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Revolução técnico-científica e a redistribuição da atividade industrial 

 

Resumo 

 
A Terceira Revolução Industrial (1970) alterou profundamente as formas produtivas que se davam até então. 

Comparando brevemente, sabe-se que no fordismo a produção era padronizada e em massa, ou seja,  se 

produzia mais para atingir mais mercados. Essa lógica provocou algumas crises de superprodução, uma vez 

que nem sempre se conseguia vender tudo que se produzia. Com a evolução das tecnologias de comunicação 

e transporte muitas alterações nessa lógica se tornaram possíveis, se materializando na criação de indústrias 

que focavam em outras formas de realizar a logística da produção. Evita-se a produção em massa em função 

da produção de acordo com demanda. Para estimular o consumo e criar a demanda, investe-se em produtos 

pernsonalizados e diversos, de acordo com as necessidades e características de cada cliente. Então, se 

anteriormente se vendia um único modelo de geladeira por exemplo, atualmente temos menores, maiores, 

frost free, com bebedouro na porta. E você pode escolher de acordo com suas necessidades mais específicas.   

 

 

 

 

Essa alteração no padrão produtivo só é possível pelo desenvolvimento tecnológico, os produtos cada vez 

mais carregados de informação e tecnologia. Quanto mais tecnologia e inovação presente num produto, 

maior o valor agregado a ele, ou seja, maior o preço final. Desta forma, a informação empregada ao produto 

é o que da importância a ele. Por exemplo, se uma empresa descobre como gerar a maior velocidade de 

internet, ou quem descobre como fazer uma câmera de celular mais eficiente, tera destaque e sairá a frente. 

Os países passam a competir e comprar a informação para desenvolver os produtos. Nesse sentido, surge 

um importante conceito 
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Patente: registro de marca ou de tecnologia. O país que descobre a tecnologia e a registra pode vender para 

todo o mundo com a globalização. Ou seja, quem é o dono da informação tem muito poder atualmente.  

 

A terceira revolução industrial portanto é chamada também de revolução técnico científico informacional, 

pois nela a pesquisa tecnológica, indústria e mercado se unem para criar um novo modelo de produção, muito 

mais eficiente e competitivo a nível mundial. Isso permite um maior fluxo de informação ao redor do mundo. 

O modelo produtivo dessa revolução indústrial é o Toyotismo. Entenda melhor suas características 

 

 

 

Isso não significa que todos os países e pessoas sejam inseridas de maneira igualitária nesse processo. Os 

países que desenvolveram as revoluções industriais primeiro, de maneira geral, saem a frente na produção 

tecnológica, o que tem muito valor nesse contexto. Nesse sentido, os países subdesenvolvidos exportam 

matéria prima menos valorizada, de menor valor agregado, o que demanda também maior exploração dos 

recursos naturais,  enquanto os países ricos compram a matéria prima e encrementam na logistica, 

exportando a capacidade tecnológica, com muito maior valor agregado. São nesses países portanto que vão 

estar as industrias mais complexas, mais desenvolvidas. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação 

e transporte permitem também a desconcentração industrial a nível internacional. A industrialização dos 

países subdesenvolvidos aconteceu de maneira tardia e contou com o auxílio financeiro dos países mais ricos, 

que se industrializaram primeiro, para se modernizarem. Isto ocorreu por meio da abertura comercial e 

econômica. Desse modo, os países subdesenvolvidos e alguns emergentes, contaram com a transferência 
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de partes menos tecnologicas das indústrias desses países mais ricos, viabilizando sua inserção no mercado 

internacional de modo mais competitivo e diferenciado do que o anterior.  

 

 

 

 

Tecnopólos – centros de pesquisa onde as tecnologias são desenvolvidas. Num mundo onde a tecnologia e  

as pesquisas de mercado tem muito valor, são essas áreas que ganham muito investimento e estão 

concentradas nos países mais ricos. Se associam a pólos universitários junto com empresas que captam 

essa mão de obra qualificada, recebem investimento e tecnologia de ponta. Lá se desenvolve a logística, e as 

pesquisas de mercado, revelando um caratér mais competitivo das vendas e dos modelos de produção no 

mundo. Outro ponto importante é que nessa competição de desenvolvimento tecnológico uma tecnologia 

supera a outra muito rápido, aumentando o ritmo de consumo, da atividade industrial e do descarte, 

pressionando também os recursos naturais.  
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Tecnopólo mais conhecido do mundo e suas empresas – Vale do Sílicio, Califórnia. 
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Exercícios 

 

1. A chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica fez surgir novos processos 
de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse 
respeito, marque a alternativa correta. 
a) As novas tecnologias favoreceram a informatização do processo produtivo e a ampliação do 

emprego de modo geral. 
b) Surgiu o fordismo: conjunto de métodos para a produção em série, com os quais o operário produz 

mais em menos tempo. 
c) O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização do operário torna-se fundamental. 
d) Um método mais ágil e flexível, foi desenvolvido, adaptado ao mercado, que prioriza o controle de 

qualidade, conhecido por just-in-time. 
e) A habilidade do trabalhador está restrita a uma única tarefa, favorecendo o aumento da 

produtividade, método conhecido como "taylorismo". 
 

2. Nas últimas décadas do século XX, a intensificação do uso de alta tecnologia induziu uma nova lógica 
de localização industrial. Os atuais espaços industriais caracterizam-se pela capacidade 
organizacional e tecnológica de distribuir o processo produtivo em diferentes localidades. A 
espacialização do processo produtivo revela que 
a) os atuais espaços industriais, espalhados pelo globo, utilizam muita força de trabalho qualificada 

e poucos trabalhadores semiqualificados. 
b) as novas indústrias foram instaladas considerando-se a abundância de mão-de-obra e a 

proximidade do mercado consumidor. 
c) as empresas instalaram unidades produtivas em alguns países de industrialização tardia, 

incentivadas pela política de substituição de importações. 
d) a criação de espaços industriais, nos países do Terceiro Mundo, foi promovida pelas políticas 

estatais de incentivo ao consumo dos países centrais. 
e) os novos espaços industriais organizam-se em torno de fluxos de informação que reúnem e 

distribuem, ao mesmo tempo, as fases da produção. 
 

3. O mundo vem assistindo a uma revolução no setor produtivo que tem sido chamada de Terceira 
Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica (Revolução Tecnológica). A plena inserção 
brasileira nesse contexto enfrenta um sério obstáculo, que é 
a) a grande extensão do território nacional, encarecendo a produção tecnológica. 
b) o distanciamento geográfico do Brasil em relação aos principais centros tecnológicos. 
c) a incompetência tecnológica nacional no setor agrário - exportador. 
d) o exagerado crescimento brasileiro no setor da indústria de consumo. 
e) a limitada capacitação técnico-científica da produção nacional. 

 

4. A Terceira Revolução Industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem impulsionando alterações 
no que se refere à espacialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas 
regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de 
a) grandes aglomerações de força de trabalho. 
b) áreas com recursos naturais abundantes. 
c) amplos mercados consumidores. 
d) universidades e institutos de pesquisa. 
e) rodovias e estradas federais. 
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5. Para produzir modernamente, essas indústrias convocam outros atores para participar de suas ações 
hegemônicas, levados, desse modo, a agir segundo uma lógica subordinada à da firma global.[...] Nos 
lugares escolhidos, tudo é permeado por um discurso sobre desenvolvimento.[...] Nada se fala sobre a 
robotização do setor e a drenagem dos cofres públicos para essa implantação industrial. 

 Milton Santos & M. Laura Silveira. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.p. 
112 

 O texto apresenta estratégias de descentralização das indústrias  
a) mecânicas. 
b) de vestuário. 
c) siderúrgicas. 
d) petroquímicas. 
e) automobilísticas. 
 

6. A Terceira Revolução Industrial promoveu o aumento da produtividade e a aceleração dos fluxos de 
mercadorias, capitais, informações e pessoas. Também conhecida como Revolução Técnico-Científica 
ou Revolução Informacional, caracterizou-se: 
a) Pelo protecionismo alfandegário, pelo aumento da capacidade de transformação da natureza e 

pelo desenvolvimento dos motores a combustão. 
b) Por centros industriais de alta tecnologia, pela internacionalização da economia e pela ampliação 

do setor financeiro. 
c) Pelo desenvolvimento em torno das bacias carboníferas, por monopólios em muitos setores da 

economia e por centro de decisões em nível supranacional. 
d) Por relações não comerciais de produção, pela intervenção estatal nas relações comerciais e pela 

expansão dos mercados consumidores. 
e) Pela expansão das rotas marítimas de comércio, pelo uso intensivo do petróleo como fonte de 

energia e pela produção em massa padronizada. 
 
 

7. “A NISSAN INVENTA O AUTOMÓVEL Á LA CARTE” 
“O sistema Answer, [...] é um sistema de informática de ponta que coordena a produção e a venda [...] 

isso significa que a fábrica produz carros ‘já comprados’, e que a fabricação se aproxima de uma 

produção segundo a demanda”. 

La Courrier Internacional apud Becouche, 1995. 

 

O texto sugere que 

a) O modelo fordista trabalha sem estoques e com defeito zero. 
b) O nosso modelo industrial está centrado nas indústrias petroquímicas e automobilísticas. 
c) Entramos na terceira revolução industrial, centrada na produção flexível, modelo Just in time, 

viabilizado pela ciência, a tecnologia e a informação. 
d) A produção de carros nos países desenvolvidos se faz por encomendas. 
e) A indústria automobilista japonesa baseada no just in time conquistou os mercados mundiais. 
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8.  

 
Disponível em: http://autoentusiastas.blogspot.com.br/2012/10/industria-automobilistica-definido-o.html. Acesso em: 

21/11/2012. 

 

A imagem retrata um cenário presente na chamada Terceira Revolução Industrial ou Revolução 

Técnico-Científica, a qual fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações 

de trabalho dentro das empresas capitalistas. Uma alteração significativa diz respeito à(ao) 

a) informatização do processo produtivo e à ampliação do emprego de modo geral. 
b) automação do processo produtivo e à necessidade de mão de obra reduzida, mas qualificada e 

especializada. 
c) surgimento do Fordismo, conjunto de métodos para a produção em série, com os quais vários 

operários produzem mais em menos tempo. 
d) ausência completa de trabalhadores em todas as fases da produção, visto que as máquinas 

regulam todo o processo produtivo. 
e) trabalho manual auxiliado por maquinário industrial apenas na etapa final da produção de 

automóveis. 
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9. O mapa a seguir apresenta o mais antigo tecnopolo do mundo. 
 

 

 

A respeito do surgimento das cidades tecnopolos, é INCORRETO afirmar que 
a) são regiões que concentram indústrias de alta tecnologia, centros de pesquisas e inovações 

tecnológicas abrigando grandes universidades capazes de garantir a formação de novos 
pesquisadores. 

b) o Vale do Silício localiza-se na Costa Oeste dos Estados Unidos no Estado da Califórnia. A 
concentração industrial estrutura-se em torno da Baía de São Francisco onde foram instaladas 
centenas de empresas dedicadas à produção de computadores e softwares de alta tecnologia. 

c) a cidade de Boston, na Costa Leste dos Estados Unidos, também representa um importante 
tecnopolo do país. Nessa região além da indústria bélica encontram-se diversas companhias que 
produzem tecnologia de ponta. 

d) no Japão, a ilha de Hokkaido abriga os dois maiores tecnopolos do país, Sapporo e Kushiro, 
especializados em alta tecnologia informacional. 

e) na índia, Bangalore representa um tecnopolo especializado em alta tecnologia e telecomunicações 
e é classificada como uma das dez cidades mais empreendedoras do mundo. 

 
 

10. Ao espaço geográfico do mundo globalizado, Milton Santos (1926-2001) se refere, desde as últimas 
décadas do século XX, como meio técnico-científico-informacional. Apresente as principais 
características da configuração do meio técnico-científico-informal no mundo rural e as mudanças 
decorrentes deste novo espaço na relação cidade-campo. 
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Gabarito 

 

 D 

Uma das características da Terceira Revolução Industrial foi a adoção do modelo Toyotista de produção, 
também chamado de sistema flexível, cujas algumas das características estão destacadas na opção. 
 

 E 

A localização das indústrias antes da Terceira Revolução Industrial priorizava a proximidade em relação 
às fontes de energia e mercados consumidores, após a revolução a informação e a necessidade de uma 
infraestrutura de comunicações passam a ocupar um papel importante. 
 

 E 

A inserção do Brasil, assim como de muitos países emergentes e subdesenvolvidos, na Terceira 
Revolução Industrial, se dá de maneira parcial, isso porque não são centros de produção de alta tecnologia, 
pois estes são os países centrais, que historicamente possuem capacitação técnico-científica 
(qualificação profissional e importantes centros de pesquisas). 
 

 D 

Com a Terceira Revolução Industrial e avanço dos transportes e comunicações, as indústrias migraram 
de áreas próximas aos mercados consumidores e fontes de energia para as áreas com boa infraestrutura 
e próximas à centro de pesquisas (Tecnopolos). 
 

 E 

A indústria automobilística foi o símbolo da Segunda e se aprimorou na Terceira Revoluções Industriais, 
onde os modelos produtivos Fordista-Taylorista e Toyotista foram implementados visando uma 
ampliação da produtividade industrial. O último modelo citado tinha como uma de suas características a 
robotização do processo produtivo, com a substituição da mão de obra humana por maquinário de alta 
tecnologia. Além disso o setor automobilístico recebeu grandes investimentos estatais visto a grande 
movimentação econômica que poderiam gerar. 

 

 B 

Dentre as características mais importantes da Terceira Revolução Industrial a formação de tecnopolos, 
ampliação das relações e trocas econômicas e evolução para o capitalismo financeiro se destacam como 
pontos fundamentais de sustentação. 
 

 C 

O trecho citado na questão aponta para uma produção de acordo com a procura, ou seja, a demanda 
definindo a oferta, isso é chamado de just in time, uma das características do modelo produtivo industrial 
toyotista que surge em um contexto de Terceira Revolução Industrial. 
 

 B 

Na Terceira Revolução Industrial surge a demanda por uma mão de obra qualificada, porém, em pequenas 
quantidades, isso porque o trabalho manual em sua maioria para a ser exercido pelas máquinas e são 
necessários apenas poucos técnicos para realizar a manutenção e poucos indivíduos para a concepção 
de novas máquinas. 
 

 D 

Os principais tecnopolos japoneses se localizam na Megalópole Tokaido com destaque para a Região 
Metropolitana de Tóquio. Sapporo, ao norte, situada na Ilha de Hokkaido, é um importante centro industrial 
que resulta da descentralização de atividades manufatureiras no Japão, além de ser tecnopolo 
secundário. 
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10.  É importante que o estudante cite que o meio técnico-científico-informacional tem como consequência 

espacial direta a mecanização do campo e crescimento da tecnologia nas técnicas agrícolas, 

intensificando a agro-industria. Isto gerou um grande êxodo rural em direção as cidades uma vez que a 

mão de obra passa a ser mais qualificada, e há substituição da mão de obra braçal pela mecanização. 

Com o êxodo rural o meio urbano se incha, além de depender muito do campo para a produção de 

alimentos, pressionando ainda mais o setor extrativista como um todo. As indústrias num primeiro 

momento também se concentram no meio urbano, apesar de que, com o desenvolvimento desse modelo, 

inchaço urbano e problemas crescentes, há também um processo de interiorização do setor industrial 

sobretudo em direção as cidades médias que contam com sistemas de transporte integrados as 

metrópoles.  

 


