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A Indústria e os fatores locacionais

• Fatores que exercem influência na decisão para a implantação de uma
indústria no espaço geográfico. Eles influenciam a distribuição espacial das
atividades industriais em larga escala.

• As empresas estão sempre em busca da melhor localização no espaço
geográfico.



• Os fatores locacionais se alteram ao longo do tempo, acompanhando 
as transformações do capitalismo, do mercado mundial e o avanço das 
tecnologias de produção;

• Eles deram origem a dois principais padrões de localização industrial:

• CONCENTRAÇÃO;

• DISPERSÃO.



CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL E FATORES 
LOCACIONAIS TRADICIONAIS

1ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

• CARVÃO MINERAL;

• PROXIMIDADE DAS JAZIDAS DE CARVÃO 
MINERAL;

• REINO UNIDO;
• ALEMANHA;



Livro – p. 105.
Localize o RIO 

RUHR



SEGUNDA 
REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL

• PETRÓLEO;

• ELETRICIDADE;

• MODERNIZAÇÃO DO MEIOS E 
INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTE;

• LINHA DE MONTAGEM;

• PRODUÇÃO EM SÉRIE;

• BUSCA POR MATÉRIA-PRIMA EM 
OUTROS TERRITÓRIOS;

• TENDÊNCIA À DISPERSÃO 
ESPACIAL DA INDÚSTRIA



IMPERIALISMO 
NA ÁFRICA



AS FRONTEIRAS DA ÁFRICA NÃO SÃO 
AFRICANAS!



A LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL E 
SEUS FATORES EM MEADOS DO SÉCULO XX

• INDUSTRIALIZAÇÃO TARDIA;

• PAÍS PREDOMINANTEMENTE AGRÁRIO ATÉ 1930;

• FORTE INDUSTRIALIZAÇÃO A PARTIR DA DÉCADA DE 1950;



VW (ALEMANHA) e FIAT (ITÁLIA) NO BRASIL



Fatores locacionais - BRASIL

• Rodovia;

• Ferrovia;

• Proximidade com o Porto de 
Santos;

• Disponibilidade de energia 
elétrica;

• Mão de obra especializada;

• Incentivos Fiscais

• Proximidade com os 
mercados de São Paulo, RIO 
e BH;

• Instalação de linhas 
telefônicas;

• Abastecimento de água/Rede 
de Esgoto;







Dispersão espacial 
da indústria no 

mundo e no Brasil

• Evolução da produção industrial = alteração dos 
fatores locacionais;

• Busca por novas áreas para a instalação de 
indústrias;

• Objetivos: menores custos de produção e 
ampliação do lucro.



Vantagens que as empresas 
multinacionais buscam 

• Força de trabalho abundante;

• Desorganização política dos trabalhadores;

• Baixos salários;

• Leis trabalhistas flexíveis;

• Leis ambientais flexíveis;

• Disponibilidade de matérias-primas;

• Mercado consumidor;

REDUÇÃO DE CUSTOS



• Dispersão espacial da indústria: movimento realizado de um centro ou polo industrial para a periferia;

• Objetivos:

a) Competitividade;

b) Lucro;

c) Dinamizar a economia de novas regiões.



p. 107 – Mundo: dispersão industrial



O Caso do Brasil
• Concentração industrial tradicional: São Paulo e Rio de Janeiro;

• Dispersão industrial: Interior paulista, Nordeste, Amazônia (Zona Franca de Manaus), Centro-Oeste.

• GUERRA ENTRE OS LUGARES = GUERRA FISCAL!

• BUSCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRODUÇÃO: fatores locacionais







ATENÇÃO PARA A RM 
DE SÃO DE PAULO



SE LIGA!

• DESCONCENTRAÇÃO CONCENTRADA: A REGIÃO SUDESTE AINDA TEM FORTE DESTAQUE NA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA.



EUA

JAP

Multinacionais instaladas em Catalão - GO



Relação entre o global e o 
local

Ásia – Catalão (GO)



RESULTADOS NO BRASIL

Diminuição do ritmo de crescimento de indústrias 
localizadas em metrópoles ou nos grandes centros 

urbanos;

Transferência de unidades de produção desses 
locais para cidades médias.



SE LIGA!!!

O FENÔMENO OCORRE ENTRE PAÍSES/REGIÕES DO MUNDO E EM 
ESCALA NACIONAL





POLUIÇÃO NA CHINA
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LOCALIZAÇÃO FLEXÍVEL E 
FRAGMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO

•Regime flexível de produção/trabalho: divisão da fabricação de um produto em várias
unidades espalhadas por diversos países.







Análise do mapa anterior

PREDOMÍNIO:

Fabricação de peças em países emergentes;

Pesquisa & Desenvolvimento em países 
desenvolvidos;

Montagem em fortes mercados consumidores.



TERCEIRIZAÇÃO 
DO TRABALHO
Realização de parcerias com pessoas e empresas para
execução de tarefas.



O capital estadunidense
• Doutrina Monroe – “América para os americanos”: política

que buscava a redução da influência europeia na América.

• Séc. XIX.



Política do BIG Stick

“Com fala macia e um grande porrete, você vai longe” Theodore 
Roosevelt

Exemplos:
a) Intervenção em Cuba;
b) Independência do Panamá – construção do CANAL.

EMPREGO DA FORÇA PARA EXERCER PODER NO TERRITÓRIO 
AMERICANO (CONTINENTE).



INFLUÊNCIA 
CULTURAL

• Música;

• Turismo;

• Alimentação (fast-food);

• Cinema;

• Leituras;

• Videogame;

• Modo de vida – American Way of Life



INFLUÊNCIA ECONÔMICA

• Forte presença de transnacionais:

a) General Electric;

b) General Motors;

c) Ford;

d) Microsoft.

• Principal parceiro comercial do Brasil até 2008.



Presença Militar no Mundo



INFLUÊNCIA 
CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGIC

A



Configuração de 
uma POTÊNCIA

• INFLUÊNCIA:

• CULTURAL;

• ECONÔMICA;

• MILITAR;

• CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA.



Desconcentração Industrial dos EUA

• Porção Interna: Nordeste para o Sul/Oeste

• Manufacturing Belt para o Sun Belt: Produção industrial de base, bens de consumo para a indústria focada em tecnologia 
(aeroespacial, bélica, informática);

• Produção em outros territórios:

a) Maquilladoras no México;

b) China/Tigres Asiáticos.





Consequências para as regiões 
industriais tradicionais





O Capital Chinês

• Objetivos:

a) Elevar a China ao lugar de maior potência econômica;

b) Exercer influência geopolítica mundial.



Investimentos no mundo

a) Compra de estúdios de cinema nos EUA;

b) Fábricas tradicionais (pneus, insumos agrícolas);

c) Redes de hotelaria;

d) Compras de terras na África, Brasil e em outros países da América Latina.



Importante!!!



Presença chinesa na África

• 2016 – 50 bilhões de dólares;

• Crescimento das relações comerciais entre a China e diversos países africanos;

• Capital chinês tem financiado obras de infraestrutura no continente;

• Países africanos contratam empresas chinesas de engenharia para a construção de obras de infraestrutura;

• Países africanos assinam contratos de fornecimento de matérias-primas para a China.



• Construção da primeira base naval fora do seu território;

• Construção de ferrovia no Quênia;

• Poucos investimentos realizados por países europeus e EUA.



Interesses...

• Expansão da influência geopolítica;

• Importação de matéria-prima e entrada das exportações;

• Petróleo da região;

Investimentos chineses em países exportadores de petróleo

Sudão 4 bilhões de dólares

Nigéria 2,7 bilhões de dólares

Angola 2 bilhões de dólares



• Empréstimos reembolsados com juros;

• Manutenção de países endividados com a China;





Sede da União Africana



"Muita gente acha que não é proteção. Acha que é política de grande potência que com muita inteligência olhou para a África
e entendeu que a África poderia ser mercado para produtos chineses, que são produtos de baixo custo“

Jonuel Gonçalves – Prof. Dept. Relações Internacionais da UFF.



Fórum sino-africano em 2018.



Investimentos chineses na África

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

• Investimentos na infraestrutura africana melhorando a qualidade de vida da população africana;

• Menor influência de capital europeu ou estadunidense na África;

• Juros menores que os ocidentais nos empréstimos chineses para os países africanos;

• Ampliação de exportações africanas;

• Industrialização de algumas áreas do continente africano;

• Ameaça a soberania dos países africanos frente aos interesses chineses;

• Manipulação da ação de governos africanos em favor dos grandes projetos chineses;

• Influência militar da China nos conflitos africanos;

• Influência chinesa nas decisões políticas africanas;

• Endividamento maciço de governos africanos ao capital chinês;

• Perda de emprego na África para trabalhadores chineses;





A presença chinesa no Brasil e na 
América Latina

• A China investiu cerca de 21 bilhões de dólares no Brasil;

• Comprou 21 empresas;

• Investimentos no agronegócio para garantir o abastecimento de ração (soja);

• Estabelecimento de empresas no Brasil.

• Proposta de construção da ferrovia bioceânica.



Investimentos chineses no Brasil (08/2018)

Boletim bimestral sobre os investimentos chineses no Brasil



Compilação dos investimentos chineses no Brasil



Principais atrativos

• Energia/mineração;

• Agronegócio;

• Comunicação;

• Setor Automobilístico;

• Infraestrutura;

A modalidade majoritária de ingresso da China como investidor no Brasil é através de fusões e aquisições. Os investidores buscam
empresas relativamente consolidadas em seus nichos de mercado.



Analise o gráfico.

De acordo com o gráfico, os investimentos chineses em países da África Subsaariana
têm aumentado de forma expressiva. Assinale a alternativa que apresenta uma correta
justificativa para tal aumento.

a) Uma das prioridades dos investimentos chineses na África é a obtenção de mão de obra barata para o desenvolvimento da indústria na China.

b) Um dos motivos dos investimentos chineses na África é a obtenção de recursos 
naturais que possam sustentar a forte urbanização vivida pela China.

c) Uma das prioridades dos investimentos chineses na África é a possibilidade de 
emancipação do território chinês para além de suas fronteiras.

d) Um dos objetivos dos investimentos chineses na África é a ampliação dos vínculos econômicos com as nações socialistas presentes no continente africano, 
com as quais partilham preceitos ideológicos.



Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) O comércio bilateral entre China e África cresceu timidamente no período e envolveu,
principalmente, bens de capital africanos e bens de consumo chineses.

b) As exportações chinesas para a África restringem-se a bens de consumo e produtos primários
destinados a atender ao pequeno e estagnado mercado consumidor africano.

c) A implantação de grandes obras de engenharia, com destaque para rodovias transcontinentais,
ferrovias e hidrovias, associa-se ao investimento chinês no setor da construção civil na África com
empreiteiras africanas.

d) O investimento chinês no setor minerador, na África, associa-se ao crescimento industrial da China
e sua consequente demanda por petróleo e outros minérios.



Os investimentos diretos da china no Brasil aumentaram vertiginosamente nos últimos anos, conforme
pode ser observado no gráfico acima. Sobre esses investimentos, é correto afirmar
a) Destinam-se, principalmente, à produção de matéria-prima no Brasil, destacando-se minério de

ferro e soja.
b) Originam-se, principalmente, da falta de qualificação da mão de obra no setor agrícola, na China,

nos últimos anos.
c) Devem-se á necessidade de a China diversificar e expandir sua indústria pesqueira para além do

Sudeste asiático.
d) Relacionam-se à flexibilização da legislação trabalhista brasileira, que tem atraído investimentos

chineses, sobretudo para o setor de biotecnologia.



Com base na análise do gráfico e considerando as características das regiões envolvidas, a ampliação da integração sino-africana está associada, principalmente, à
seguinte estratégia econômica da China:



a) Diminuição de custos de produção para a indústria naval.

b) Manutenção do suprimento de insumos para o setor industrial de base.

c) Implantação de unidades fabris do segmento de bens de consumo duráveis.

d) Ampliação do mercado consumidor para as manufaturas de bens não duráveis.


