


China

Zonas Econômicas Especiais - Sudeste

 Plataforma de Exportação;

 Joint Venture;

 Equipamentos;

 Química;

 Têxtil.



Tigres Asiáticos



Tigres Asiáticos

Formosa, Coréia do Sul, Hong Kong, 

Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, 

Cingapura e Vietnã

 Plataformas de Exportações;

 Capital estrangeiro (Estados Unidos e Japão);

 Têxtil;

 Vestuário;

 Eletrônicos.



Índia



Índia

Bombaim (Oeste), Punjab (Norte) e Tamil 

Nadu (Sul).

 Ind. Hi-Tech;

 Eletroeletrônicos;

 Informática;

 Biotecnologia.









FATORES LOCACIONAIS

 Matéria-Prima;

 Energia;

 Mão-de-obra;

 Mercado Consumidor;

 Transportes;

 Telecomunicações;

 Incentivos Fiscais;

 Disponibilidade de Água;

 Terreno;

 Leis Ambientais.



TIPOS DE INDÚSTRIAS

 Ind. de Base

Siderúrgica, Metalúrgica, Petroquímica, Cimento, 

Energia, Construção Civil.

 Ind. de Bens de Produção ou Intermediária

Ferramentas, Equipamentos e Peças.

 Ind. de Bens de Consumo Durável

Automobilística e Eletroeletrônicos.

 Ind. de Bens de Consumo Não-Durável

Têxtil, Calçados, Alimentícia, Farmacêutica, 

Bebidas



ACORDOS E PARCERIAS

 Trustes: Resultado e fusão e incorporação de empresas de 
mesmo setor de atividade em uma única organização 
(Danone, Unilever, Nestlé).

 Conglomerados: Empresas que atuam em vários setores, se 
unem para tentar dominar determinado produto (Mitsubishi, 
General Eletric).

 Monopólio: Quando uma única empresa domina o mercado 
de um determinado produto (Petrobrás, Celg).

 Maquiladoras: São empresas que importam peças e 
componentes de suas matrizes estrangeiras para que os 
produtos sejam manufaturados (montados) - em geral, por 
trabalhadores que ganham um salário inferior ao daqueles que 
trabalham nas matrizes - para depois exportar o produto final 
para o país de origem da empresa ou para outros países em 
que o produto seja competitivo. 



 Oligopólio: Forma evoluída de monopólio, no qual um 
grupo de empresas promove o domínio de determinada 
produto e/ou serviço.

 Cartéis: Acordo explícito ou implícito entre concorrentes 
para, fixar preços ou cotas de produção (OPEP, Postos de 
Gasolina). 

 Holding: Forma de sociedade criada com o objetivo de 
administrar um grupo de empresas. A Holding administra as 
outras empresas do grupo, possui a maioria das ações 
(Grupo Silvio Santos, Camargo Correa).

 Joint Venture ou Empreendimento Conjunto: É uma 
associação de empresas, que pode ser definitiva ou não,com 
fins lucrativos, para explorar determinado(s) negócio(s), 
sem que nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. 
Difere da sociedade comercial (partnership) porque se 
relaciona a um único projeto cuja associação é dissolvida 
automaticamente após o seu término.  



1ª Revolução Industrial (1750/1850)

 Inglaterra (Londres);

 Máquina a Vapor;

 Indústria Têxtil;

 Carvão Mineral;

 Ferrovias.



2ª Revolução Industrial (1850/1950)

 Estados Unidos e Japão;

 Eletricidade;

 Motor a Combustão;

 Indústria Automobilística;

 Indústria de Base;

 Petróleo;

 Doutrina Fordista/Taylorista.



FORDISMO – Henry Ford

 Linhas de Montagem (esteiras rolantes);

 Especialização do trabalho;

 Produção em massa;

 Verticalização da produção

TAYLORISMO – Frederick W. Taylor

 Treinamento aos operários;

 Adoção de metodologia no trabalho;

 Trabalho executado de acordo com uma sequência e 

um tempo pré-programado;

 Supervisão Funcional; 



3ª Rev. Ind. ou Rev. Técno-Científico-

Informacional  (1950/...)

 Japão e Alemanha;

 Informática;

 Robótica;

 Biotecnologia;

 Energia Nuclear;

 Toyotismo.



Toyotismo ou Pós-Fordismo (Pós 2ª GM)

 Pequeno mercado consumidor;

 Capital e matéria-prima escassos;

 Grande número de mão-de-obra não 
especializada, impossibilitando o modelo 
fordista;

 Fabricação em pequenas quantidades de 
numeroso modelos p/ mercado externo;

 Just in time;

Inovações tecnológicas, pequenos estoques, 
multiespecialização.



TIPOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO

 Clássica ou Original: Século XVIII, 1º 
Mundo, Ind. Base, Ind. de Bens de 
Consumo, Capital Nacional;

 Planificada: 1920/1990, 2º Mundo 
(socialista), Ind. de Base (estatal), Capital 
Nacional;

 Tardia, Retardatária ou Periférica: Pós 2ª 
GM, 3º Mundo, Ind. de Bens de Consumo, 
Capital Estrangeiro e Tecnologia 
Estrangeira.




