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Industrialização Reino Unido 
A industrialização se expandiu de forma expressiva a partir do séc. XVIII, através da Primeira 

Revolução Industrial, na Inglaterra. 

 

A industrialização se caracteriza pelo processo de desenvolvimento industrial em uma 
determinada localidade, cujo principal interesse é a substituição do modo de produção 
para maximização dos lucros. Esse fenômeno ocorre através da mecanização das 
atividades em substituição de algumas funções exercidas pelo homem, proporcionando 
uma produção em série e em grande escala. 
 
O processo industrial consiste em um conjunto sistematizado de arte e ofícios de 
produção dentro de instalações (a fábrica), usando máquinas, energia e trabalho humano, 
que transforma e combina as matérias-primas para produzir uma mercadoria que será 
posta à venda. 
 

 

O segmento industrial se expandiu de forma expressiva a partir do XVIII, através da 

Primeira Revolução Industrial, na Inglaterra. Esse momento histórico ficou marcado pelas 

transformações no processo produtivo, que incorporou as máquinas (máquina a vapor), 

capazes de produzirem em série, e passou a utilizar fontes energéticas mais eficazes 

(carvão). 
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Os países europeus foram os primeiros a se industrializarem, pois foi nesse continente 

que ocorreram as principais transformações nos modos de produção, portanto, esse 

processo se caracteriza como industrialização clássica. Os países emergentes são 

caracterizados por uma industrialização tardia, periférica, cujo desenvolvimento se 

intensificou após a Segunda Guerra Mundial (1945), esse é o caso do Brasil. 

 

A expansão das indústrias está diretamente relacionada ao processo de urbanização e 

crescimento demográfico nas cidades, pois esse fenômeno exerce grande poder de 

atração para a população rural, fato que desencadeia os fluxos migratórios para as 

cidades. Outros aspectos da industrialização é o desenvolvimento de infraestrutura, 

transporte, comunicação, diversos ramos de serviços, degradação ambiental, entre outros. 

 

Industrialização Norte Americana 

 Durante o período em que era ainda colônia inglesa, os Estados Unidos da América recebeu um grande fluxo de 

imigrantes britânicos, principalmente nas colônias do Norte, que tinha clima semelhante ao da Inglaterra. Organizou-

se, nas colônias do Norte, uma colonização de povoamento; no Sul imperava a colonização de exploração. 

Nas colônias do Norte os negócios se expandiram com rapidez e os capitais se concentravam nas mãos da alta 

burguesia industrial e comercial. A ordem natural foi outro fator fundamental na industrialização, além das jazidas 

de carvão e minério nas bacias sedimentares, com fácil fluxo de locomoção. 

        Para melhor cumprir sua finalidade dentro do capitalismo, isto é, gerar lucro, a indústria procurou aperfeiçoar as 

formas de trabalho e de produção. 
O norte-americano Frederick Taylor inovou com o método conhecido como taylorismo ou organização científica do 
trabalho, que usou pela primeira vez os conceitos de seleção e treinamento de empregados e procurou obter deles a 
maior produtividade possível, nos primeiros anos do século XX. Segundo Taylor, o empregado deveria executar uma 
tarefa, com o menor gasto de tempo e energia possível, seguindo o que foi determinado pelos seus superiores. Com 
isso, além de ficar alienado do processo de produção como um todo, ele trabalharia mais e o lucro das empresas 
aumentaria.Na década seguinte, Henry Ford, o magnata da indústria de automóvel, aperfeiçoou as teorias de Taylor, 
introduzindo o método conhecido como fordismo, caracterizado pela especialização ao trabalhador, pela linha de 
montagem e pela produção em série. 

 

        O fordismo aproveitou, ao máximo, a força de trabalho e só enfraqueceu, a partir do final do século XX, com a 

introdução de novos métodos de trabalho (pós-fordismo).Durante a primeira metade do século XX, a produção em 

série e o surgimento da sociedade de consumo, incentivada pela propaganda, permitiram a formação e o 

desenvolvimento de grandes empresas que não só se uniram para enfrentar a concorrência no mercado, mas 

também expandiram sua atuação além de suas fronteiras originais. 

Atualmente a atividade industrial dos estados unidos tem como principais bases: 

 Redução da parcela de empregados no setor industrial, devido aos processos de automação; 
 Menos participação da indústria na riqueza nacional, em media somente 20,4% do PIB; 
 Intensificação do setor terciário que produz 74% do PIB; 
 Crescimento acelerado dos setores industriais ligados à eletrônica, informática e biotecnologia; 
 Crescente descentralização da indústria, da região nordeste para as outras regiões do país. 

 
 

Grande parte das inovações tecnológicas estadunidenses ocorre em empresas localizadas no chamado Vale do 

Silício, na Califórnia. Nessa região, desde a Segunda Guerra Mundial, se concentram empresas voltadas para 

inovações nas áreas de eletrônica e de informática, ramos estes que têm como importante matéria-prima o silício. O 



Vale do Silício teve um importante papel na vitória estadunidense na Segunda Guerra Mundial, bem como na guerra 

Fria, na corrida espacial e no desenvolvimento dos atuais computadores e da internet. 

 

 

 

 


