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Do artesanato à 
indústria moderna
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Artesanato, manufatura, revolução 

industrial e indústria moderna.



Artesanato

Trabalho manual e 
individualizado, não há divisão 
das tarefas. Produção lenta e 

sem padronização.

Manufatura

Divisão social do trabalho: cada 
trabalhador responsável por uma 
etapa. Produção um pouco mais 

rápida e mais padronizada.

Indústria moderna

Divisão internacional do 
trabalho: divisão das etapas 

produtivas por países

Ferramentas simples Máquinas simples Máquinas complexas e robôs

Evolução da atividade produtiva



Principais aspectos da indústria moderna

0201

Mecanização e 
especialização

Agilidade e aumento 
da produção

MetasProdução em larga 
escala

Uso de máquinas e 

mão de obra altamente 

especializada

Produção em larga escala reduz o 

preço do produto. Linhas de 

montagem automatizadas 

reduzem o tempo de fabricação

Redução do preço do 

produto final

Minimização de perdas, 

maximização do lucro. 

Desperdício mínimo e 

economia máxima.
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PRIMEIRA
● Séc. XVIII, Inglaterra
● Mecanização
● Força hidráulica e 

máquinas a vapor
● Carvão
● Indústria têxtil

SEGUNDA
● Meados do séc. XIX até meados 

do séc. XX.
● Principalmente Estados Unidos
● Produção em massa
● Linha de montagem
● Eletricidade
● Automóvel, telefone, rádio, 

televisor, avião;

TERCEIRA
● Pós-2ª GM
● Processo global
● Revolução tecnocientífica 

e informacional
● Eletrônica, 

telecomunicações: 
computadores, 
automação (robótica).

As Revoluções Industriais



QUARTA R.I. -
Indústria 4.0

● Estágio atual das indústrias
● Uso de sistemas ciberfísicos 

comunicáveis entre si e com as 
pessoas

● Internet das coisas
● Uso da robótica em conjunto das 

tecnologias biológicas, médicas e 
digitais

● Busca por fontes alternativas de 
energia

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/tecnologia-o-que-e-a-4-revolucao-industrial.htm
http://unespciencia.com.br/2018/02/01/industria-93/


Classificação da 
indústria moderna
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Indústria de transformação, indústria 

extrativa e de construção.



SETORES DA ECONOMIA

PRIMÁRIO TERCIÁRIOSECUNDÁRIO QUATERNÁRIO

Produção de MP 
(matérias-primas) de 
origem agropecuária 

e extrativista

Atividade 
industrial

Comércio e 
serviços

Desenvolvimento de 
tecnologias e produção 

de conhecimento



DE TRANSFORMAÇÃO

Transforma a matéria-
prima proveniente da 
natureza em produto.

EXTRATIVA

Responsável pela 
extração de recursos 

naturais.

DE CONSTRUÇÃO
Constrói grandes 

obras, instalações ou 
objetos muito 

complexos.

TIPOS DE INDÚSTRIAS



Indústria extrativa

Indústrias responsáveis pela 
retirada de recursos naturais que 
servirão de matéria-prima para 
outras indústrias.

Ex: mineração (Vale, Samarco), 
extração petrolífera (Petrobras, 
BP).



Indústria DE 
CONSTRUÇÃO
Indústrias responsáveis pela 
construção de instalações, infra 
estruturas e objetos de grande 
complexidade.

Ex: construção naval, construção 
civil, construção pesada (rodovias, 
hidrelétricas, aeroportos, túneis, 
pontes, etc.)



* BENS DE CONSUMO

Produtos que não têm 
validade e/ou que podem ser 

utilizados por repetidas vezes 
sem que se esgotem (ex: 

móveis, eletrodomésticos, 
eletrônicos, veículos, etc.)

Produtos que têm validade 
limitada (são perecíveis) e/ou 
se esgotam com o uso (ex: 
alimentos, medicamentos, 
produtos de higiene, beleza e 
limpeza, etc.)

DURÁVEIS NÃO-DURÁVEIS



Indústrias de bens intermediários

● Produzem matérias 
primas para outros 

segmentos industriais

● Indústrias de extração e 
transformação de 
minérios, que produz 
matéria prima para 
outras indústrias

Quais?



Indústrias de bens de produção (Base ou bens de 
capital)

● Produzem máquinas e 
equipamentos 

destinados a outras 
indústrias

● Máquinas têxteis, 
motores, usinas de 
energia elétrica



Em relação ao uso de tecnologia

● Tecnologias antigas e 
mão de obra numerosa;

● Bebidas;
● Metalurgia;
● Confecção

● Progresso científico e 
tecnológico aplicado à 
produção;

● Mão de obra 
especializada;

● Indústria de informática;
● Telecomunicações;
● Aeroespacial;

Tradicionais Modernas



Trabalho humano e produtos

● Resultado da atividade humana,
física ou mental: o que o ser
humano faz, cria ou constrói por
meio de seu trabalho

● Uso de um bem ou serviço por uma
pessoa ou empresa

produto Consumo

Objetivo da produção: fornecer produtos e/ou serviços

ao mercado consumidor.



CADEIA PRODUTIVA

“Caminho” que um produto 
percorre, desde a matéria-

prima até o produto comprado 
pelo consumidor final.



EXEMPLO DE CADEIA PRODUTIVA - molho de tomate

Setor primário
O tomate é produzido 

em lavouras.

Setor terciário
O molho já pronto e embalado é 
transportado para os mercados.

Setor secundário
O tomate adquirido por uma 

fábrica é transformado em molho.

Setor terciário
Os mercados e lojas 

comercializam o produto.



CADEIA PRODUTIVA DOS AUTOMÓVEIS

1

MINERADORA

Extrai o minério 
da natureza

3

METALÚRGICA

Fabrica as peças 
de metal

5

TRANSPORTADORA

Transporta o 
veículo até a loja

2

SIDERÚRGICA

Derrete o minério e 
transforma-o em 

metal, dando a ele um 
formato específico

4

MONTADORA

Monta o veículo

6

CONCESSIONÁRIA

Vende o carro



Obsolescência programada



Obsolescência perceptiva



Os produtos, a natureza e o trabalho humano

● Todos os produtos têm uma “história”,
pois encerram em si fatos que não
podemos ver diretamente. Além disso,
eles são produzidos com matérias-
primas fornecidas pela natureza e
transformados pelo trabalho humano.

● Importante!
● A indústria tem interesse em reduzir a

“vida útil” dos produtos para aumentar o
consumo;

● A produção gera impactos na natureza;
● Deve-se evitar o consumismo e o

desperdício;


