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#Reconhecer os tipos de indústria

#Avaliar os principais fatores que
atraem as indústrias

#Compreender a função dos incentivos
fiscais n o cenário da indústria
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INDÚSTRIA

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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A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

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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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL OCORRIDA NA EUROPA
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INDÚSTRIA
Quanto à evolução da indústria, podemos reconhecer três estágio fundamentais:

O ARTESANATO (o produtor executava sozinho todas as fases da produção)
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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)
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A INDÚSTRIA DE PONTA, 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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INDUSTRIALIZAÇÃO E CAPITALISMO

A industrialização desenvolveu-se
paralelamente à evolução do capitalismo, o
qual conheceu inicialmente o estágio
concorrencial que se caracteriza pela
excessiva centralização e domínio do
mercado por poucas empresas, como
acontece atualmente com as
multinacionais.
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CLASSIFICAÇÃO DAS INDÚSTRIAS: 
As indústrias costumam ser classificadas em dois grandes grupos:

• Indústria de base ou de bens de produção – aquelas que produzem bens para
outras indústrias. Por exemplo: siderurgia, metalurgia e química.
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• Indústrias leves ou de bens de consumo – aquelas que produzem
bens para o uso e consumo da população. São subdivididas em:
bens de consumo duráveis (automóveis, eletrodomésticos etc) e
não-duráveis (alimentos, roupas, remédios etc).
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FATORES LOCACIONAIS

São os fatores que determinam a instalação de indústrias em determinado
local. Cada tipo de indústria precisa de alguns fatores mais intensamente do
que de outros.

01- Fontes de energia
02- Água
03- Mão-de-obra
04- Mercado Consumidor
05- Incentivos fiscais
06- Matéria prima
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01- O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para
o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base
ou de recursos ligados à agricultura, é:

a) Indústria de bens de consumo

b) Indústrias extrativas

c) Indústrias de bens de produção

d) Indústrias de equipamentos

e) Indústrias recicladora
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02- O setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez
mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No
entanto, alguns seguimentos da indústria não possuem grandes aparatos
tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que
utiliza pouca tecnologia no processo de produção.

a) Indústria moderna

b) Indústria de ponta

c) Indústria tradicional

d) Indústria de bens de consumo

e) Indústria de bens intermediários
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03. Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede:
“Essa forma de industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Trata-se
de uma industrialização que, como o nome sugere, foi historicamente atrasada em relação à original e
ocorreu em muitos países subdesenvolvidos [...]. Foi mais comum no século XX, embora, em alguns
casos, tenha se iniciado de forma tímida no fim do século XIX”.
Vesentini, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.67.

A forma de industrialização a que o autor se refere é:
a) a do tipo clássica, caracterizada pelo predomínio das chamadas “indústrias de chaminés”, hoje
obsoletas.
b) a do tipo planificada, vista como a única forma de os países periféricos conseguirem se industrializar,
sobre a forte proteção do Estado.
c) a do tipo tardia, realizada, em geral, com a presença predominante de capital estrangeiro e empresas
multinacionais.
d) a do tipo planificada, realizada em países socialistas e keynesianistas, procurando articular o setor da
indústria de base com o setor de bens de consumo.
e) a do tipo tardia, realizada graças à emancipação econômica apenas recentemente conquistada pelos
países subdesenvolvidos.
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