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A evolução do sistema 

capitalista: Primeira e Segunda 

Revolução Industrial



Começou na Inglaterra, em 

meados do século XVIII. 

Passagem da manufatura à 

indústria mecânica. A 

introdução de máquinas fabris 

multiplica o rendimento do 

trabalho e aumenta a produção 

global. Ela também foi  um 

processo histórico de radical 

transformação econômica e 

social. 



1760 a 1850 – Restrita à Inglaterra. 

Preponderam a produção de bens de 

consumo, especialmente têxteis, e a 

energia a vapor. 

1850 a 1900 – Espalha-se: Europa, 

América e Ásia: Bélgica, França, 

Alemanha, Estados Unidos, Itália, 

Japão, Rússia. Cresce a concorrência, a 

indústria de bens de produção se 

desenvolve, as ferrovias se expandem; 

surgem novas formas de energia, como 

a hidrelétrica e a derivada do petróleo. 

Invenção da locomotiva e do barco a 

vapor. 

1900 - A produção se automatiza; surge 

a produção em série; e explode a 

sociedade de consumo, com a expansão 

dos meios de comunicação. Avançam a 

indústria química e eletrônica, a 

engenharia genética, a robótica. 



A invenção de máquinas 

como a lançadeira móvel, a 

produção de ferro com 

carvão de coque, a máquina a 

vapor e o tear mecânico 

causam uma revolução 

produtiva. As fábricas 

passam a produzir em série e 

surge a indústria pesada (aço 

e máquinas). A invenção dos 

navios e locomotivas a vapor 

acelera a circulação das 

mercadorias. 



O novo sistema industrial 

transforma as relações sociais e 

cria duas novas classes sociais: os 

empresários (capitalistas) 

proprietários dos capitais, prédios, 

máquinas, matérias-primas e bens 

produzidos pelo trabalho e os 

operários, proletários ou 

trabalhadores assalariados, que 

possuem sua força de trabalho e a 

vendem aos empresários para 

produzir mercadorias em troca de 

salários. 



Início da Revolução os 

empresários impõem duras 

condições de trabalho aos 

operários para assim aumentar a 

produção e garantir uma margem 

de lucro crescente. A disciplina é 

rigorosa mas as condições de 

trabalho nem sempre oferecem 

segurança. Em algumas fábricas a 

jornada ultrapassa 15 horas, os 

descansos e férias não são 

cumpridos e mulheres e crianças 

não têm tratamento diferenciado. 



As consequências são a divisão do 

trabalho, a produção em série e a 

urbanização. As fábricas 

subdividem a produção em várias 

operações e cada trabalhador 

executa uma única parte, sempre 

da mesma maneira (linha de 

montagem). Enquanto na 

manufatura o trabalhador produzia 

uma unidade completa e conhecia 

assim todo o processo, agora 

passa a fazer apenas parte dela, 

limitando seu domínio técnico 

sobre o próprio trabalho. 



Taylorismo, Fordismo e 

Toyotismo. Do "Tempo é 

dinheiro" ao “Just in time”.



Início do século XX: o norte-americano F. W. Taylor 

utiliza método de organização e de racionalização 

objetiva do trabalho.



Objetivos: sistematizar a produção, aumentar a 

produtividade, economizar tempo e suprimir gastos 

desnecessários no interior do processo produtivo. 



Como: eliminando os movimentos muito 

longos e inúteis. 



Consequências: dobro da produção, 

ignorava a fadiga e os aspectos humanos, 

psicológicos e fisiológicos, das condições de 

trabalho.



Fordismo: Henry Ford retoma e desenvolve 

o Taylorismo.



Linha de montagem da 

Ford Motor Company, 

1913, Michigan, EUA.



Princípios Complementares: integração, por meio de 

esteiras ou trilhos dos diversos segmentos do processo 

de trabalho, assegurando o deslocamento das matérias-

primas; e fixação dos trabalhadores em seus postos de 

trabalho. 



Japão: derrotado na Segunda Guerra Mundial e sede da 

Terceira Revolução Industrial e da automação flexível.



Situação: indústria arrasada, os japoneses 

desenvolveram uma produção flexível, de muitos 

modelos em pequeno número, cortaram o desperdício, 

desenvolveram o conceito da qualidade, reduziram os 

estoques de matéria-prima e produtos. 



Cenário Distinto: Estados Unidos e Europa.



Impossibilidade: da solução fordista de produção em 

massa, devido a um mercado pequeno, capital e matéria-

prima escassos, com abundância de mão de obra não 

especializada.



Solução: desenvolveu para gerar divisas, matérias-primas 

e alimentos, quanto para importar equipamentos e bens 

de capital necessários para sua reconstrução e 

industrialização, aumentar a produção de pequenas 

quantidades de numerosos modelos de produtos, o que 

ficou conhecido como "toyotismo".



1ª Vertente: a mecanização flexível, uma dinâmica 

oposta à rígida automação fordista decorrente da 

inexistência de escalas que viabilizassem a rigidez. 



2ª Vertente : processo de multifuncionalização de sua 

mão-de-obra, por se basear na mecanização flexível e na 

produção para mercados muito segmentados, a mão de 

obra não podia ser especializada em funções únicas e 

restritas, investiram na educação e qualificação de seu 

povo, o toyotismo incentivou uma atuação voltada para o 

enriquecimento do trabalho.



3ª Vertente: controle de qualidade total, no sistema 

fordista de produção em massa a qualidade era 

assegurada através de amostras em apenas pontos do 

processo produtivo, no toyotismo, o controle de 

qualidade se desenvolvia através de todos os 

trabalhadores em todos os pontos do processo produtivo. 



4ª Vertente: "just in time", devido aos produtos 

apresentarem um leque extenso e variável, com a 

produção não podendo ser planejada com grande 

antecedência, a alternativa seria minimizar a elevação de 

estoques, o objetivo final seria produzir um bem no 

exato momento em que é demandado.



Objetivos: Flexibilizar a empresa, produzir apenas o necessário, 

produzir com qualidade, menor “Lead Time” na concepção de novos 

produtos, menos “Lead Time” na manufatura, melhor atendimento ao 

cliente, maior valor agregado ao produto, maior retorno de 

investimento, reduzir estoques em processo, reduzir custos de 

fabricação, gerar espaços de Fábrica, produzir por métodos que 

permitam o envolvimento das pessoas (moral, satisfação), 

desenvolvimento, autocontrole, reduzir o custo e o tempo de 

transporte dos produtos entre o fornecedor e a empresa solicitante. 



A General Motors aposenta o "just-in-time"
Montadora decide buscar autopeças na porta do 

fornecedor, em um sistema denominado "milk run". 

A Ford deve ser a próxima. 

GAZETA MERCANTIL, 25 DE JUNHO DE 1998



TIPOS DE INDÚSTRIAS

Quanto ao fator histórico

• Original ou clássica: teve origem com a 

Revolução Industrial

• Planificada: modelo praticado nos países 

socialistas

• Tardia ou retardatária: característica dos 

países pobres



TIPOS DE INDÚSTRIAS

Quanto ao acabamento

• Base ou bens de produção: aquela que produz 

bens que servirão de matéria-prima para outras 

indústrias, como a indústria metalúrgica e química

• Derivados: tem como matéria-prima bens 

beneficiados ou semi-acabados, como a indústria de 

confecção, que tem como base a indústria têxtil



TIPOS DE INDÚSTRIAS

Quanto à matéria-prima e à energia

• Pesada: indústria que consome grande 

quantidade de matéria-prima e de energia, 

como a indústria metalúrgica e siderúrgica

• Leve: os exemplos de maior destaque são a 

indústria têxtil, alimentícia e de produtos 

farmacêuticos



TIPOS DE INDÚSTRIAS

Quanto à tecnologia

• Tradicional: indústria mais ligada à Revolução Industrial, 

pouco automatizada, empregando mais mão de obra em 

relação ao valor da produção

• Moderna: indústria que apresenta alto índice de 

racionalização e de automação das atividades, fato que 

implica na grande quantidade e valor da produção à 

quantidade da mão de obra empregada, destacando-se 

mais pela qualificação, que seu volume de produção 



TIPOS DE INDÚSTRIAS

Quanto ao destino

• Bens não duráveis ou de consumo: produz bens de consumo 
rápido diante do aproveitamento humano. Ex: alimentos, fumo, 
confecção, bebidas

• Bens duráveis: produz bens que possuem um aproveitamento 
continuado não se esgotando imediatamente. Ex: eletrodomésticos, 
máquinas, motores, veículos e outros bens

• Equipamento ou bens de produção ou de capitais: é o mais 
importante tipo de indústria, é através dela que são criadas as 
condições necessárias a outras fabricações e os transportes 
indispensáveis ao exercício das atividades industriais. Ex: indústrias 
de máquinas e ferramentas.



Fator Locacional

• As indústrias estão distribuídas de forma desigual, 

pois tendem a se concentrar nos lugares onde há 

fatores favoráveis à sua localização

• Matérias-primas, fontes de energia, mão de obra, 

mercado consumidor, infraestrutura de transporte, 

rede de comunicação, incentivos fiscais e 

disponibilidade de água.



Divisão Internacional do 

Trabalho



Em principio, o comércio é indispensável aos povos, 

pois a existência de recursos na superfície é variável, 

de maneira que cada lugar dever ter suas carências 

supridas pela abundância existente em outros 

lugares. É, portanto, uma atividade que implica 

grande mobilidade espacial, o que a torna 

particularmente importante para a análise geográfica. 



Podem-se considerar vários níveis da atividade 

comercial: o local, o regional, o nacional e o 

internacional, que envolve a exportação de produtos 

excedentes e a importação de bens e serviços de 

que necessita. As trocas comerciais, contudo, não se 

restringem a bens e serviços. Incluem valores, isto é, 

moedas e títulos de crédito, que são negociados nas 

bolsas de mercadorias e de valores. 



Cada região ou país especializa-se na produção dos 

bens que possam render mais, com o menos custo. 

Desse modo, estimula-se o comércio, que é uma 

atividade essencial para a acumulação de capital. Por 

isso, o desenvolvimento do capitalismo está 

diretamente relacionado com a intensificação do 

comércio, que constitui um dos indicadores do nível 

econômico das nações, particularmente das 

economias de mercado. 



A comercialização das mercadorias representa a 

etapa final do processo de produção e, como há 

vários níveis de comercialização, a cada um deles seu 

valor aumenta. Da fábrica ao distribuidor, desta ao 

dona de uma rede de lojas atacadistas e destas aos 

pequenos comerciantes, a mercadoria muda de valor, 

percorrendo os mais diversos espaços e mercados 

consumidores.



Nos países de origem socialistas, o comércio não chegou a ser 

um objetivo, mas apenas uma decorrência das diferenças 

regionais; visava atender às necessidades de cada região e da 

sociedade como um todo. Nesses países, a economia foi 

planejada para a auto-suficiência, ou seja, para a produção em 

território nacional de tido aquilo de que a população necessitava. 

Por isso, embora tenha aumentado nos últimos anos, a 

participação dos países ex-socialistas no mercado internacional 

é muito pequena, em comparação com o comércio realizado 

entre países capitalistas.











FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO DO 

CAPITAL



Concentração horizontal (conglomerados) ocorre quando um 

grupo empresarial investe capital em vários ramos industriais 

que não se complementam. Ex: cimento, metalúrgica, 

agropecuária e petroquímica.



Concentração vertical (truste) se dá quando um grupo 

controla setores industriais que se complementam, controlando 

a produção desde as atividades primárias até a fabricação dos 

produtos mais sofisticados. Ex: mineração, siderurgia, 

metalurgia, construção naval e aeronáutica.



multinacionais

São grandes empresas que a partir de uma base nacional 

(matriz) atuam em diversos países através de filiais ou 

subsidiárias. 





truste

Reunião de empresas que perdem seu poder individual e o submetem ao 

controle de um conselho de trustes. Surge uma nova empresa com poder 

maior de influência sobre o mercado. Geralmente tais organizações 

formam monopólios. Os trustes surgiram em 1882 nos EUA, e o temor de 

que adquirissem poder muito grande e impusessem monopólios muito 

extensos fez com que logo fossem adotadas leis antitrustes, como a Lei 

Sherman, aprovada pelos norte-americanos em 1890. Ex: General Eletric, 

Parmalat. 



holding

Forma de organização de empresas que surge depois de os trustes 
serem postos na ilegalidade. Consiste no agrupamento de grandes 
sociedades anônimas. Sociedade anônima é uma designação dada às 
empresas que abrem seu capital e emitem ações que são negociadas 
em bolsa de valores. Neste caso, a maioria das ações de cada uma 
delas é controlada por uma única empresa, a holding. A ação das 
holdings no mercado é semelhante a dos trustes. Uma holding 
geralmente é formada para facilitar o controle das atividades em um 
setor. Se ela tiver empresas que atuem nos diversos setores de um 
mercado como o da produção de eletrodomésticos, por exemplo, 
abocanha gordas fatias desse mercado e adquire condições de dominar 
seu funcionamento. Ex: Petrobrás, Pirelli. 



cartel

Associação entre empresas do mesmo ramo de produção com objetivo 
de dominar o mercado e disciplinar a concorrência. As partes entram em 
acordo sobre o preço, que é uniformizado geralmente em nível alto, e 
quotas de produção são fixadas para as empresas membro. No seu 
sentido pleno, os cartéis começaram na Alemanha no século XIX e 
tiveram seu apogeu no período entre as guerras mundiais. Os cartéis 
prejudicam a economia por impedir o acesso do consumidor à livre-
concorrência e beneficiar empresas não-rentáveis. Tendem a durar pouco 
devido ao conflito de interesses. 



monopólio

Situação em que um setor do mercado com múltiplos compradores é 
controlado por um único vendedor de mercadoria ou serviço, tendo 
capacidade de afetar o preço pelo domínio da oferta. Nesse cenário, os 
preços tendem a se fixar no nível mais alto para aumentar a margem de 
lucro. Alguns monopólios são instituídos com apoio legal para estimular um 
determinado setor da empresa nacional, ou para protegê-la da 
concorrência estrangeira, supostamente desleal por usar métodos de 
produção mais eficientes e que barateiam o preço ao consumidor. Outros 
monopólios são criados pelo Estado sob a justificativa de aumentar a 
oferta do produto e baratear seu custo. 



oligopólio

É a prática de mercado em que a oferta de um produto ou serviço, que 
tem vários compradores, é controlada por pequeno grupo de 
vendedores. Neste caso, as empresas tornam-se interdependentes e 
guiam suas políticas de produção de acordo com a política das demais 
empresas por saberem que, em setores de pouca concorrência, a 
alteração de preço ou qualidade de um afeta diretamente os demais. O 
oligopólio força uma batalha diplomática ou uma competição em 
estratégia. O objetivo é antecipar-se ao movimento do adversário para 
combatê-lo de forma mais eficaz. O preço tende a variar no nível mais 
alto. Podem ser citados como exemplos de setores oligopolizados no 
Brasil o automobilístico e o de fumo. 



conglomerados

Associação com objetivo de monopolizar a produção e a 

comercialização de produtos industrializados e serviços. Ex:

Nestlé e o Grupo Votorantin 



dumping

Prática comercial que consiste em vender um produto ou serviço por um 
preço irreal para eliminar a concorrência e conquistar a clientela. Proibida 
por lei, pode ser aplicada tanto no mercado interno quanto no externo. No 
primeiro caso, o dumping concretiza-se quando um produto ou serviço é 
vendido abaixo do seu preço de custo, contrariando em tese um dos 
princípios fundamentais do capitalismo, que é a busca do lucro. A única 
forma de obter lucro é cobrar preço acima do custo de produção. No 
mercado externo, pratica-se o dumping ao se vender um produto por 
preço inferior ao cobrado para os consumidores do país de origem. Os 
EUA acusam o Japão de praticar dumping no setor automobilístico.


