
INDÚSTRIA: LOCALIZAÇÃO E MODELOS DE 
PRODUÇÃO 
 
1. Classificação das indústrias 
 Indústria: setor secundário da economia. 
 
1.1. Subdivisões do setor secundário 

 Indústrias: extrativas e de transformação 
 
 Bens 

o De produção 
 Intermediários 
 De equipamentos (bens de 

capital) 
o De consumo 

 Duráveis 
 Não duráveis 

 
 
Obs.: É possível também classificar a indústria com 
relação ao valor agregado1 das mercadorias 
produzidas: siderurgia com baixo valor agregado; 
semicondutores com alto valor agregado. 
 
2. Evolução dos paradigmas técnicos e 
localização industrial 
2.1. Fatores de localização industrial 
Vinculados à necessidade de reprodução do capital 
frente ao abastecimento de um mercado finito em 
condições de concorrência: matéria-prima, transporte, 
energia, mercado consumidor, incentivos fiscais, 
comunicação, força de trabalho. 
 
2.2. Revolução Industrial 
 Sec. XVIII-XIX 
 Motor a vapor 

o Era do Carvão 
 Setores de desenvolvimento: têxtil, siderurgia, 

transportes (ferroviário e aquaviário). 
2.2.1. Localização 

 Proximidade das jazidas de carvão 
 Fatores: 

o Forte consumo da fonte de energia em 
vários setores industriais (era do carvão) 

o Incipiência dos demais fatores 
o Siderurgia: consumo de carvão mineral 

muito superior ao de minério de ferro. 

 Desenvolvimento dos demais fatores de produção 
industrial nas proximidades das jazidas carboníferas 
com o passar do tempo: atração de população 
(trabalho e mercado), desenvolvimento dos sistemas 
de transporte e energia. 

o Exemplos: Europa, vale do Ruhr; EUA, 
Grandes Lagos e Nordeste. 

 
2.3. Segunda Revolução Industrial 
 Séc. XIX-XX 
 Motores: de combustão interna e elétrico 

o Era do Petróleo 
 Setores de desenvolvimento: petroquímico, 

automobilístico, transporte aéreo 
2.3.1. Localização 
 Novo combustível: petróleo 

o Possibilidade de dispersão industrial 
 Permanência das indústrias nas antigas regiões 

industriais.  
o Melhor desenvolvimento dos fatores de 

produção ao longo do século XIX. 
 
2.4. Terceira Revolução Industrial 
 Anos 1960 
 Setores: eletrônica, informática, comunicações, 

biotecnologia 
2.4.1. Localização 
 Tendência de dispersão com formação de novas 

regiões industriais 

                                                           
1 Nesse caso, trata-se da quantidade de trabalho social 
gasto no processo de fabricação da mercadoria. 

 Fatores: 
o Novas necessidades industriais: centros de 

pesquisa, Universidades, força de trabalho 
de alta qualificação 

o Esgotamento dos fatores de atração nos 
velhos centros industriais 

2.5. Quarta Revolução Industrial 
 Em desenvolvimento 
 Características: fábricas inteligentes; internet das 

coisas; comunicação 5G ou 6G; inteligência artificial 
 Setores de desenvolvimento: nanotecnologia, robôs, 

biotecnologia, sistemas de armazenamento de 
energia e informação. 

 
3. Modelos de Produção 
3.1. Fordismo 

 Taylorismo-Fordismo 
 Anos 1910 – 60 
 Taylor 

o Otimização da produção 
o Economia de  

 Tempo 
 Deslocamento 
 Movimentos do trabalho 

 Fordismo 
o Trabalho de baixa qualificação 
o Divisão de tarefas 
o Linhas de montagem 
o Produção e consumo em massa 
o Salários elevados com redução da jornada 

de trabalho 
 Controle sobre a força de 

trabalho 
o Mercadorias estandardizadas 
o Concentração espacial da produção com 

verticalização 
Obs.: A produção em massa fordista exige melhor 
distribuição de renda para consumo em massa. Exige, 
portanto, Estado de Bem-Estar Social em modelo 
keynesiano. 
 
3.2. Toyotismo 
 Anos 1970 
 Trabalhadores de maior qualificação com tendência 

de multifuncionalidade 
 Diversidade de mercadorias 
 Terceirização 
 Espalhamento global de etapas de produção 

o Maturação das Cadeias Globais de Valor 
 Eliminação de estoque 

o Insumos 
o Estoques intermediários 
o Finais de mercadorias 

 Just in time 
Obs.1: A hegemonia toyotista nos anos 1970 é uma 
resposta do processo produtivo às Crises do Petróleo 
com encarecimento da energia e matérias-primas. 
Obs.2: O espalhamento das CGV e a “Guerra dos 
Lugares” são dois dos fatores que forçam uma 
mudança do modelo econômico keynesiano para o 
neoliberal. 
 
3.3. Volvismo 
 Anos 1980 
 Trabalhadores: qualificação integral 
 Ausência de linha de montagem 
 Trabalho sob autogestão em grupos 
 Ambiente ergonomicamente planejado, áreas para 

descanso, baixo ruído 
 Mercadorias finais de maior qualidade 
 


