
INDUSTRIALIZAÇÃO E 
GLOBALIZAÇÃO 



A medida que as comunicações e o 

comércio internacional foram se 

intensificando, verifica-se que a ativação 

desses fluxos altera o espaço geográfico e 

o modo de vida das sociedades, e isso 

deve-se a Revolução Industrial e ao 

crescente processo de globalização. 



SISTEMA COLONIAL 

• Expansão comercial 

• Disputa de rotas comerciais para obtenção de 

mercadorias 

• Crescimento das cidades europeias 

• As Grandes Navegações 

• Descobrimento das Américas 

TRANSFORMAÇÃO DO 
ESPAÇO GEOGRÁFICO 



HEGEMONIA EUROPEIA 

• Iniciou com Portugal e Espanha, seguidos por Inglaterra, França e 

Holanda 

• Dominação cultural com o processo de colonização 

• Escravização dos povos nativos e dos africanos 

• Exploração colonial = interação entre colônias e metrópoles 

• Formação do capitalismo comercial 

• Mundialização – conhecimento dos territórios dos povos do mundo  

TRANSFORMAÇÃO DO 
ESPAÇO GEOGRÁFICO 



• Processo de colonização       enriquecimento das metrópoles. 

• Produção realizada através da manufatura           avanços 

técnicos. 

•  Revolução Industrial. 

• Primeira Revolução Industrial    intensificou o processo de 

mundialização. 

• Segunda Revolução Industrial      expansão das indústrias 

associada a uma nova fase de urbanização. 

 

TÉCNICA E TRANSFORMAÇÃO 
ESPACIAL 



A Segunda Revolução Industrial, foi a 

fase da industrialização que deu lugar 

à etapa do capitalismo financeiro 

impulsionado pelo surgimento das 

empresas de capital aberto.  



As empresas de capital aberto são aquelas que 

listam suas ações na Bolsa de Valores. Em vez 

de a empresa ser controlada apenas 

internamente, qualquer pessoa passa a ser 

dono de parte da empresa ao comprar uma 

ação da companhia. Abrir capital tem até uma 

sigla específica: IPO, Oferta Pública Inicial, 

traduzido do inglês.  

https://blog.genialinvestimentos.com.br/o-que-e-ipo/


• Terceira Revolução Industrial         

caracterizada pelo desenvolvimento da 

tecnologia determinando a globalização 

mundial através da revolução técnico-

científica. 

TÉCNICA E 
TRANSFORMAÇÃO ESPACIAL 





TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO E DESIGUALDADES 

• Permitiu um intenso fluxo de pessoas e de informações 

• Marcada pela competitividade e surgimento das 

empresas multinacionais 

• Processo de integração econômica e cultural do mundo 

• Desigualdades socioeconômicas 

O MUNDO GLOBALIZADO 



Fase de sustentação do processo de 

globalização, baseando-se no livre-

comércio, na livre concorrência e na 

livre circulação de mercadorias. 

NEOLIBERALISMO 
ECONÔMICO 



BOM ESTUDO! 


