PRODUÇÃO INDUSTRIAL

As três etapas da industrialização
Quanto à diferença entre Primeira, Segunda e Terceira Revolução Industrial,
pode-se afirmar que cada uma assinalou um momento de desenvolvimento
tecnológico.
A Primeira Revolução Industrial, feita com bases técnicas mais simples
(máquina a vapor, carvão como principal fonte de energia, força de trabalho não
especializada nem qualificada), ocorreu até o fim do século XIX. Caracterizou-se
pelo fato de o Reino Unido (Inglaterra) ter sido a grande potência mundial - e
principal exemplo de industrialização - e as indústrias têxteis, o setor de
vanguarda.
A Segunda Revolução Industrial exigiu uma base técnica mais complexa
(refino do petróleo, que se tornou a principal fonte de energia do século XX,
máquinas e motores mais sofisticados e movidos a energia elétrica, mão de obra
especializada) e predominou do fim do século XIX até meados dos anos 1970. Ela
se prolonga até os nossos dias, uma vez que uma imensa parte do globo ainda não
ingressou, de fato, na Terceira Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, existem
diversos países subdesenvolvidos - em especial na África e no sul e sudeste da Ásia
– que nem sequer consolidaram o estágio da Segunda Revolução Industrial.
Os Estados Unidos foram a grande potência econômica e o principal modelo de
industrialização dessa fase ou estágio da Revolução Industrial, caracterizada
ainda pelo predomínio da indústria automobilística e outras indústrias a ela
ligadas (petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, etc.).
A Terceira Revolução Industrial, também denominada revolução técnicocientífica, encontra-se em andamento desde meados dos anos 1970 e deverá
desenvolver-se mais plenamente no transcorrer do século XXI. Ela se iniciou tanto
nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia (informática, telecomunicações),
como no Japão (robótica, microeletrônica) e na Europa ocidental, em particular na
Alemanha (biotecnologia, química fina). É marcada pelo predomínio de indústrias
altamente sofisticadas, como as mencionadas, e que exigem muita tecnologia e
maior qualificação da força de trabalho.
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TE LIGA CRIATURA!
É comum encontrarmos em provas
os termos taylorismo, fordismo e
toyotismo, os quais são modelos
de produção industrial:
TAYLORISMO
sistemas
técnicos
que
objetivam
a
otimização do emprego da mãode-obra de modo a aumentar a
racionalização do movimento e
evitar a ociosidade e a morosidade
operária.
FORDISMO
- um
processo
industrial onde há produção em
série, linhas de montagens, cada
operário realiza uma tarefa
específica, produção em massa. As
fábricas ocupavam grandes áreas
que exigiam um complexo sistema
de controle.
TOYOTISMO – também um
processo
industrial,
agora
regulado por tarefas diárias,
utilização de pequeno estoque,
altos índices de terceirização. O
espaço
industrial
é
descentralizado, as peças são
entregues diariamente e o
controle sobre todo processo é
mais dinâmico e simplificado.

Página 2
com Prof. Giba

A ciência e da tecnologia na terceira
revolução industrial
Na Segunda e, principalmente, na Primeira Revolução Industrial, a procura por
mão de obra barata e sem qualificação era imensa, assim como tinham muita
importância as matérias-primas em geral.
Agora, com o avanço da revolução técnico-científica, diminui a procura por força
de trabalho pouco qualificada, que pode ser substituída por robôs, e também
ocorre uma desvalorização das matérias-primas em geral, pelo menos da imensa
maioria delas (minérios, produtos agrícolas, etc.).
Isso porque aumenta constantemente a reciclagem de produtos, e as indústrias de
novos materiais criam novas matérias-primas (novas ligas metálicas, novos
materiais para gravação de som e imagem, para a fuselagem de aviões, para os
automóveis, etc.), que utilizam produtos mais abundantes e baratos.
O importante passa a ser a tecnologia e, consequentemente, as pesquisas
científicas e tecnológicas. Com isso, metais raros são substituídos por outros mais
abundantes, produzem-se novas variedades de gêneros agrícolas e desenvolvemse fontes de energia em laboratórios, entre tantas outras inovações.
Nesses termos, diminui a importância da natureza - isto é, o tamanho do território
de um país, os seus recursos naturais em geral - e aumenta o valor da ciência e da
tecnologia com o seu alicerce ou a sua base, que é a educação. Em outras palavras,
aumenta muito o valor dos chamados "recursos humanos" ou, como afirmam
alguns autores, do "poder cerebral": novas ideias e técnicas, funcionários
qualificados e com maior escolaridade, etc.
A Terceira Revolução Industrial utiliza muito mais a ciência e a tecnologia do que
as duas anteriores. É por esse motivo que se fala em "revolução técnico-científica"
para designá-la.
No decorrer da História, a humanidade sempre criou e utilizou recursos técnicos basta lembrar o controle do fogo, a invenção da roda, a domesticação de animais e
plantas há milhares de anos, etc. Mas a regra geral era que, primeiro, se
conhecesse algo na prática e, depois, viesse a teoria, isto é, a ciência. Nas últimas
décadas, isso mudou: os novos setores de ponta em tecnologia e na indústria
representam aplicações de conhecimentos científicos - da microfísica, da ecologia,
de teorias avançadas da matemática, da genética, etc. -, que, no início, foram
considerados "inúteis", ou seja, conhecimento puro e sem aplicação. Além disso, a
importância da ciência e da tecnologia avançada mudou radicalmente. Em vez de
serem apenas um elemento a mais, até mesmo dispensável, como ocorria
anteriormente, elas passaram a ser elementos centrais, aqueles que comandam o
ritmo e os rumos das mudanças.
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Classificação das indústrias

Fatores locacionais
Os fatores locacionais são as vantagens que um determinado lugar oferece para a
instalação de indústrias. No momento de investir, os empresários levam em
consideração quais fatores são mais importantes para aumentar sua taxa de lucro.
Os principais fatores que atraem indústrias, de modo geral, são mercado
consumidor, mão-de-obra qualificada ou barata, matérias-primas (commodities),
fontes de energia, rede de telecomunicações e transportes, disponibilidade de água,
indústrias complementares e incentivos fiscais
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TESTES
1. (PUC-Campinas) A lançadeira volante (1735), aumentando a capacidade dos
tecelões, estimulou a invenção da spining-jenny, que aumentava a produção de
fios. Esse aumento desencadeou a invenção do tear mecânico (1785) que, por sua
vez, passou a exigir nova forma de energia e resultou na invenção da máquina a
vapor (1790). No processo descrito, em que “máquinas geram por si mesmas
máquinas mais potentes”, pode-se perceber que:
I. o aumento da produtividade do trabalho exigiu o aumento da produção de
matéria-prima.
II. a falta de matéria-prima estimulou o aumento de produtividade das máquinas.
III. o aumento da oferta de matéria-prima estimulou o interesse em aumentar a
produtividade das máquinas.
IV. a diminuição da produtividade do trabalho exigiu aumento da produção de
matéria-prima.
Estão corretas somente:
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e IV.
(E) I, III e IV.
02. (UNIP-SP) “A concentração de capitais deu aos grandes conglomerados um
novo poder: o de ultrapassar as fronteiras nacionais. Dispensando suas atividades
produtivas pelos mais diferentes países, as transnacionais aproveitam-se das
diferenças entre elas para alcançar maiores lucros.”

A partir da leitura do texto, qual o melhor título que podemos dar para o mapa a
seguir?
(A) Distribuição espacial das megalópoles.
(B) Estrutura mundial dos holdings.
(C) Comércio mundial: maiores centros exportadores.
(D) Principais bolsas de valores mundiais.
(E) Desconcentração geográfica da indústria.
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03. (CEFET-PR) Entre as maiores empresas privadas do mundo por volume de
vendas, podemos citar a G.M., a Ford Motors, a Exxon, a IBM e a Toyota Motors.
Sobre a importância das empresas transnacionais, é incorreto afirmar:
(A)
A força de concentração financeira dessas empresas é tanta que as 200
maiores empresas mundiais faturam quase o dobro do que 130 países produzem.
(B)
Quando essas empresas se instalam em um país subdesenvolvido,
transferem contratual e permanentemente tecnologia de ponta produzida na
matriz da empresa.
(C)
São responsáveis por 80% a 90% da transferência de tecnologia para os
países subdesenvolvidos.
(D)
Nos últimos anos, tem ocorrido, cada vez com mais frequência, a
transferência inversa de tecnologia ou a “fuga de cérebros” para as matrizes.
(E)
Essas empresas estão fortemente presentes no nosso cotidiano e, cada vez
mais, exercem influência sobre o nosso modo de vida, manipulam os preços e
moldam o gosto do consumidor.

04. (FUVEST-SP) As afirmações abaixo apontam algumas tendências da nova lógica
de localização industrial.
I.
Distribuição dos estabelecimentos industriais das empresas em diferentes
localidades de tradição manufatureira.
II.
Separação territorial entre processo produtivo e gerenciamento
empresarial com a reintegração de ambas por intermédio de redes
informacionais.
III. Desconcentração da atividade industrial e emergência de novos espaços
industriais, estruturando redes globalizadas.
IV. Concentração territorial da indústria dependente de fontes de energia e
matéria-prima.
Está correto apenas o que se afirma em:
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.
05. (PUCCAMP-SP) Na escolha de um local para a implantação das indústrias, os
fatores mais importantes
estão relacionados a matérias-primas, fontes de energia, mão-de-obra, recursos
financeiros e acesso ao mercado consumidor dos bens produzidos. A importância
de cada fator em relação aos demais pode variar. Depende do tipo de bens a
produzir, da escala de produção pretendida, do grau de desenvolvimento das
técnicas utilizadas e da infra-estrutura existente.
Da leitura do texto, é possível concluir que:
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(A) as indústrias leves contam com maior número de opções quanto à escolha
do local para sua instalação.
(B) as indústrias pesadas dispersam-se mais pelo espaço, em função dos fatores
disponíveis.
(C) em função do destino final da produção, as indústrias leves necessitam de
maiores espaços e investimentos.
(D) como dependem de infra-estrutura, as indústrias pesadas devem estar
próximas a portos marítimos.
(E) as indústrias leves são muito mais sensíveis às condições da infra-estrutura
nos setores de transporte e energia.

Gabarito: 1. a / 2. e / 3. b / 4. c / 5.a
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