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INDÚSTRIA/FÁBRICA - CONCEITOS

• Indústria: Conjunto de atividades econômicas que têm por fim 
a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes 
energéticas, transformando-as em bens de produção ou de 
consumo

• Fábrica: Uma fábrica é
um edifício industrial onde trabalhadores manufaturam bens o
u supervisionam o funcionamento 
de máquinas que processam um produto, transformando-o em 
outro. 

• Surgimento da indústria: Essa atividade econômica surgiu na 
Primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e início do 
século XIX, No Reino Unido.



Tipo de Indústrias

• Indústria Extrativa

• Indústria de Transformação

• Indústria de Construção 



Indústria Extrativa

• A indústria extrativa retira a matéria-
prima da natureza para ser utilizada em 
outras indústrias. 

• Existem dois tipos principais de 
indústrias extrativas indústria extrativa 
vegetal e a indústria extrativa mineral.



Indústria Extrativa Vegetal



Exemplos de Indústrias Extrativas Minerais

Extração de petróleo onshore Extração de petróleo offshore

Extração de Minério de Ferro



É assim chamada porque transforma, 
altera e modifica as matérias-primas 
obtidas do Setor Primário (agricultura, 
pecuária e extrativismo tradicional) e 
do Setor Secundário (indústria 
extrativa: mineral e pescado) em bens 
utilizados pela sociedade humana.

Indústria de Transformação:



MATÉRIA-
PRIMA

BEM PRODUZIDO

Couro Calçados, bolsas, cintos e roupas.

Madeira Móveis.

Minérios
ferrosos

Tesouras, facas, máquinas,
automóveis e tratores.

Petróleo Plásticos, fertilizantes, tintas,
vernizes, gasolina e óleo diesel.

Plantas Remédios.

Algodão Tecidos.

Cana-de-açúcar Álcool combustível e açúcar.



Atenção: A indústria de transformação se 
subdivide em três setores: 

• Indústrias de Bens de Base ou bens de produção;

• Indústrias de Bens Intermediários ou Bens de 
Capital;

• Indústrias de Bens de Consumo.

duráveis – não duráveis – semiduráveis



Veja as Subdivisões da Indústria de Transformação



Indústrias de Base, Intermediários e Consumo

Base Bens Intermediários

Bens de consumo duráveis    - Não duráveis            - Semiduráveis



Indústria de Construção

Atividade bastante presente nas grandes 
cidades, as quais estão em constante 
modificação e expansão.
A construção de instalações de grande porte, 
como portos, rodovias e pontes, bem como a de 
edifícios e até mesmo casas, passou a ser feita 
com máquinas, utilizando, inclusive, paredes 
pré-fabricadas. Obtém-se, assim, uma produção 
rápida e em série. 



A indústria de construção 
é subdividida em três 

tipos:



Indústria de Construção Civil:

É o tipo de indústria de construção 
especializada em edificar espaços 

públicos destinados aos moradores da 
cidade, como exemplos, as escolas, os 

hospitais e prédios de serviços 
públicos.



Indústria de Construção Civil



Indústria de Construção Naval:

Os barcos pesqueiros, as balsas de 
travessia, navios de carga, petroleiros, 
transatlânticos, lanchas e etc., são 
construídas e montadas em grandes 
estaleiros.



Indústria de Construção Naval



Indústria de Construção Pesada:

Esta forma de indústria de construção 
é extremamente importante, pois é a 
principal responsável pela construção 
das infraestruturas essenciais de uma 
cidade, região e país, como exemplos, 
citam-se as rodovias, aeroportos, 
túneis, pontes e usinas hidrelétricas.



Indústria de Construção Pesada



ATIVIDADE INDUSTRIAL NO BRASIL –

HISTÓRICO  

BEM-145 KC-390

Turboélice - Bandeirante Super Tucano – A 29



O Processo de Industrialização
do Brasil Divide-se em:

•Primeira Fase: 1808 a 1914

•Segunda Fase: 1914 a 1955

•Terceira Fase: 1955 a 1990;

• Década de 1990 e a adoção do Neoliberalismo

Estrada de Ferro Central do Brasil, 
1924 – Tarsila do Amaral



O Processo de Industrialização
Primeira Fase: 1808 a 1914

- Dificuldades

- 1808 Abertura dos Portos;

- Dependência externa;

- Pequeno mercado interno (escravos);

- Desinteresse das elites nacionais;

- Dificuldades de logística;



O Processo de Industrialização
Primeira Fase: 1808 a 1914

- Fatores favoráveis (Internos) 
- Abolição da Escravidão; 
- Trabalho assalariado (imigrante);
- Excedentes de capitais do café;
- Infraestrutura instalada para o escoamento do café 

(ferrovias, portos, bancos, rede elétrica, etc.;
- Mercado consumidor e mão de obra relativamente 

especializada.

1889 1920

636 fábricas 13.569 fábricas

54.172 operários 293.673 operários



O Processo de Industrialização
Segunda Fase: 1914 a 1955

- Primeira Guerra Mundial (1914-1918);

- Crise do capitalismo em 1929;

- A crise do café: êxodo rural e aumento do mercado consumidor
nas cidades;

- Segunda Guera Mundial (1939-1945)

- Getúlio Vargas (1930-45 e 1951-54) promoveu uma política
industrial voltada a investimentos em infraestrutura e na
indústria de base (construção de portos, hidroeletricas, malha
de transporte e companhias estatais);



O Processo de Industrialização
Segunda Fase: 1914 a 1955

Projeto Brucutu , da Vale , segunda maior mina de minério de ferro do 
país, atrás apenas de Carajás (PA), a jazida é localizada em São Gonçalo 
do Rio Abaixo, em Minas Gerais.

Fundada em 1941, pelo então presidente Getúlio Vargas, a CSN iniciou 
suas atividades apenas em 1946, tendo sido a primeira produtora 
integrada de aços planos do Brasil, o que viabilizou o processo de 
industrialização do país.



O Processo de Industrialização
Segunda Fase: 1914 a 1955

- Atenção! Fatores (Externos) favoráveis:

- Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

- Crise do Capitalismo em 1929 (Crise da Bolsa de 
Nova Iorque)

- Segunda Guerra Mundial (1939-1945);



O Processo de Industrialização
Terceira Fase: 1955 a 1990

- “A fase da internacionalização” 

- Iniciada com JK (1956-61 – Plano de Metas) 
Desenvolvimentista;

- Crescimento da ind. de bens de consumo (automobilística);

- Contração de empréstimos (dívida externa);

- Governos Militares (1964-84);

- Novos empréstimos “obras faraônicas”;

- Milagre Econômico Brasileiro (Desenvolvimentista);

- Endividamento externo.

- Esse modelo foi inviabilizado pelo Choque do Petróleo 
(1973).





Década de 1990 - Neoliberalismo

 Características:

- Estado Mínimo;

- Abertura para entrada de capital estrangeiro;

- Intensificação do capitalismo (Globalização);

- Privatizações;

- Balança comercial Superavitária;

- Desvalorização cambial (moeda);

- Dependência do capital estrangeiro.

O Brasil adota a política neoliberal;

- Criação das agências reguladoras;

- Evolução tecnológica;

- Falência das empresas nacionais;

- Aumento do desemprego;



Década de 90



Década de 1990 – Privatizações
seguindo a Política Neoliberal.



Desconcentração Industrial

A Globalização gerou competitividade e
uma busca incessante pelo lucro. A partir do
início da década de 1990, as Transnacionais
partiram para as economias mais pobres
(América Latina e Sudeste Asiático) a fim de
encontrar fatores locacionais que
possibilitassem a redução custos de
produção e maiores lucros.



A Desconcentração
Industrial No Brasil foi Relativa

O processo de desconcentração industrial no
Brasil corresponde ao atual momento pelo qual a
economia e a produção do espaço no país vêm
passando, em que a localização concentrada das
indústrias e investimentos vem gradativamente
sendo modificada mas, na região Sudeste e
principalmente São Paulo, ainda concentre a maior
parte da herança estrutural e financeira do Brasil,
evidenciando que há uma relativa
desconcentração industrial no país.



Fatores locacionais que influenciam
a Desconcentração Industrial

• Matéria-prima;

• Sistema de transporte;

• Fonte de energia;

• Mão-de-obra;

• Mercado consumidor;

• Disponibilidade de água;

• Incentivos fiscais (Guerra Fiscal);



Guerra fiscal “A guerra dos lugares”

Além dos fatores locacionais, os estados e
municípios passaram a oferecer infra-
estrutura e incentivos fiscais, disputando
literalmente (por meio de redução e isenção
de impostos a iniciativa privada) a atração e
instalação de industrias em seus territórios.



E o que o Estado recebe em troca? 

•Outros impostos (indiretos);

•Geração de empregos diretos e
indiretos;

•Aumento da arrecadação;

•Atração por indústrias agregadas;

•Desenvolvimento regional.



Conceitos Importantes:

•A deseconomia de escala é quando uma
empresa aumenta seus fatores de
produção mas o produto final aumenta em
menor proporção ao aumento desses
fatores.
•Guerra Fiscal é a disputa, entre cidades e
estados, para ver quem oferece melhores
incentivos para que as empresas se
instalem em seus territórios



Obrigado, bons estudos e boas férias,

HERCULÃO


