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1 A indústria e seus fatores locacionais

A palavra “locacional” nos remete à localização. Assim, os fatores locacionais da indústria são aqueles que exercem influência na 

decisão para a implantação de uma indústria no espaço geográfico. Eles influenciam a distribuição espacial das atividades industriais 

em escala global, assim como no interior dos países, em suas regiões e localidades.

As corporações empresariais estão sempre em busca da melhor localização no espaço geográfico para obter custos baixos de 

produção, maior lucro ou, ainda, uma localização espacial que melhor atenda a suas necessidades particulares com o objetivo de 

ampliar o mercado consumidor.

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: a concentração industrial 

e a dispersão industrial.

2 Concentração industrial e fatores locacionais tradicionais

Durante a Primeira e a Segunda Revoluções Industriais, dos séculos XVIII a XX, os fatores locacionais para a instalação de 

indústrias já eram importantes. É o caso das vias de transporte — ferrovias, rios navegáveis, portos marítimos etc. —, indispensáveis 

para o transporte de matérias-primas e o escoamento das mercadorias para o mercado comprador.

Durante a Primeira Revolução Industrial, o carvão mineral era a principal fonte de energia para acionar máquinas, e a proximidade 

das minas ou jazidas foi crucial para a localização industrial, principalmente entre o final do século XVIII e o final do século XIX. É o 

caso, entre outros, da industrialização alemã no Vale do Ruhr (figura 22 – página 105), com sua grande bacia carbonífera, e da 

industrialização inglesa na região de Yorkshire, rica em carvão mineral (figura 23- página 105).
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A partir da Segunda Revolução Industrial, no final do século 

XIX, a localização industrial passou a ser influenciada pelo uso 

crescente de novas fontes de energia, como o petróleo e a 

eletricidade, assim como pela modernização de meios e 

infraestruturas de transporte. Por exemplo, os navios petroleiros 

e a construção de oleodutos e de redes de transmissão de 

energia asseguraram o abastecimento de indústrias, favorecendo 

a tendência à dispersão espacial. No entanto, até meados do 

século XX, a instalação de novas indústrias continuou a ocorrer, 

em grande parte, em áreas já industrializadas, beneficiando as 

empresas já existentes.
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A localização industrial no Brasil e seus fatores em meados do século XX

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), houve uma expansão capitalista em direção a vários países, 

inclusive ao Brasil, com instalação de filiais de transnacionais industriais, comerciais e de serviços.

No Brasil, instalaram-se principalmente na Região Sudeste, mais particularmente nos estados de São Paulo e do 

Rio de Janeiro.

No estado de São Paulo, por exemplo, certas localidades, como os municípios de Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul e Diadema — o chamado ABCD —, além do município de São Paulo, foram escolhidas 

pelas montadoras de automóveis pelos seguintes fatores locacionais: existência da Rodovia Anchieta e da Estrada 

de Ferro Santos-Jundiaí que, ao colocar em contato o planalto paulista com o Porto de Santos, facilitava a 

importação e a exportação de matérias-primas, máquinas etc.; maior disponibilidade de energia elétrica necessária à 

atividade industrial; mão de obra especializada formada nas antigas montadoras instaladas no Brasil, como a Ford, 

em 1919 (figura 24, na página 106), e a General Motors, em 1925; proximidade do mercado consumidor de maior 

poder aquisitivo, representado por esse estado e o do Rio de Janeiro; instalação de linhas de telefonia; 

abastecimento de água e rede de esgoto; e incentivos fiscais oferecidos pelo governo brasileiro.
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Assim como o setor automobilístico, outras empresas industriais de diversos ramos se instalaram nas 

regiões dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro em decorrência desses e de outros fatores 

locacionais.

3 Dispersão espacial da indústria no mundo e no Brasil

Acompanhando o desenvolvimento do capitalismo e da Revolução Técnico-Científico-Informacional, a partir de 

1970 até os dias atuais os fatores locacionais vêm se alterando.

Contando com os avanços dos meios de transportes e de comunicações, as corporações transnacionais passaram 

a buscar novas áreas para a instalação de suas indústrias com o objetivo de conseguir menores custos de 

produção, competitividade no mercado internacional e garantia de lucros.

Mão de obra mais barata, incentivos fiscais, sindicatos pouco atuantes, menores preços de terrenos e aluguéis 

foram, assim, alguns fatores locacionais estratégicos e valorizados pelas empresas para descentralizar a produção 

industrial. Isso ocorreu tanto nos países de origem dessas empresas como também em outros, por meio da 

instalação de suas fábricas em novas regiões e localidades.

•Panorama mundial

Observe o mapa da figura 25 ( página107). Em escala global, esse contexto impulsionou um novo padrão de 

localização industrial, o da dispersão espacial da atividade industrial.
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Por exemplo, atraídas pelos fatores locacionais, empresas estadunidenses e canadenses se dirigiram para México, 

Brasil, Argentina, Índia e China; outras da Europa Ocidental instalaram-se na Índia, na China, em países do norte da 

África, do Oriente Médio e da Europa Oriental. Desse modo, ocorreu um impulso à industrialização de regiões em 

países em desenvolvimento, resultado da descentralização da produção industrial global que estava concentrada, 

inicialmente e em grande parte, nos países desenvolvidos ou países centrais do capitalismo mundial (Estados 

Unidos, Japão e alguns países europeus, como França e Alemanha, entre outros).

Nas últimas décadas, como também mostra o mapa da figura 25 (página 107), indústrias da China se dirigiram do 

litoral desse país para o interior, para Filipinas e Malásia; e indústrias da Índia foram instaladas no Paquistão, na 

Indonésia e em Bangladesh.

A descentralização da produção industrial ocorre em escala mundial — ou seja, entre países e regiões do mundo 

(figura 26, página 108) — e também em escala nacional, isto é, no interior de muitos países.
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•O caso do Brasil

Recentemente, por exemplo, novas empresas foram implantadas na Região Nordeste e em outras regiões 

brasileiras (figura 27 página 108), enquanto outras já existentes se deslocaram espacialmente da concentração 

industrial da Grande São Paulo e da Grande Rio de Janeiro, migrando para o interior desses estados e para as 

demais regiões do Brasil. Isso ocorreu, principalmente, em razão da atuação de governos dos estados e municípios 

brasileiros, que buscaram atrair indústrias por meio de incentivos fiscais e empréstimos em dinheiro a longo prazo e 

a juros baixos, além de implantar infraestrutura necessária — abastecimento de água, rede de esgoto, telefonia fixa 

e móvel, internet, energia elétrica, proximidade com rodovias, portos etc. (fatores locacionais).

No Brasil e em outros países, a descentralização das atividades industriais resultou na diminuição do ritmo de 

crescimento de indústrias localizadas em metrópoles ou nos grandes centros urbanos e na transferência de 

unidades de produção desses locais ou de regiões tradicionais altamente industrializadas para outras regiões e para 

cidades médias e menores.
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Localização flexível e fragmentação da produção

Com a globalização e a expansão do capital, muitas empresas instalaram um regime flexível de produção e do 

trabalho, o que contribui para a dispersão espacial da indústria no espaço mundial.

Por exemplo, uma empresa transnacional da indústria automobilística pode elaborar um projeto em um centro de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) localizado no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa e produzir diversas 

peças em vários países do mundo, realizando a montagem do produto final com esses componentes em outro país, 

enquanto o centro financeiro e os centros de pesquisa da empresa permanecem geralmente no país de origem da 

transnacional (figura 28 página 109). Esse processo visa obter vantagens — redução dos custos de matérias-primas 

e mão de obra, redução ou isenção de impostos por parte dos países onde instalou suas unidades produtivas.

Possuindo um eficiente sistema de distribuição e contando com sofisticados meios de transporte e de 

comunicação, que “encurtam o espaço mundial”, as transnacionais conseguem que os seus produtos cheguem a 

todos os lugares do mundo; além disso, utilizam-se da terceirização de trabalho, que compreende a realização de 

parcerias com pessoas e empresas para execução de certas tarefas.
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Figura 28 (página 109)

Países de produção e de vendas e centros de P&D de uma empresa transnacional automobilística japonesa — 2009
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Os capitais estadunidense e chinês no mundo e no Brasil

Enquanto os capitais estadunidenses estão presentes há muitos anos em vários países do mundo, inclusive no 

Brasil, a expansão dos capitais chineses é um fato recente.

•O capital estadunidense

O Brasil sempre esteve historicamente ligado aos Estados Unidos: nas relações diplomáticas e econômicas, nos 

investimentos que este faz no Brasil, na sua influência cultural na sociedade brasileira — na música, no cinema, no 

turismo, no vestuário etc.

Suas transnacionais estão presentes no Brasil desde o início do século XX — são exemplos a General Electric, 

General Motors, Kodak, Ford, IBM, Avon e Johnson & Johnson, além de muitas outras.

Até o ano de 2008, os Estados Unidos foram nosso principal parceiro comercial, como vimos anteriormente, sendo 

que, a partir de 2009, a China ultrapassou-os no comércio exterior com o Brasil.

A presença do capital estadunidense em outros países do mundo também é muito expressiva, bem como sua 

influência cultural, científica e tecnológica. Suas universidades — Stanford, Berkeley, Princeton, Chicago, Yale, 

Harvard e Columbia, além de outras (figura 29- página 111) — são frequentadas por estudantes de todo o mundo em 

busca de conhecimento avançado. O conhecimento é o grande capital no mundo atual, e os Estados Unidos se 

destacam nessa área.
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No decorrer de todo o século XX e ainda no século XXI, os Estados Unidos realizaram a 

desconcentração das atividades econômicas não somente no interior de seu território como também no 

mundo. Instalaram-se em vários países com o objetivo de ampliar o número de consumidores para 

seus bens e serviços, obtendo, assim, grandes somas em dinheiro ou lucros que, por sua vez, são 

reinvestidos em novas unidades de produção e em pesquisas científicas, para poder manter a 

participação no mercado e assegurar a competitividade mundial.
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•O capital chinês

Vimos no Percurso 10 que a China se tornou uma potência econômica, competindo no cenário mundial com os 

Estados Unidos e demais países desenvolvidos — Japão, Alemanha, França, Reino Unido etc.

Tudo indica que o plano dos dirigentes chineses é transformar a China na maior potência econômica até antes da 

metade deste século, como também exercer grande influência na geopolítica mundial. Seus investimentos no mundo 

são grandes e diversificados: vão desde a compra de estúdios de cinema (nos Estados Unidos), fábricas tradicionais 

de pneumáticos, indústrias de agrotóxicos — tornando-se o maior vendedor desses produtos no mundo —, redes 

tradicionais de hotelaria, instituições financeiras de renome internacional até a compra de terras na África, no Brasil e 

em outros países da América Latina, além de outros investimentos em vários ramos da atividade econômica.

A presença chinesa na África

Na África, por exemplo, os investimentos chineses em 2016 foram calculados em mais de 50 bilhões de dólares. 

Além do recente crescimento das relações comerciais entre a China e diversos países africanos (figura 30- página 

112), capitais chineses têm financiado obras de infraestrutura nesse continente. Em troca, os países africanos 

contratam empresas chinesas de engenharia para a construção de obras de infraestrutura e assinam contratos de 

fornecimento de matérias-primas para a China.
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Em 2016, em conjunto com as autoridades da Etiópia e de Djibuti, a China inaugurou uma ferrovia de 750 km 

entre as respectivas capitais desses países (figura 31- página 112), Adis-Abeba e Djibuti, sendo que esta capital é 

um ponto geopolítico estratégico no Golfo de Aden (localize esses países e o golfo no planisfério político, na página 

286).

Também em Djibuti, a China construiu a sua primeira base naval fora de seu território. Além disso, entre a capital 

do Quênia, a cidade de Nairóbi, e o porto na cidade de Mombasa, a China construiu uma ferrovia que beneficiará 

não só este país mas também a própria China quanto à importação de matérias-primas e à entrada de suas 

exportações.

A China aproveita-se do contexto em que poucos investimentos são realizados na África pelos Estados Unidos e 

países europeus.
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A presença chinesa no Brasil e na América Latina

Quanto à América Latina, e mais particularmente ao Brasil, os investimentos chineses têm crescido nos últimos 

anos, seguindo, portanto, o objetivo de ampliar as influências econômica e geopolítica desse país no mundo.

De 2015 a 2017, a China investiu cerca de 21 bilhões de dólares no Brasil, comprando 21 empresas, entre elas, 

parte da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), distribuidora de energia elétrica com sede em Campinas, no 

estado de São Paulo.

Para garantir o abastecimento de soja, cujo farelo é usado como ração para seus rebanhos de suínos e galináceos, 

a China tem buscado o controle da comercialização desse grão. No Brasil, por exemplo, comprou parte de uma 

empresa processadora de grãos, entre eles a soja, com sede no estado de Mato Grosso.

Várias empresas chinesas se estabeleceram no Brasil, seguindo a tendência mundial de desconcentração das 

atividades econômicas: Sany (máquinas e equipamentos), Huawei (eletrônicos), Lenovo (comunicação) e Chery e Jac 

(automóveis), além de outras.

A China propôs a construção da Ferrovia Bioceânica, ligando o leste do Brasil ao litoral do Peru, no Oceano 

Pacífico, de onde é mais fácil chegar à China, não somente para atender aos seus interesses de recebimento de soja 

e de outras matérias-primas, mas também para firmar a presença chinesa na infraestrutura de transportes na América 

do Sul.
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Atividades: módulo 12 

Questão 01- Defina fatores locacionais. 

Questão 02- Cite quatro fatores locacionais de grande importância a partir da Segunda 
Revolução Industrial. 

Questão 03- Cite quatro motivos da grande concentração industrial na região Sudeste. 

Questão 04- Explique os motivos principais da dispersão espacial da indústria no Brasil. 

Questão 05- Por que algumas transnacionais norte-americanas instalaram-se nos países 
periféricos?

Questão 06- O que caracteriza a indústria 4.0? 

Questão 07- Quais são os principais setores brasileiros com grandes investimentos chineses. 
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