
Indústria 

Indústria é a atividade pela qual o homem transforma matérias-primas em produtos semi-acabados ou 
acabados. Sua importância é tão grande nos dias atuais que quase tudo o que consumimos e utilizamos é 
produzido pela indústria.  

Podemos  classificar as indústrias de acordo com a finalidade 
dos bens produzidos em:  

1.  Indústria de Bens de Produção ou de Bens de Capital – 
Produz bens que servem para produzir outros bens ou capital. Ex.: 
siderurgia, metalurgia, petroquímica, mecânica, naval, etc. É a 
indústria da produção de produtos semi-acabados. 

2.  Indústria de Bens de Consumo – É aquela que produz 
bens de consumo final, produtos acabados, podendo ser divididas 
em:  

a)  Consumo durável – produz bens de consumo de uso 
prolongado, como: automobilística, móveis, eletrodomésticos, etc. 

b)  Consumo não-durável – produz bens de consumo rápido, como: farmacêutica, bebidas, têxtil, calçados, 
alimentos, etc.  

 Para entendermos melhor a evolução da indústria no 

mundo o professor Ricardo Carvalho explica como ocorreu a 

primeira e segunda revolução industrial. 

 A primeira revolução industrial teve como centro a 

Inglaterra e aconteceu no século XVIII. Teve como “carro-chefe” 

as indústrias têxtil e de bens de consumo não duráveis. 

Ocorreram grandes avanços como na metalurgia, telégrafos e 

indústria a vapor. 

A segunda revolução industrial teve os EUA como centro e seu inicio ocorreu nas primeiras décadas do 

século XX. Foi marcada pelo Fordismo que tem como características a produção em série, a linha de montagem 

e a especialização.  Avanços importantes marcaram o período como na siderurgia e na  indústria farmacêutica, 

melhoramentos em  motores de combustão interna, em automóveis, em eletrodomésticos, e tantos outros. 

 Hoje vivemos a Terceira Revolução Industrial, também 

chamada de Revolução Tecnocientífica. Essa revolução nasce 

aproximadamente na década de 1960, baseada em 

investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia. 

 No pós-guerra, os aliados dos EUA cresceram 

rapidamente. Movidas por grande  concorrência, as empresas 

dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão fizeram um 

enorme esforço com o objetivo de introduzir novas tecnologias, 

principalmente as aplicadas a produção, tais como a informática, 

a robótica e técnicas de miniaturização. Todos esses fatores promoveram um grande crescimento dos índices de 

produtividade dessas economias, tornando-as ainda mais competitivas.  

Para alcançar esse novo patamar houve um trabalho conjunto entre as empresas e os estados que as 

abrigam no sentido de  investir maciçamente em pesquisa, desenvolvimento e na elevação dos níveis de 

qualificação da mão-de-obra. A essas novas tecnologias e às mudanças radicais que elas estão provocando, não 

só do ponto de vista socioeconômico, mas também cultural, é consenso definir com uma Terceira Revolução 

Industrial. É o capitalismo adentrando em seu atual período técnico-científico. Os países líderes desse processo, 

ora em curso, são os Estados Unidos e o Japão, seguidos de perto pela Alemanha e a França. 



Com isso foram criados diversos setores de ponta como a microeletrônica que se refere a informática, 

englobando os softwares e os hardwares, programas e equipamentos, na área de informática. Esse setor 

impulsionou todos os outros. A mecatrônica, que corresponde a robótica, é o setor que promoveu a 

mecanização das indústrias, reduzindo custos e gerando desemprego.  

A biotecnologia é outro setor que cresceu bastante com os investimentos e se divide em dois grandes 

setores; a fitotecnia, que trata de tecnologias voltadas ao melhoramento do cultivo vegetal, como a transgenia, 

e a zootecnia, que promove tecnologias para o aperfeiçoamento do cultivo de animais, como clonagem, 

melhoramento re rações e outros. No Brasil a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) destaca-

se na pesquisa com biotecnologia. 

O setor da Química Fina também teve grande desenvolvimento com a terceira revolução. É nesse setor 

que ocorre a produção de medicamentos e manipulação de substâncias químicas.  O setor da química fina é 

altamente lucrativo. 

Tivemos também o grande desenvolvimento do setor das telecomunicações, onde foi investido em 

televisão, rádio, telefonia e principalmente em internet. 

Esses investimentos só aumentaram a desigualdade entre os países pobres e os ricos, mas já existem 

investimentos em alguns desses setores por parte dos países pobres. 

Nesse cenário nasceu a Nova DIT (Nova Divisão 

Internacional do Trabalho) que iniciou aproximadamente no meio 

da década de 1950 e dura até hoje. 

A Nova DIT se caracteriza por dividir países ricos com alto 

desenvolvimento tecnológico e países emergentes que só se 

industrializaram na década de 1950,  industrialização tardia, que 

ocorreu em países como o Brasil, Argentina, México e África do Sul. 

Esses países não tiveram desenvolvimento próprio das indústrias, 

pois o pacote tecnológico chegou pronto. 

Na década de 1980 foram os países que compõem o grupo 

dos Tigres Asiáticos que receberam as indústrias e começaram a se 

desenvolver e na década de 1990 os Novos Tigres Asiáticos, como 

Vietnã e Indonésia  começaram o processo de industrialização. 

Ainda existem os países pobres agrominerais  que são 

países que não se industrializaram, vivem com base em 

circunstancias rurais e são assolados pela miséria. Lutam para se 

tornarem industrializados. 

 

O Brasil passou por um processo de industrialização que teve 

inicio a partir da década de 1940, sendo marcante a presença do 

governo de Getúlio Vargas que para viabilizar a expansão das 

atividades industriais no Brasil. Getúlio implantou indústrias de base 

no país (siderúrgica, petroquímica, cimento e energia).  

Em seguida o governo de Juscelino Kubitschek , incentivou a entrada das multinacionais no país. A ditadura 

militar, em seqüência, teve perfil protecionista e realizou investimentos estatais em obras de infra-estrutura de 

necessidade, rentabilidade e eficiência questionáveis, conhecidas como obras faraônicas, como a rodovia 

transamazônica, a Perimetral Norte, a Ferrovia do Aço, o projeto nuclear de Angra dos Reis, dentre outras. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC – promoveu projetos neoliberais que foram marcados 

pela abertura da econômica e privatizações, o que transformou o Brasil em um país aberto para investimentos 

estrangeiros. 



Atualmente o governo Lula reinvestiu em exportação e fez com que o Brasil voltasse a ter desenvolvimento 

econômico bastante significativo, com o aumento do consumo interno e das exportações. 

A indústria brasileira é marcada por quatro fatores: 

• concentração industrial no eixo Rio – São Paulo. No 

sudeste se encontram instaladas aproximadamente 50% 

das indústrias do Brasil, apesar de haver hoje uma grande 

desconcentração industrial. 

• capital e tecnologias estrangeiras. A indústria 

brasileira foi implantada com capital e tecnologia   

oriunda de outras nações e dessa forma as 

industrias foram instaladas no território nacional, 

enquanto o ideal seria que ocorresse o 

desenvolvimento dessa industrias com a produção 

de tecnologia nacional.  

• produção predominante de bens de consumo. Produtos 

com baixo valor, como roupas e calçadas. O ideal seria a 

criação de indústrias de base, para oferecer suporte a 

outras indústrias. 

• substituição de importação. Atraímos as indústrias 

para produzir aqui o que precisamos, o que 

importamos e não desenvolvemos tecnologia própria 

para fazer o que precisamos. 

 


