniciado com a Revolução Industrial ocorrida
na Europa e particularmente na Inglaterra a partir do
século XVIII. A Revolução Industrial significou a
passagem de uma sociedade rural e artesanal para
uma sociedade urbana e industrial.
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A industrialização desenvolveu-se paralelamente
à evolução do capitalismo, o qual conheceu
inicialmente o estágio concorrencial (livre
concorrência) e a seguir o estágio monopolista
(Segunda metade do século XIX em diante), que
se caracteriza pela excessiva centralização e
domínio do mercado por poucas empresas,
como acontece atualmente com as
multinacionais.
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•Monopólio: É o domínio do 
mercado por uma empresa, 

grupo ou pelo Estado. 

Por exemplo: monopólio do 
petróleo no Brasil pela 

Petrobrás.
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•Oligopólio: É o domínio do 
mercado por um reduzido 

grupo de empresas. 

Por exemplo: o tradicional 
oligopólio das operadoras de 

telefonia móvel 
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• Truste: É a fusão de várias empresas para dominar o
mercado Por exemplo: os trustes do petróleo, do fumo.
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• Multinacional: É uma grande 
empresa que, a partir de uma base 
nacional (matriz), atua em diversos 

outros países. Para as 
multinacionais o mundo não tem 
fronteiras políticas. Por exemplo: 
GM, Ford, Esso, Mitsubishi etc.
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