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RESUMO 

Para o entendimento da dinâmica das economias capitalistas é necessário que as crises 

capitalistas sejam entendidas em sua totalidade. A crise dos anos 1970 marca a história do 

capitalismo enquanto um ponto de inflexão, já que apresentou elementos novos e que causaram 

rupturas no pensamento econômico. O início da crise pode ser visto no esgotamento do modelo 

de desenvolvimento fordista. Modelo esse que engendrou ganhos industriais nunca antes vistos, 

e que foi a base da expansão das economias centrais até a década de 1970. Dessa forma, não é 

possível então explicar a crise dos anos 1970 e seus desdobramentos sem antes entender o 

fordismo e sua ruína. As consequências da crise fizeram aparecer respostas e alternativas com 

objetivo da retomada do processo de acumulação de capital. Uma dessas resposta foi o ideário 

neoliberal. Baseado nos princípios do liberalismo clássico, o neoliberalismo se opunha teórica 

e politicamente ao estado keynesiano de bem-estar social, se estabelecendo enquanto 

representante do livre mercado e da intervenção mínima do Estado na economia. A hipótese 

desse trabalho aponta para as condições criadas pela crise do fordismo que abriram espaço para 

a disseminação do receituário liberal no centro e na periferia capitalista. Na busca da defesa da 

hipótese, esse trabalho fará uma caracterização do fordismo e sua crise à luz da Teoria da 

Regulação e apresentará as características e resultados da resposta neoliberal à crise.  

PALAVRA-CHAVE: fordismo; crise dos anos 70; estagflação; neoliberalismo; economia; 

teoria da regulação. 



 

 

ABSTRACT 

For the understanding of the dynamics of capitalist economies it is necessary that capitalist 

crises be understood in their totality. The crisis of the 1970s marks the history of capitalism as 

a turning point, since it presented new elements and caused ruptures in economic thinking. The 

onset of the crisis can be seen in the depletion of the Fordist development model. This model 

generated industrial gains never seen before and was the basis of the economic expansion of 

the central economies until the 1970s. In this way, it is not possible to explain the crisis of the 

1970s and its consequences without first understanding Fordism and its ruin. The consequences 

of the crisis led to the appearance of responses and alternatives aimed at resumption of the 

process of capital accumulation. One such response was the neoliberal ideology. Based on the 

principles of classical liberalism, neoliberalism was theoretically and politically opposed to the 

Keynesian state of social welfare, establishing itself as representing the free market and the 

state's minimal intervention in the economy. The hypothesis of this work points to the 

conditions created by the crisis of Fordism that made possible the dissemination of the liberal 

prescriptions in the capitalist center and periphery. In the quest for the defense of the hypothesis, 

this work will characterize Fordism and its crisis in the light of the Theory of Regulation, and 

will present the characteristics and results of the neoliberal response to the crisis. 

KEYWORDS: fordismo; 1970’s crisis; stagflation; neoliberalism; economics; regulation 

theory.  
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INTRODUÇÃO 

O século XX conta com diversas mudanças e transformações econômicas na ordem do 

capitalismo. Essas mudanças colocam na mesa as formas de organização das sociedades, que 

estão sujeitas às mudanças do modo de produção e apontam as tendências dos comportamentos 

econômicos e sociais de um dado período. No sentido de entender a sociedade e as 

consequências do modo de produção capitalista, é necessário que as mudanças pelas quais esse 

modo passou sejam analisadas.  

Uma das mudanças mais marcantes da história do capitalismo foi o advento do 

Fordismo. O modelo pensado pelo empresário norte-americano Henry Ford, com base nos 

preceitos organizacionais de Frederick W. Taylor, apresentou ganhos industriais sem 

precedentes na história do capitalismo e foi a base do crescimento das economias centrais 

durante o período do pós-Segunda guerra até a década de 70, sendo  então um dos principais 

motores dos resultados astronômicos da “Era de Ouro” do capitalismo. 

O modelo fordista, junto ao estado keynesiano de bem-estar social, configurava um 

modo de vida em sociedade que, posteriormente, seria brutalmente alterado a partir da crise do 

fordismo que começaria a ver sua face no fim dos anos 1960. Esse período marca o início da 

desaceleração da produtividade e, como consequência, estagnação dos lucros, ficando 

entendido como o pontapé da crise fordista.  

A década de 1970 marcou um período conturbado na história recente do capitalismo. 

Após duas décadas de crescimento econômico sem precedentes nos EUA, Europa 

Ocidental e Japão a partir dos anos 1950, as principais potências do mundo 

desenvolvido se viram diante de uma profunda crise de acumulação, marcada pela 

redução do crescimento, inflação em alta e desemprego elevado. (LIMA; STERNICK, 

2017, p. 8) 

O desenrolar da crise capitalista da década de 1970 teve como elemento inovador a 

estagflação. A situação de estagnação do crescimento econômico e pressão inflacionária, 

configurou um elemento fortemente desafiador para as forças políticas e econômicas do 

período. O que se apresentou, de fato, foi uma crise da teoria econômica. A teoria keynesiana 

já não parecia encontrar uma alternativa coerente para a crise e se via corroída, já que nesse 

período crítico a palavra de ordem chamava pelo mercado e abominava as intervenções estatais. 

O fim da “Era de Ouro” provocou, então, o questionamento do pacto keynesiano que 

estava em vigor desde a década de 1950 e abriu espaço para o estabelecimento de novas teorias 

que estavam preocupadas em pensar a crise, suas causas, efeitos e possíveis saídas. É nesse 

plano histórico que a Teoria da Regulação se afirma enquanto nova corrente do pensamento 
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econômico, com bases marxistas e com o objetivo de analisar as regularidades e crises 

capitalistas. 

Essa nova corrente do pensamento econômico estruturou um arcabouço teórico com o 

objetivo de entender a dinâmica das economias capitalistas. Nesse sentido, concebeu 

abordagens sobre a crise de 1970 alternativas àquelas que se lançavam a partir de uma herança 

ortodoxa. Enquanto uma corrente macroeconômica ligada à acumulação, a Teoria da Regulação 

se apresentou enquanto arsenal teórico capaz de entender a crise do fordismo nas suas 

especificidades e regularidades na dinâmica do capital.  

Da crise dos anos 1970 emergiram respostas e alternativas no sentido da reestruturação 

capitalista, ou seja, do processo de acumulação do capital. Uma das principais respostas a essa 

crise foi a disseminação do ideário neoliberal para as economias centrais e periféricas. Baseados 

nos princípios do liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX, a teoria neoliberal apontava 

para um desmonte dos ganhos conquistados no período do Estado keynesiano, uma diminuição 

drástica da intervenção estatal na economia, abertura dos mercados e amplas privatizações. 

Esses movimentos se deram a favor da alegada garantia do livre funcionamento do mercado, o 

que, de acordo com a teoria neoliberal, asseguraria a ordem harmônica da sociedade e, 

consequentemente, do sistema.  

Considerando, então, o período da experiência fordista – e das suas heranças – de 

extrema importância para a compreensão da dinâmica capitalista, o trabalho aqui apresentado 

defende a hipótese de que a crise do fordismo criou as condições para o movimento de 

disseminação do ideário neoliberal nas economias centrais e periféricas. Nesse âmbito, os 

objetivos do trabalho consistem em fazer uma caracterização do fordismo e de sua crise à luz 

da Teoria da Regulação, caracterizar a teoria neoliberal, apresentar suas respostas para a crise 

capitalista dos anos 1970 e fazer um breve balanço de seus principais resultados.  

Para isso, o trabalho será dividido em dois capítulos. O primeiro trará uma 

caracterização geral do fordismo e sua crise à luz da Teoria da Regulação, com objetivo de 

explicitar sua estrutura, os motivos que geraram sua crise e sua herança para o capitalismo. O 

segundo capítulo dará conta de apresentar o neoliberalismo enquanto resposta a crise dos anos 

1970, suas propostas para superação da crise e seus resultados mais importantes.  
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CAPÍTULO 1 – FORDISMO E SUA CRISE 

 A primeira metade do século XX conta com uma brusca ruptura no que tange a 

produção industrial. O Fordismo se apresentou ao capitalismo como modelo capaz de suprir as 

necessidades de acumulação do capital, combinado a um modo de produção extremamente 

produtivo a nível industrial. Nas décadas de 1910 e 1920 o empresário norte-americano Henry 

Ford havia alterado a organização em suas fábricas automobilísticas, adotando princípios 

organizacionais que ficaram consagrados como Fordismo. Mas foi no período pós crise de 1929 

que o modelo começou a dominar as economias capitalistas centrais – Estados Unidos e boa 

parte da Europa.   

 Foi durante as décadas de 1950 e 1960 – pós-Segunda Guerra Mundial – que o Fordismo 

alcançou de fato seu ponto mais alto, marcando o período que ficou conhecido como “Golden 

Age”, registrando ganhos produtivos e crescimento econômico como nunca havia se visto na 

história do capitalismo. Os ganhos de produtividades percebidos pelo fordismo foram em 

grande parte repassados para os salários e para os preços, assim, ampliava os mercados e 

direcionava o exponencial crescimento das economias desenvolvidas. Durante o período 

concebido entre o pós-guerra até a década de 70, o padrão de crescimento das economias mais 

avançadas estava sob a esteira de uma crescente e veloz expansão da produção industrial.  

O modelo era baseado nos princípios organizacionais do modelo Taylorista, fundado 

pelo o engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor no início do século XX. Taylor teria 

partido de observações sobre os trabalhadores na indústria para formular suas ideias. As 

conclusões de Taylor sobre a forma ideal da organização fabril apontavam para uma 

organização sistematizada e hierarquizada dos trabalhadores. Em outras palavras, para Taylor 

cada trabalhador deveria desenvolver uma atividade específica no sistema de produção, assim, 

culminando em uma alta especialização do trabalhador daquela determinada tarefa.  

 A execução de tarefas com operações simples, repetitivas e detalhadamente formuladas 

pela gerência, tal como Taylor prescreveu, tinham, obviamente, o claro objetivo de expandir a 

produção por via do controle do tempo de produção e da intensificação do trabalho. O enfoque 

taylorista se dá em um âmbito da organização “racional” do trabalho, um conjunto de teorias 

para aumentar a produtividade. Esse conjunto de teorias compreende uma sistematização de 

normas apontadas para o controle dos movimentos tanto dos trabalhadores quanto das 

máquinas (PASQUALINI, 2004, p. 14). 

  Foi sob o parâmetro organizacional Taylorista que Ford desenvolveu o Fordismo e seu 

sistema de organização do trabalho industrial. O que Ford fez foi incorporar as contribuições 
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de Taylor, principalmente de dividir a produção em tarefas simples e especializadas decididas 

e formuladas anteriormente pela gerência de produção, e dispôs essas tarefas em um plano 

linear, criando, assim, a linha de montagem automobilística. Essa linha de montagem consistia 

em uma esteira que movia os automóveis pela fábrica, possibilitando que cada funcionário 

exercesse sua atividade especializada sem precisar se deslocar. O Fordismo conseguiu, então, 

“aplicar os métodos/conhecimentos tayloristas às maquinas, ditando o modo operacional a 

operários expropriados da iniciativa”, sendo essa a “vertente” produtiva do fordismo 

(CORIAT, 1979, p.307, apud PASQUALINI, 2004, p. 15). Em suma, “o fordismo é o 

taylorismo acrescido da mecanização” (LIPIETZ, 1997, p. 80).  

Esse modelo de organização da produção industrial que regeu o desenvolvimento 

estadunidense acabou se alastrando para as economias centrais e, posteriormente, para as 

economias periféricas. A participação brasileira no Fordismo ocorreu, por exemplo, somente 

entre as décadas de 50 e 70, com o objetivo de influir sobre o crescimento econômico do país 

na formulação de estratégias no âmbito da substituição de importação. 

Depois de duas décadas de expressivo crescimento econômico nas economias dos 

Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, a década de 70 ficou marcada como um período 

conturbado na história do capitalismo. As principais economias mundiais se viam frente uma 

violenta crise de acumulação, fixada a uma forte redução do crescimento, alto desemprego e 

inflação elevada. O fordismo começava a conhecer a crise que culminou na erosão do modelo.  

O caráter inédito da crise, no espectro econômico e social, se apresentou enquanto uma 

barreira ao pensamento econômico. A diminuição do nível da atividade econômica, junto a 

uma alta dos preços, configurou o período de Estagflação das economias desenvolvidas que se 

deu em 1973/1974, colocando contra a parede os arcabouços teóricos do “equilíbrio geral” da 

ordem da economia neoclássica (BOCCHI, 2000, p.27). As análises usadas até então para 

descrever e entender as inflexões do âmbito econômico e social estavam sendo colocadas em 

xeque, já que não conseguiam explicar as especificidades que a crise apresentava. Nesse 

momento surgem novas formulações teóricas com o objetivo de explicar a crise e “superar os 

arsenais analíticos usados previamente” (LIMA; STERNICK, 2017). 

A crise do pensamento econômico provocada pelo fim da Era de Ouro significou o 

questionamento do pacto keynesiano vigente desde os anos 1950. Isso porque, entre 

outras razões, esse instrumental teórico em conjunto com as políticas prescritas por 

Keynes, não respondia adequadamente aos novos problemas, como estagflação. 

(LIMA; STERNICK, 2017, p. 1) 

A crença da capacidade do Estado em contornar e regular a conjuntura era quase geral 

na metade dos anos 70. Menos de duas décadas depois não seria comum observar discursos e 
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práticas keynesianas nas economias centrais. O reaparecimento de uma crise depois de 30 anos 

de ganhos sem precedentes nessas economias trouxe novamente à mesa a discussão, já muito 

avançada nos dias de hoje, do caráter cíclico do capitalismo. Esse caráter cíclico havia se 

afastado das discussões por conta da, até então, boa condução das políticas econômicas de 

cunho keynesiano. Porém, o reaparecimento da crise resultou em um abalo na confiança sobre 

o “pacto keynesiano”. A palavra de ordem tornou-se: “Vivam os mercados, abaixo o Estado, 

viva a flexibilidade do trabalho” (BOYER, 1990, p. 12). As intervenções públicas eram vistas 

como se fossem endemicamente ineficazes, causadoras de transtorno e lentidão frente aos 

ajustes necessários. Paralelamente, o keynesianismo já apresentava sinais da sua erosão já que 

se via inapto a formular políticas consistentes para combater a estagflação. Em suma, tratava-

se da “abolição do controle de preços, da desregulamentação do mercado de trabalho e do 

desengajamento do Estado” (BOYER, 1990, p. 12).   

Nesse momento de incerteza e dúvida no âmbito da teoria econômica é que a Escola 

Francesa da Regulação se afirma como uma nova e consistente corrente do pensamento 

econômico. Parte para a análise das regularidades e crises capitalistas através do olhar que se 

lança sobre o processo de acumulação do capital, assim, cimentando novos arsenais teóricos 

no âmbito da análise da dinâmica das economias capitalistas.  

O objetivo explícito dos autores regulacionistas será o desenvolvimento de um 

referencial teórico de análise da economia capitalista que vá além dos modelos do 

chamado equilíbrio geral, próprio da economia neoclássica, e supere os modelos de 

análise marxista reducionista ou voluntarista (BOCCHI, 2000, p. 270). 

A Escola Francesa da Regulação tem como parte de sua base teórica a crítica ao 

marxismo ortodoxo. O enrijecimento pelo qual passava o marxismo foi fruto do caráter 

restritivo das interpretações da crise. Como destaca Lima e Sternick (2017), uma dessas 

interpretações foi a de Boccara, que tentou explicar a crise a partir das formas concorrenciais 

existentes no modelo.   

A E.F.R. (Escola Francesa da Regulação) se estrutura com bases marxistas, já que pensa 

a crise a partir de Marx, paralelamente a uma crítica ao marxismo ortodoxo. Segundo Bocchi, 

a E.F.R. elaborava suas teorias "desconsiderando as leis gerais desenvolvidas por Marx, e 

buscando dar conta das especificidades das economias nacionais” (BOCCHI, 2000, p. 28). É 

uma corrente macroeconômica ligada à acumulação do capital. (LIMA; STERNICK 2017). 

 O enfoque com a E.F.R. deixa de ser sobre a reprodução e passa a se preocupar com as 

contradições do sistema, ou melhor, “a reprodução em função de suas transformações” (LIMA; 

STERNICK 2017). Coloca no escopo analítico as relações sociais com o objetivo de 
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reconhecer o caráter institucional que estas tomam em dado momento histórico, já que 

entendem as relações sociais como estruturas que definem e configuram o todo social. 

A análise, portanto, lança mão do método estrutural e holístico, em oposição ao 

individualismo metodológico, ao mesmo tempo em que não deixa de considerar as 

mediações que determinam os comportamentos individuais e coletivos. As relações 

promovem regularidades no crescimento ou na acumulação, e nos comportamentos, 

tanto individuais quanto coletivos. (LIMA; STERNICK, 2000, p. 11). 

O caráter estrutural e holístico da análise regulacionista fica claro na conclusão de 

Boyer (1990) de que as relações promovem constância na acumulação e/ou no crescimento. 

Dessa forma, a Teoria da Regulação aponta para a tentativa de identificação dos variados 

conjuntos de regularidades – fruto das relações que se dão – que atuam na dinâmica capitalista 

para, assim, conseguir apreender sua influência sobre a regularidade e a não-regularidade da 

economia.  

No que tange ao fordismo, a teoria da regulação o concebe enquanto modelo de 

desenvolvimento que possui três aspectos compatíveis, fundamentais e necessários a qualquer 

modelo coerente: uma organização do trabalho, em outras palavras, um paradigma industrial; 

uma estrutura macroeconômica no título de regime de acumulação; e um conjunto de normas 

implícitas e de regras institucionais no que toca a relação salarial, a concorrência entre capitais 

etc., figurando o modo de regulação. Esses três aspectos, porém, devem ser considerados a um 

nível onde há uma configuração internacional plausível.  (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988) 

A análise da E.F.R. sobre o fordismo e sua crise passa pelas descrições desses aspectos 

supracitados, apontando para o entendimento desses aspectos e das suas formulações, como 

também aponta para os fatores endógenos que causaram a erosão do modelo de 

desenvolvimento. Sendo assim, é necessário visitar e entender os elementos do modelo de 

desenvolvimento através das intervenções regulacionistas, para, assim, buscar entender sua 

crise.  

O bom funcionamento do fordismo passa necessariamente pela harmonia entre os três 

aspectos do modelo de desenvolvimento: paradigma industrial, regime de acumulação e modo 

de regulação. No que tange à organização do trabalho, ou melhor, o paradigma industrial 

fordista, pode-se dizer que o fordismo foi a bandeira do processo de revolução taylorista, como 

já foi exposto no início deste capítulo. Com efeito, o fordismo foi capaz de manter em 

funcionamento os rigorosos princípios de gestão operacional do modelo taylorista. A ideia de 

Taylor de que a lógica da mecanização poderia ser estendida ao espectro do trabalho é a base 

teórica que sustenta o alto nível de padronização do fordismo. O afastamento entre as funções 
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de administração (intelectuais) e as funções de produção (manuais) é outra importante 

característica do fordismo que foi herdada da formulação organizacional taylorista.  

Seus princípios são conhecidos: uma padronização rigorosa dos gestos operativos e 

correlativamente uma rigorosa separação entre OeM e a fábrica, entre a concepção e 

execução manual. Essa racionalização tem dois objetivos. O primeiro é o de 

generalizar mais rapidamente o possível método aparentemente mais eficaz (the one 

best way) e eliminar as hesitações sobre a distribuição das diversas seções e suas 

disfunções. Visa assim a obter ganhos de ‘produtividade’ no sentido estrito (na 

eficácia de cada operação) pela socialização, organizada desde o topo, do processo de 

aprendizagem coletiva. O segundo objetivo, menos explicitamente reivindicado, é o 

de obter, através do conhecimento preciso do tempo requerido para levar a cabo cada 

operação, um controle rigoroso sobre a intensidade do trabalho dos operadores 

(número de operadores por hora de trabalho), de modo a limitar a ‘ociosidade’ dos 

trabalhadores. Esse controle é exercido por procedimentos padronizados, 

comunicados aos operadores de OeM” (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p.13) 

A rigorosa padronização proveniente do taylorismo se deu em um contexto da busca 

pela forma mais eficiente de cada trabalhador realizar sua função específica no sistema 

produtivo. Essa busca se dava também no objetivo de conseguir difundir o mais rápido possível 

aquele que fosse considerado o procedimento mais eficiente. Nesse âmbito, Taylor teorizava 

que métodos científicos poderiam ser aplicados aos problemas que emergiam da organização 

do trabalho nas fábricas capitalistas com objetivo de analisar, estudar e otimizar os movimentos 

e tempos realizados pelos trabalhadores nas suas atividades específicas, assim, encontrando a 

maneira mais eficiente – do ponto de vista do trabalho – de realizar tais tarefas  (caracterizando 

o que ficou conhecido como the one best way), consequentemente aumentando a produtividade 

do trabalho.  

Uma outra característica taylorista presente no fordismo consiste na profunda separação 

entre a fábrica e o setor de O&M (organização e métodos), setor da administração que pensa 

as estratégias da organização e execução do trabalho com objetivo de aperfeiçoar as atividades 

no âmbito da busca de ganhos de produtividade. Braverman (1987) elenca essa separação 

enquanto um dos princípios da organização do trabalho taylorista, o princípio da separação da 

concepção e execução (BRAVERMAN, 1987, p. 104). Esse afastamento consiste, no sentido 

prático, na ideia de que somente a gerência e o setor de O&M têm poder na concepção das 

estratégias que serão colocadas em prática no sistema produtivo das fábricas. Os trabalhadores, 

por sua vez, possuem o único papel de exercer as funções a eles delegadas da maneira dita pela 

gerência administrativa, ou seja, só é a execução da tarefa específica de modo repetitivo e 

mecanizado, assim, especializando o empregado ao máximo, como bem aponta Ferreira: 

A organização taylorista do processo de trabalho significa, portanto, uma drástica 

redução da autonomia e da iniciativa operárias no âmbito da produção. Sua lógica 

conduz à limitação do papel dos operários à execução de um trabalho extremamente 

fragmentado, repetitivo e monótono, prévia e minunciosamente definido pela 
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gerência. Ademais, essa situação corresponde, no mais das vezes, a uma forma 

bastante autoritária de direção e imposição da disciplina ao coletivo operário, o que, 

de resto, requer geralmente uma pesada estrutura de controle/supervisão da produção. 

(FERREIRA, 1987 apud FERREIRA, 1997, p. 170,171) 

Braverman, por sua vez, constata que a desumanização do processo de trabalho gerada 

por essa profunda separação entre concepção e execução, “na qual os trabalhadores ficam 

reduzidos quase que ao nível de trabalho em sua forma animal”, torna-se latente para o manejo 

da força de trabalho comprada. Isso se dá já que em uma realidade onde os trabalhadores 

tivessem suas tarefas e maneiras de executá-las orientadas por si mesmo, não haveria espaço 

para impor os métodos de eficiência máxima da produção ou, em outras palavras, para 

estabelecer um ritmo de produção condizente com as necessidades do capital. Além disso, o 

autor avança na sua caracterização do modelo taylorista apontando para um “monopólio do 

conhecimento”. Ao passo que o trabalho aumenta sua complexidade – por conta da aplicação 

de preceitos científicos na produção – o trabalhador vai paulatinamente se afastando da 

integralidade de tal trabalho, agindo somente no sentido de executá-lo. O conhecimento acerca 

das atividades ali realizadas é de domínio único da gerência, assim, configurando um 

“monopólio do conhecimento”, que é utilizado para “controlar cada fase do processo de 

trabalho e seu modo de execução” (2000, p. 108), deixando nas mãos do capital o total controle 

sobre o processo produtivo. (BRAVERMAN, 1987, p. 104-108). 

A adoção dos preceitos organizacionais tayloristas, sem dúvida, se mostrou efetiva ao 

fordismo, já que esse engendrou ganhos de produtividade aparente1 nunca antes vistos na 

história do capitalismo. Esses ganhos advêm, não totalmente, mas a um nível considerável, da 

conjunção dos elementos que configuram a organização taylorista do trabalho. A profunda 

divisão do trabalho, combinada com o desenvolvimento da mecanização através de 

equipamentos altamente especializados e uma produção em massa de bens altamente 

padronizados (FERREIRA, 1997), formou um sistema de produção fortemente produtivo e 

mecanizado, que alcançava esses resultados por conta de uma profunda especialização e 

controle do processo produtivo, atendendo assim as necessidades do capital. Dessa forma, o 

caráter organizacional taylorista combinado com a mecanização fordista foi, sem dúvida, a base 

industrial dos ganhos percebidos pelo modelo.  

No entanto, o fim dos anos 1960 marcou o início da erosão da base industrial fordista. 

Houve queda na produtividade e percebeu-se um crescimento do capital fixo per capita, o que 

                                                 
1 Combinação dos ganhos de produtividade no senso estrito e dos ganhos de intensidade. (LIPIETZ; LEBORGNE, 

1988, p. 13). Ao longo desta monografia, empregaremos sempre a palavra produtividade nesse seu sentido 

aparente.   
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acabou acarretando em uma queda da lucratividade. O movimento de desgaste do paradigma 

industrial contém elementos críticos que emergem de sua própria estrutura organizacional, de 

ordem taylorista, assim ajudando a entender a crise do fordismo tomando como ponto de 

partida, de ordem endógena, sua própria estrutura enquanto modelo de desenvolvimento.  

Os preceitos tayloristas – aplicados no fordismo – da organização do trabalho, que já 

foram abordados neste capítulo, agiam no sentido de otimizar os movimentos e os tempos que 

os trabalhadores usavam na execução de suas tarefas específicas, buscando sempre a melhor 

forma (one best way) de realizar tais tarefas. Essa busca era regida e apoiada por um profundo 

controle e padronização sobre o processo produtivo. Esse controle tão rigoroso do processo de 

produção só era possível, por parte da gerência, por conta do caráter monopolista da detenção 

dos conhecimentos acerca do processo produtivo e cada fase de sua execução e, por parte dos 

trabalhadores, pelo completo afastamento da integralidade do trabalho e do conhecimento 

daquelas tarefas que realizavam repetitivamente. Dessa forma, era possível generalizar de 

maneira rápida aquela que seria a melhor forma de realizar as tarefas do processo produtivo, 

aumentando assim a produtividade.  

A taylorização, ao generalizar o one best way, o “melhor gesto”, aumentava 

automaticamente a produtividade média no sentido estrito ao longo de uma curva de 

aprendizagem, e impedia qualquer compensação do crescimento da produtividade por 

uma diminuição da intensidade. Além disso, a experiência de trabalho trazia cada dia 

a descoberta de novos one best way, deslocando assim para o alto a curva de 

aprendizagem. O movimento ao longo dessa curva necessariamente diminui ao fim de 

um certo tempo. O deslocamento da curva para o alto depende da capacidade coletiva 

dos trabalhadores de inventar novas técnicas (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 

13,14). 

A profunda padronização do processo produtivo, combinado à separação entre 

concepção e execução, acabou por polarizar as capacidades coletivas (LIPIETZ; LEBORGNE, 

1988). Essa polarização se deu colocando de um lado uma massa de trabalhadores 

desmotivados e sem qualificação – consequência do regime organizacional reducionista e 

padronizado – e de outro os integrantes qualificados do setor de O&M, da administração e de 

engenharia. Dessa forma, o escopo de atuação do setor de O&M, no que tange a “luta” pela 

produtividade e inovação, se mostrava cada vez mais limitado, já que a única forma de 

contribuição desse setor ao crescimento da produtividade se dava a partir do advento de 

maquinaria mais complexa para execução dos trabalhadores não qualificados.  

O fator humano neste processo de trabalho hierarquizado e autoritário tem as 

seguintes características. Os trabalhadores encarregados das tarefas parcelares de 

produção são vistos como mercadorias não dotadas de capacidade de pensar; como 

soldados de infantaria, o trabalho deles consiste muito mais em obedecer ordens e 

imposições da máquina do que no exercício de alguma iniciativa ou criatividade. A 

visão de um descendente direto de Henry Ford (Henry Ford II) é instrutiva a este 
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respeito – O trabalhador médio quer um emprego no qual ele não tenha que aplicar 

muito esforço físico. Acima de tudo, ele quer um trabalho que ele faça sem ter que 

pensar (...). Os oficiais de baixo calão nesse sistema são os supervisores e a baixa 

gerência; os generais orquestram a produção global do alto do arranha-céus situados 

nas principais cidades do mundo (...). A criatividade está largamente confinada à alta 

gerência e a uma casta especializada de trabalhadores de concepção nos 

departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento, localizados geralmente no país onde 

se encontra a matriz da empresa. (KAPLINSKY, 1988, apud FERREIRA, 1997, p. 

171) 

Kaplinsky exprime bem o olhar que se lançava sobre o trabalhador taylorista/fordista. 

Visto puramente enquanto mercadoria, o trabalhador taylorista/fordista não encontra escopo 

para minimamente exprimir sua autonomia enquanto ser humano, através das intervenções que 

poderia fazer sobre o processo produtivo (LIPETZ; LEBORGNE, 1988, p. 14). O caráter 

exaustivo e vertical do trabalho acabou por criar um coletivo de trabalhadores excluídos, cada 

vez mais desmotivados e que não tinham seu engajamento e capacidade criativa reconhecidos 

na organização formal taylorista.  

Lipietz e Leborgne (1988) apontam que “é pelo efeito desses mesmos princípios 

tayloristas que a pesquisa e desenvolvimento (P&D) aparece como uma prática puramente 

especializada, e que sua implantação na indústria só pode ser introduzida desde o topo.” 

Indicando, assim, ser daí a fonte da ilusão de que o avanço técnico é apenas uma “entrada”, 

que terá seu custo expressado nos custos de P&D e na incorporação no capital fixo. Enquanto, 

na verdade, esse movimento é somente a expressão da exclusão do engajamento e trabalhadores 

do processo de mudança técnica. (LIPIETZ & LEBORGNE, 1988, p. 14)  

A explicação da queda dos ganhos de produtividade e do aumento da quantidade de 

capital fixo per capita oferecida por Lipietz e Leborgne (1988), se dá no âmbito dos próprios 

princípios organizacionais tayloristas aplicados ao modelo fordista, que geraram uma massa de 

trabalhadores desmotivados e excluídos da possibilidade da criação de novas técnicas. É então 

em um espectro endógeno que a base industrial do modelo de desenvolvimento fordista começa 

a ruir. 

Para avançar no entendimento da crise do modelo de desenvolvimento fordista, é 

necessário então que avancemos também na análise dos elementos que o estruturam. Para 

Ferreira (1997), o fordismo emerge a nível global como “modo de desenvolvimento”, no 

sentido que articula um regime de acumulação intensiva e um modo de regulação monopolista 

que, com efeito, marca a “Golden Age” do capitalismo (1997, p. 167). Lipietz e Leborgne 

(1988), como já foi dito neste capítulo, apontam o regime de acumulação e modo de regulação 

enquanto elementos que, necessariamente, devem se articular de maneira a responder as 

necessidades do capital para, assim, garantirem a coerência do modelo de desenvolvimento.  
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O caráter contraditório do capitalismo, assumindo aqui as “intuições marxistas”2, de 

fato faz emergir o questionamento acerca de seu funcionamento a longo prazo. Ora, como um 

sistema tão paradoxal pode prevalecer ao longo da história? Boyer (1990) aponta, a respeito do 

caráter contraditório do capitalismo, que:  

se a generalização da troca mercantil favorece o aparecimento das crises, os conflitos 

que surgem em torno da relação de exploração e da concorrência entre capitalistas 

fazem com que elas se tornem mais do que prováveis, quase necessárias (BOYER, 

1990, p. 70) 

 Nesse sentido, pode-se argumentar que, dada a lógica dominante do capitalismo, os 

elementos que garantem seus ganhos – na esfera da produção –, acabam por prejudicar o 

processo de “realização na circulação” e, por conseguinte o processo de transformação do 

capital. “Em suma, como um processo que restaura brutamente a unidade contraditória dos 

diferentes momentos de acumulação, a crise deve ser regra e não exceção” (BOYER, 1990, p. 

70-71).  

 A análise de Boyer (1990) acerca do funcionamento do capitalismo evoca um 

questionamento que parte da ideia de que as contradições do modo de produção capitalista 

encontram meios, mesmo que paliativos, de superação, revelando a necessidade das crises no 

sentido de resgatar o dinamismo da acumulação. Assim, o que parece se verificar é que as 

contradições capitalistas, como se percebe ao longo da história, não podem ser resolvidas por 

conta do acaso ou de uma milagrosa conjuntura (BOYER, 1990, p. 71).  

Alternativamente, não poderíamos considerar que, ao longo de certo período, algumas 

formas sociais conseguem canalizar e definir as linhas gerais da acumulação, 

atenuando o antigos desequilíbrios e contradições ... até que seu próprio sucesso 

apresente novos limites à continuidade da acumulação? Isto explica as rupturas e os 

conflitos associados a uma crise que representa algo mais do que uma simples 

transformação (BOYER, 1990, p. 71). 

Augusto (2004) caracteriza a abordagem da Regulação a partir da negação da noção 

estruturalista a respeito das relações sociais, noção essa que as identifica “unilateralmente com 

a ocupação de posições em uma estrutura dada”. É exatamente nesse sentido que a Escola da 

Regulação parte da compreensão das relações sociais como “práticas que se reproduzem” 

(AUGUTO, 2004, p. 436).  

A constatação de Boyer (1990) aponta então para a necessidade de se lançar o olhar para 

as regularidades econômicas e sociais que permeiam a possibilidade de acumulação a longo 

prazo. Ou seja, entender as relações que se dão no âmbito do sistema capitalista e que consigam 

garantir o curso do processo de acumulação, uma abordagem que compreende as relações 

                                                 
2Boyer (1990, p. 70) 
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sociais como “práticas que se reproduzem” (AUGUSTO, 2004, p. 436). Daí, finalmente, o 

conceito de regime de acumulação: “conjunto das regularidades que asseguram uma progressão 

geral e relativamente coerente da acumulação do capital, ou seja, que permitam absorver ou 

repartir no tempo as distorções e desequilíbrios que surgem permanentemente ao longo do 

processo” (BOYER, 1990, p. 72).  

 Lipietz e Leborgne (1988) teorizam a respeito do regime de acumulação enquanto 

“princípios macroeconômicos que, por um período prolongado, descrevem a compatibilidade 

entre as transformações nas normas de produção e as transformações nas normas de uso do 

produto social”. No âmbito macroeconômico, a principal característica inovadora que se 

apresenta ao capitalismo no pós-guerra consistiu em “contrabalancear o crescimento da 

produtividade nos ramos de bens de consumo por um crescimento quase igual do poder 

aquisitivo” (LIPIETZ; LEBORGNE, p. 14). Ou seja, os ganhos de produtividade eram 

repassados aos preços e aos salários, sendo assim, a estrutura de progressão salarial no fordismo 

consistia no resultado da soma do crescimento dos preços com o crescimento da produtividade 

geral. Esse crescimento da produtividade deveria perceber obrigatoriamente, para manter o 

sentido do regime, uma resposta por parte da demanda. Essa resposta, na forma do consumo de 

massa, se fez possível justamente pelos repasses dos ganhos de produtividade para os preços e 

salários, reduzindo os primeiros. Assim, “com a dinâmica dos salários dos trabalhadores 

associada ao avanço da produtividade, a demanda interna revelou-se de acordo com o aumento 

da produção, gerando novos investimentos” (PASQUALINI, 2004, p. 17).  

Assim, o regime de acumulação fordista, que 

implicava que os ganhos de produtividade resultantes de seus princípios de 

organização tivessem sua contrapartida, por um lado, no crescimento dos 

investimentos financiados pelos lucros e, por outro, no poder de compra dos 

trabalhadores assalariados (LIPIETZ, 1997, p. 80-81).  

proporcionou a generalização dos bens de consumo, assim, trazendo a maior parte da população 

para a composição do mercado, sendo esse “consumo de massa”3 a ponta final da massa de 

salários. 

No que diz respeito à estrutura macroeconômica, o período do início dos anos 1950 até 

meados da década de 1960 foi marcado pelo “pleno emprego de fatores e por um ritmo 

acelerado do crescimento da produtividade do trabalho”, e a alta no consumo por parte da classe 

trabalhadora, estimulada pela promoção para o salário real dos ganhos de produtividade que, 

por sua vez, vale aqui ressaltar, foi possibilitada pelos artifícios de negociação criados graças 

                                                 
3 (PASQUALINI, 2004, p. 17, apud LEMOS, 1991, p. 517-518) 
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à forte atuação dos sindicatos e do Estado na regulação do mercado de trabalho. Essa relação 

se deu porque a demanda crescente conseguia proporcionar a continuidade das altas taxas de 

lucro, assim, contribuindo para o processo de acumulação já que estimulava a aquisição de 

bens de capital. “Enquanto funcionou, esse ciclo permitiu um crescimento econômico elevado; 

a distribuição da renda entre lucros e salários pôde se manter, na medida em que ambas as 

partes se expandiam na mesma proporção.” (LIMA; STERNICK, 2017, p.16).  

Paralelamente, o princípio fordista de repasse de salários implicava que, sempre que 

uma elevação geral da produtividade for percebida os empresários deveriam antecipar a 

elevação do poder aquisitivo. Dessa forma, essa elevação geral de produtividade apresentava 

um caráter dual frente ao capitalista: ao passo que encorajava as empresas mais produtivas a 

expandirem seus investimentos de capacidade, também obrigava as outras empresas a 

realizarem investimentos de capacidade, assim, configurando uma condição restritiva 

(explicar). Além disso, o contrato salarial tornou-se mais rígido por conta das convenções 

obrigatórias de caráter coletivo – da ordem da regulação, que será melhor explicitada no 

decorrer do capítulo –, conquistadas pelo poder de barganha dos sindicatos e da intervenção do 

estado na regulação do mercado de trabalho, assim limitando a capacidade e a liberdade de 

demitir trabalhadores (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 15). Dessa forma, o regime de 

acumulação fordista emerge como um elemento engessador das relações entre os agentes 

econômicos. 

A determinação dos salários foi norteada por uma rigidez, obtida pelas reivindicações 

sociais junto ao Estado, que garantia a correção inflacionária adicionada de um ganho 

real, lastreado pelo crescimento da produtividade. Uma série de garantias trabalhistas 

foi conquistada pelo movimento operário, de modo que uma ampla proteção ao 

trabalhador se fez possível (LIMA; STERNICK, 2017, p. 17). 

 Ainda sobre o regime de acumulação, porém agora pela ótica do capital, o que se 

observou foi um aprofundamento da monopolização, expressando a “concentração da 

propriedade e do controle capitalista”, que não é exclusividade do fordismo, mas que nesse 

modelo apresentou uma tendência de intensificação. Essa intensa concentração das capacidades 

financeiras e tecnológicas resultam na capacidade dos oligopólios de se aproveitarem da 

expansão dos mercados sem precisar se preocupar com os ganhos de produtividade. Isso se 

dava já que os oligopólios conseguiam controlar a oferta e os mercados, já que possuíam uma 

ampla gama de produtos adjacentes e impulsionavam a demanda por conta do regime de 

acumulação, controlavam também a depreciação dos equipamentos ultrapassados, assim, 

“incorporando essa desvalorização nos preços correspondentes aos novos processos e aos novos 
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produtos”. Nesse sentido, o que se observou foi um caráter mais administrável da taxa da 

margem de lucro (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 15) 

 Para Boyer (1990), o regime de acumulação se define a partir dos elementos já 

explicitados, apenas a um nível global e a um certo nível de abstração. Isso ocorre porque: 

É verdade que, se a estabilidade dinâmica do sistema for verificada período após 

período, o princípio de acumulação acaba sendo interiorizado de modo intuitivo por 

parte dos grupos e dos agentes econômicos. Porém, faltaria explicar como estes 

últimos conseguem ajustar diariamente suas decisões, enfrentando apenas as 

restrições pontuais e não as “leis imanentes” que se impõem de uma forma global. 

(BOYER, 1990, p. 79)  

 É nesse aspecto que o elemento regulatório emerge no modelo de desenvolvimento. 

Boyer (1990) teoriza que, a finalidade da regulação passa necessariamente pela transmissão de 

um “conjunto de racionalidades”, no que diz respeito às decisões gerais e múltiplas de produção 

e de troca, para a alternativa de convergência dinâmica de todo o sistema. Essa noção se 

contrapõe às intervenções ortodoxas a respeito do equilíbrio que, por sua vez, aponta para uma 

tendência da economia de convergir para um equilíbrio estático. A noção de regulação aponta 

para as configurações presentes no modelo de desenvolvimento que, com efeito, agem no 

sentido da manutenção da reprodução a longo prazo do sistema socioeconômico. Nesse sentido, 

Boyer (1990) aponta: “o ajustamento global da produção e da demanda social, da distribuição 

da renda e dos fluxos financeiros resulta da justaposição de mecanismos parciais imperfeitos e 

retardados, e não de uma real coerência, como a pressuposta no conceito de equilíbrio geral” 

(BOYER, 1990, p. 79).   

 O modo de regulação, então, emerge como a “conjunção dos mecanismos que 

promovem a reprodução geral, tendo em vista as estruturas econômicas e as formas sociais 

vigentes” (BOYER, 1990, p. 46). Ora, um conjunto de regras e comportamentos, no sentido 

individual e coletivo, que tem as seguintes funções: 

reproduzir as relações sociais fundamentais através da conjunção de formas 

institucionais historicamente determinadas; sustentar e “pilotar” o regime de 

acumulação em vigor; garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões 

descentralizadas, sem que seja necessária a interiorização dos princípios de 

ajustamento do sistema como um todo por parte dos atores econômicos. (BOYER, 

1990, p. 80) 

O modo de regulação, então, se apresenta como o elo responsável pela relação 

harmônica – e necessária – entre o regime de acumulação e o sistema de produção. Lipietz 

(1984), paralelamente, aponta a regulação de uma relação social como “a maneira pela qual 

essa relação se reproduz, apesar de seu caráter conflitual, contraditório” (LIPIETZ, 1984, p. 12 

apud POSSAS, 1988, p. 196). Ora, a regulação então ultrapassa a barreira da reprodução 
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econômica, não necessariamente a excluindo, porém, agindo de maneira abrangente no que 

concerne a garantia de estabilidade do regime de acumulação. 

 Essa definição aponta no sentido oposto da utilização do conceito de equilíbrio geral 

enquanto referencial teórico para estudo dos movimentos macroeconômicos. O modo de 

regulação se dá no sentido da junção dos resultados das formas institucionais, que, para Boyer: 

cria, direciona e, em alguns casos dificulta os comportamentos individuais e que 

predetermina os mecanismos de ajustamentos nos mercados que, na maioria das 

vezes, resultam de um conjunto de regras e de princípios de organização sem os quais 

não poderiam funcionar (BOYER, 1990, p. 80). 

Ora, dessa forma, Boyer (1990) conclui que não há separação entre a “economia pura 

de um lado, e o espaço social de outro”, a configuração do espaço social e a estruturação que 

se dá a partir do conjunto de regras e das relações de poder determinam, inclusive, os mercados 

de concorrência pura e perfeita. (BOYER, 1990, p. 800) 

 Para avançar no entendimento do regime de acumulação, deve-se entender como 

funcionam as formas institucionais que o configura. Boyer (1990) elenca o que ele chama de 

“princípios de ação”4 das formas institucionais. No âmbito coletivo, a lei, enquanto forma 

institucional, age no sentido de impor um dado comportamento econômico sobre os indivíduos 

e os grupos através da “coerção direta ou simbólica e mediatizada”. Porém, obviamente, se a 

lei exprime um conflito para a lógica privada dos interesses no espectro econômico, essa será 

contornada e perderá seu sentido. Dessa forma, não sendo suficiente para manter o casamento 

entre o coletivo e o individual e, assim, tornando conflituoso o caminho do regime de 

acumulação. Uma outra forma institucional do modo de regulação elencada por Boyer (1990) 

é constituída pelas negociações. Apresentando uma grande diferença do elemento anterior, é a 

partir dos interesses próprios dos agentes privados que, nessa forma institucional, as 

convenções que definem seus envolvimentos mútuos são estipuladas. Os tratos salariais 

provenientes das negociações entre os sindicatos e os empregadores apontam um bom exemplo 

dessa forma institucional: uma relação entre os agentes privados que, frente ao embate de ambos 

interesses, faz emergir uma convenção coletiva padrão (BOYER, 1990, p. 80-81). 

 Ainda no âmbito do modo de regulação, o sistema de regras que regia o modelo 

fordista requeria um contrato a longo prazo da relação salarial, com fortes limites à capacidade 

de demissão por parte das empresas e uma trajetória do salário indexando seu crescimento aos 

preços e ganhos de produtividade geral, o que configurava uma formação rígida dos salários, 

resultado das reivindicações sociais do movimento operário junto ao Estado. (LIMA; 

                                                 
4 Boyer (1990, p. 81) 
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STERNICK, 2017, p. 17). O caráter prejudicial ao fordismo dessas características da regulação 

se deu no âmbito que, como já foi exposto nesse capítulo, ao passo que estimulava as empresas 

mais produtivas a investimentos de capacidade, obrigava as empresas menores a realizarem, 

também, investimentos de capacidade. Dessa forma, o modo de regulação fordista fazia 

emergir um caráter restritivo da reprodução do seu regime de acumulação.  

 Um outro elemento da ordem da regulação consistia no esforço por parte do Estado no 

sentido da regulação e controle da criação de moeda e crédito. Além disso, a estrutura de 

regulação estatal passava pela capacidade do Estado de interferir nos rendimentos existentes 

através de manobras no salário mínimo, impostos ou nos auxílios do Estado social. Ora, é então 

em um campo keynesiano prático que se colocam tais responsabilidades reguladoras, já que 

atuam no sentido da administração sobre a demanda social efetiva e sobre a liquidez monetária. 

Para Lipietz e Leborgne (1988), paralelamente ao sucesso do paradigma industrial, a 

regulação dos rendimentos por parte do Estado configurou um dos pilares fordistas em 

assegurar o sucesso do regime de acumulação. No entanto, o esgotamento do paradigma 

industrial fordista, que implicou na desaceleração da produtividade e no aumento da parcela de 

capital fixo per capita e provocou uma queda na lucratividade, estimulou um movimento por 

parte dos empresários de crescente internacionalização dos processos produtivos e dos 

mercados. Isso se deu já que, frente ao momento de retração da lucratividade o empresariado 

precisava buscar alternativas de produção para que, assim, voltasse a perceber ganhos de 

produtividade, já que, por conta do caráter rígido das regras de coordenação – da ordem da 

regulação – os salários se mantiveram crescendo, assim, causando um “deslocamento em 

relação a produtividade do trabalho” (LIMA; STERNICK, 2017, p. 18). “Ao caráter já 

contraditório de custo para as empresas e de determinante dos mercados internos, o nível de 

salários adicionou um novo aspecto: um determinante da competitividade internacional.” 

(LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 15). Consequentemente, a mediação entre a trajetória 

crescente do mercado interno e o equilíbrio da balança comercial tornou-se cada vez um 

trabalho mais árduo, já que, por conta do aumento da concorrência internacional, as empresas 

se viram cada vez menos capazes de repassar as variações dos custos aos preços, dessa forma, 

perdendo paulatinamente a capacidade em manter o mark-up5. 

Por último, no espectro da ordem internacional, Lima e Sternick (2017) afirmam haver 

um conjunto de instituições e fatores que favoreceram a expansão econômica do modelo 

fordista. Dessas instituições os autores destacam: FMI (Fundo Monetário Internacional), que 

                                                 
5 Atribui-se ao termo mark-up, de maneira geral, o quanto do preço de um produto está acima do seu custo. 
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agiu como autoridade financeira que intervinha nos problemas nos balanços de pagamento dos 

países; Banco Mundial, que foi responsável por garantir o financiamento de empréstimos a 

longo prazo, principalmente, para países desenvolvidos; GAAT (Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio), com o objetivo de impedir que fossem praticadas tarifas comerciais que pudessem 

comprometer a intensidade do comércio internacional; Plano Marshall, que, através do grande 

investimento de dólares nos países Europeus aliados aos Estados Unidos, foi fundamental na 

criação das condições de crescimento desses países no pós-segunda guerra e, também, na 

criação da própria demanda por investimento estadunidense (LIMA; STERNICK, 2017, p. 17-

18). 

Para além desses elementos, é de extrema relevância, no sentido do entendimento do 

contexto econômico da época, pontuar a vigência do sistema de Bretton Woods, sistema esse 

que, grosso modo, fixava o lastro do dólar ao ouro. Essa estabilidade cambial diminuía o risco 

do investimento internacional no que tange a volatilidade do câmbio, assim, aumentando o 

fluxo de capitais entre os países centrais. No entanto, o sistema indicava uma fragilidade em si 

próprio. A expansão do comércio internacional colocava em xeque a capacidade do sistema de 

suprir a demanda internacional por liquidez tendo em vista a provável insuficiência da produção 

de ouro. Dessa forma, a alternativa “teria que provir de déficits no Balanço de Pagamento dos 

EUA” (LIMA; STERNICK, 2017, p. 18). Todavia, o valor do dólar seria pressionado para baixo 

por conta dos déficits prolongados o que, consequentemente, ruiria a confiança na moeda norte-

americana e, logicamente, o próprio sistema.  

Como era de se esperar, dada as condições insustentáveis citadas acima, em 1971 o 

sistema de Bretton Woods finalmente quebra. Os Estados Unidos então se defrontam com uma 

equalização da competitividade entre os EUA, a Europa e o Japão. Além disso, o encarecimento 

do petróleo intensificou a concorrência de exportações no início da década de 1970, o que, 

somado à então volatilidade da estrutura da demanda causou a estagnação dos mercados. 

(LIPETZ; LEBORGNE, 1988, p. 16) Assim, configurando a crise pelo “lado da demanda” 

(LIPIETZ, 1997, p. 81). 

Em resumo: em um primeiro momento se percebeu um esgotamento do paradigma 

industrial, com desaceleração da produtividade e um aumento da relação capital/produto o que, 

com efeito puxou a lucratividade para baixo. Os empresários, por sua vez, em um primeiro 

momento, internacionalizaram e aumentaram a automatização da produção e, em um segundo 

momento, com a contínua compressão dos lucros, o empresariado se negou a continuar sobre 

as, até então, regras de coordenação – modo de regulação – que ditavam o incremento dos 
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ganhos de produtividade aos salários. Assim, “o mecanismo-chave na garantia da estabilidade 

do sistema, e particularmente da relação capital-trabalho, não mais funcionou” (LIMA; 

STERNICK, 2017, p.19). “Dando prioridade à competitividade e à reconstrução dos lucros, 

empreenderam a destruição do conjunto das regulações da relação salarial [...]” (LIPIETZ; 

LEBORGNE, 1988, p. 15).  

O Estado, por sua vez, atuou generalizando as políticas de austeridade, o que acarretou 

uma crise do Estado de Bem-Estar social que foi acompanhada, por conta da resposta dos 

empresários supracitada, por uma crise do emprego. Além disso, a capacidade de regulação dos 

rendimentos por parte do estado foi corroída por conta da internacionalização da produção e 

dos mercados. O aprofundamento da concorrência internacional tornou a estrutura da demanda 

cada vez mais inconstante e acabou por estagnar os mercados, configurando o que ficou 

conhecido como “crise de subconsumo” (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 15-16).  

A crise do modelo de desenvolvimento fordista se mostra então de caráter duplo, já que 

apresenta uma latente crise do lado da oferta, com a desaceleração da produtividade, queda da 

taxa de lucro e que culminou, como resposta, na internacionalização da produção; e do lado da 

demanda, percebeu-se uma estagnação dos mercados frente ao aprofundamento da concorrência 

internacional e da volatilidade da estrutura da demanda.  

O Choque do Petróleo em 1973 detona a bomba que já estava armada pelas condições 

já postas pelo fordismo. Com a crise, se reforça o movimento de encolhimento dos lucros e do 

crescimento até o final da década, apresentando um quadro de estagflação em diversos países 

desenvolvidos, inclusive nos EUA.  
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CAPÍTULO 2 – A RESPOSTA NEOLIBERAL 

 O final do século XX foi marcado por um conjunto de rupturas no âmbito social, político 

e econômico. Após mais de duas décadas de expressivo crescimento, no início dos anos 1970 

o capitalismo conheceu a crise que expressava o esgotamento do modelo de desenvolvimento 

fordista. O cenário crítico que se desenhava apresentava aceleração das taxas de inflação, 

redução da produtividade e dos níveis de crescimento, elevação dos déficits públicos e aumento 

do desemprego (FILGUEIRAS, 2007, p. 49). A crise do modelo de desenvolvimento fordista, 

acompanhada pela erosão do acordo de Bretton Woods, no início da década de 1970, formaram 

as condições para o surgimento de novos elementos com o objetivo de tentar atender a dinâmica 

de acumulação e que, além disso, dessem conta dos problemas herdados da erosão do modelo. 

O capitalismo passava, então, por um processo de transição, já que a necessidade de um novo 

modelo coerente se fazia latente.  

Para Filgueiras (2007), as mudanças desse período colocaram em xeque as formas de 

organização das sociedades contemporâneas tanto nos países centrais, quanto nos da periferia. 

O autor afirma que, desse processo de transição emergiu elementos determinantes do novo 

momento do capitalismo, sendo esses elementos profundamente imbricados no processo de 

transformação do sistema de produção e organização social. Dos elementos mais importantes 

dessa nova fase do capitalismo podemos elencar: o neoliberalismo, compreendido tanto no 

âmbito ideológico que fortemente influencia o comportamento de indivíduos e grupos sociais, 

quanto no âmbito da formulação de políticas econômico-sociais, e a reestruturação produtiva, 

diretamente ligada às novas tecnologias e aos novos arcabouços teóricos no âmbito da produção 

e da gestão organizacional, uma resposta do capital à queda da lucratividade e à estagnação da 

produtividade. (FILGUEIRAS, 2007, p. 41)  

 Nesse capítulo trataremos especificamente da disseminação do ideário neoliberal e das 

respostas propostas para a superação da crise do capitalismo da década de 1970. 

A crise do modelo fordista acabou por criar as condições necessárias para a 

disseminação da doutrina neoliberal. A incapacidade do keynesianismo de formular propostas 

consistentes para a estagflação fez dessa corrente um ideário obsoleto e antiquado para o 

momento histórico do capitalismo. A corrente neoliberal expandiu e assumiu maior importância 

política chegando, finalmente, no poder nos governos da Inglaterra e dos Estados Unidos no 

final dos anos 70 e em duas décadas já tinha se tornado manual prático e teórico para governos 

de quase todo o ocidente.  
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Aclamado de forma dominante nas academias e demais centros de produção de 

conhecimento, foi vulgarizado para o grande público, com apoio e influência 

decisivos da mídia. Os seus princípios passaram a ser aceitos, consciente ou 

inconscientemente, pela maior parte da população, evidenciando-se, assim, a 

constituição de uma hegemonia na forma de pensar a vida em sociedade, com 

influência crucial nas ações cotidianas dos indivíduos. (FILGUEIRAS, 2007, p. 43) 

Além da esfera político e econômica, o neoliberalismo assume um papel de hegemonia 

cultural nas sociedades ocidentais. Esse período de transição do modo de produção capitalista 

não configurava apenas uma transição das formas de acumulação do capital, mas sim uma 

transição na “forma de vida”. Na busca de entender essas mudanças e a influência da corrente 

neoliberal na organização das sociedades, vamos visitar suas origens históricas na busca da 

compreensão da sua relação com o liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX.  

De acordo com Filgueiras (2007), é com o desenvolvimento do capitalismo e a 

consolidação da ordem burguesa que o liberalismo surge e ganha influência na sociedade 

europeia, indo no sentido oposto do ideário do Estado Absolutista, que no início do capitalismo 

serviu como fator decisivo para a acumulação primitiva que viria a se desenvolver. Essa 

oposição do liberalismo a esse tipo de estado se deu já que o mesmo começou a se configurar 

em um obstáculo à liberdade do capital. A ótica liberal apontava que a regulação existente e a 

interferência do Estado na vida econômica durante o processo de “destruição da produção 

artesanal, surgimento da manufatura e, posteriormente, da grande indústria” – movimento que 

resultou na constituição e estabelecimento das forças produtivas capitalistas – configurava uma 

dificuldade à livre mobilidade do capital e à liberdade contratual (FILGUEIRAS, 2007, p. 43). 

Todavia, o ataque às restrições impostas pelo absolutismo assume, no liberalismo, a 

feição de um ataque à intervenção do Estado em geral, que se expressa na sua tese 

principal, qual seja, a de que o indivíduo se caracteriza por ser a célula elementar de 

constituição da sociedade, cuja iniciativa e ação não podem ser contrariadas pelo 

Estado, tendo aquele, portanto, direito à total liberdade econômica e política. 

(FILGUEIRAS, 2007, p. 44) 

No espectro da liberdade econômica, a responsabilidade de garantir a harmonização e 

compatibilidade das interações dos indivíduos seria do próprio mercado. A ideia é que, mesmo 

não havendo nenhuma representatividade intervencionista do interesse comunal, a garantia aos 

indivíduos de sua liberdade econômica a partir da livre concorrência entre os agentes 

culminaria na conservação do interesse geral. Já no âmbito da liberdade política, o receituário 

liberal é expresso na retirada do “príncipe” enquanto detentor do poder absoluto através da 

“separação dos poderes” – com a criação do Judiciário e do Parlamento –, e na instauração do 

direito à livre associação. As revoluções burguesas, que alcançaram os feitos já citados, se 

deram justamente no sentido de transformar a sociedade monárquica absoluta em uma 

sociedade baseada no capitalismo mercantil de caráter liberal.  
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Para Harvey (2005), o esforço neoliberal se deu no sentido de imputar os ideais políticos 

da dignidade humana e da liberdade individual enquanto “valores centrais da civilização”, 

assim, configurando esses ideais como elementos fundadores do receituário liberal. Para o 

autor, a escolha desses ideais foi muito acertada, já que esses são “ideais bem convincentes e 

sedutores”, o que, sem dúvida, corroborou para a vulgarização dessa corrente. Os defensores 

da corrente argumentavam que a permanência desses valores na sociedade era ameaçada “não 

somente pelo fascismo, pelas ditaduras e pelo comunismo, mas também por todas as formas de 

intervenção do Estado”, intervenções essas que, na ótica liberal, agiriam na ordem de substituir 

o juízo livre e individual por um coletivo e vertical (HARVEY, 2005, p. 15).  

É sob essa direção ideológica que, então, o liberalismo se desdobra na teoria econômica 

em dois princípios fundamentais apontados por Baruco e Carcanholo (2006): o primeiro 

princípio consiste na ideia de que, considerando a busca pelo lucro e o interesse individual 

como inclinações puramente da natureza humana, o resultado da somatória das ações 

individuais seria a convergência das ações humanas e, com efeito, do sistema, dessa forma 

creditando a possibilidade da existência de leis econômicas que, de maneira automática e 

independente, guiariam o sistema para uma “ordem social harmônica”; o segundo princípio 

aponta que o mundo seria mais eficiente, justo e racional ao passo que imperasse a livre 

iniciativa, ou seja, que as atitudes econômicas dos agentes não fossem limitadas pelas 

regulamentações provenientes do Estado.  

Ora, o que se observa claramente é uma profunda separação entre o Estado e o 

indivíduo, com o argumento de que o indivíduo só conseguirá se realizar plenamente ao passo 

que o Estado assuma somente a reponsabilidade de garantir os direitos naturais, em especial, o 

“direito da propriedade privada e dos contratos, à segurança interna e externa e aos serviços 

essenciais de utilidade pública” (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 10). 

Em suma, o liberalismo clássico assumia que o processo de tomada de decisão dos 

agentes individuais parte de um caráter puramente egoístico, visando unicamente o interesse 

próprio, assumindo que “as ações decorrentes de tais decisões são o produto de decisões 

racionais”. Assume-se também a partir da ótica liberal que as interações econômicas entre os 

indivíduos só podem ser explicadas através das atitudes individuais e egoístas de cada agente, 

sendo o somatório dessas ações o que garante o bem-estar geral. A ordem harmônica da 

sociedade e do sistema, pela tradição liberal, é de reponsabilidade do funcionamento do 

mercado, já que esse é capaz de “direcionar os interesses particulares rumo ao ótimo social”. 

Sendo assim, qualquer tipo de interferência nesse virtuoso sistema colocaria em xeque seu 
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funcionamento natural, assim, configurando um obstáculo para o alcance da ordem harmônica 

natural (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 10). Ora, o que surgiu como uma propensão a 

favor da utilização de métodos menos burocráticos, tornou-se de fato uma crença na salvação 

da sociedade através de um mercado auto regulável (POLANYI, 1944, p. 59). 

Vale ressaltar que, de acordo com Polanyi (1944), a constituição de um sistema de 

mercado passou necessariamente por intervenções contínuas e controladas por parte do Estado. 

Assim, a argumentação é de que não havia nada de natural na formação dos sistemas livres de 

mercado, “assim como a criação das manufaturas de algodão, tida como a indústria mais 

importante do livre comércio, foi constituída com a ajuda das tarifas protetoras, de exportações 

subvencionadas e de subsídios indiretos dos salários” (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 

11), assim, a constituição do mercado livre foi um feito de imposição do Estado. 

O papel que se atribui ao Estado no liberalismo clássico é o de um Estado mínimo que 

deveria garantir a liberdade individual, mas não por uma relação entre governo e 

governados, mas sim através do pacto social, estabelecido pelos indivíduos, que 

prezasse pelos direitos naturais do homem, dentre eles e fundamentalmente o direito 

à propriedade (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 12). 

Ora, o funcionamento do Estado então seria de maneira imparcial, no âmbito da 

administração dos possíveis conflitos entre os agentes. Diferente do que emerge do 

neoliberalismo pós-crise capitalista de 1970, que entende que o estado deveria ser mínimo com 

o objetivo de assegurar o funcionamento livre e fluido do mercado. O neoliberalismo surge no 

pós-Segunda Guerra, justamente, como uma resposta política e teórica ao estado keyenesiano 

intervencionista que esteve presente nas economias centrais dos EUA e Europa. Nesse sentido, 

o papel do Estado na ótica neoliberal vai se dar no sentido da luta pelo desmonte das conquistas 

sociais conquistadas no período keynesiano, “nem que para isso o Estado tenha que fazer uso 

da força para controlar conflitos resultantes”. Além disso, a atuação do Estado na estruturação 

neoliberal do Estado mínimo se deu fortemente já que o Estado de bem-estar social havia 

alcançado uma grande dimensão, assim, demandando de uma forte estrutura para garantir sua 

desregulamentação. (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 12).  

Portanto, neste caso, também, é uma doutrina que se constrói em oposição a uma certa 

forma de intervenção do Estado, isto é, o chamado Estado de Bem-Estar Social [...], 

e tendo por princípio mais geral a desigualdade é um valor positivo e imprescindível 

na constituição de uma sociedade democrática, pois é a base da liberdade e da 

vitalidade da concorrência (FILGUEIRAS, 2007, p. 45). 

Essa visão se expressou, justamente, na negação da prática de políticas diretas por parte 

do Estado, tanto no sentido de estimular a atividade produtiva e o emprego – no âmbito 

macroeconômico – quanto no sentido do estímulo setorial de certas indústrias. De acordo com 

o receituário neoliberal, a intervenção estatal por vias de políticas fiscais e monetárias resultaria 
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em mais inflação com uma estagnação do emprego. No âmbito setorial, qualquer intervenção 

do Estado configuraria uma distorção do funcionamento livre e natural do mercado, o que 

provocaria ineficiências e perdas.  

Ultrapassando os limites do papel do Estado, o neoliberalismo apresenta significativas 

diferenças do liberalismo clássico apresentado. Baruco e Carcanholo (2006) apontam que o 

liberalismo clássico partia de uma premissa com o norte de combate à aristocracia e aos 

privilégios da nobreza e do clero, numa luta pela ascensão da burguesia ao poder. O 

neoliberalismo, por sua vez, se apresenta na verdade enquanto uma resposta ao estado 

keynesiano “combatendo as políticas de inspiração keynesiana e defendendo a volta de uma 

ordem estabelecida anteriormente, em que, supostamente, prevaleceria a concorrência perfeita 

e a democracia”, assim, assumindo um caráter conservador mais agudo que no liberalismo 

clássico. Uma outra notável diferença exposta por Baruco e Carcanholo (2006) consiste na ideia 

de que o liberalismo clássico estava diretamente imbricado à “filosofia dos direitos naturais”, 

considerando os homens enquanto livres e racionais, ou seja, se configurando como uma 

corrente filosófica e política. O neoliberalismo, diferentemente, emerge enquanto estritamente 

um receituário de política econômica, colocando o espectro político e social como reflexos dos 

comportamentos econômicos. Ora, “se antes os valores fundamentais do homem eram a razão 

e a liberdade, agora a liberdade passa a se subordinar aos desideratos econômicos” (BARUCO; 

CARCANHOLO, 2006, p. 14).  

Com a crise do fordismo, o neoliberalismo passou do plano teórico para o plano político, 

fechando esse movimento com o advento do receituário conservador neoliberal em 1979 na 

Inglaterra, com Margareth Tatcher, e em 1980 no governo estadunidense, com Ronald Reagan. 

O balanço da crise, através da ótica neoliberal, levanta a ideia de que suas raízes estariam na 

rigidez causada pelo exacerbado poder dos sindicatos e do movimento operário. De acordo com 

essa análise, essas forças teriam inviabilizado os lucros, assim, deteriorando as bases da 

acumulação do capital e pressionando para cima a inflação.  

No sentido que esse diagnóstico aponta, as políticas de ordem neoliberais vão no 

caminho da destituição do Estado keynesiano, com claro objetivo da construção de um novo 

tipo de Estado, ou seja, uma nova organização das sociedades. No sentido então de combater 

as heranças negativas deixadas pelo fordismo, a ideia era de dar cabo do poder sindical, ou seja, 

retirando sua qualificação enquanto entidade representativa da massa de trabalhadores, assim, 

restaurando a taxa natural de desemprego, o que “disciplinaria os movimentos trabalhistas e 

arrefeceria suas reivindicações salariais”. Do lado do estado, a ordem era de redução dos gastos 
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sociais e reforma fiscal, “cujo ponto essencial deveria ser a diminuição dos impostos sobre a 

rendas e os rendimentos mais altos”, assim, configurando um ânimo maior para o investimento 

produtivo do capital. A busca pelo equilíbrio fiscal através de um profundo controle monetário 

expressava o objetivo comum dos governos: estabilidade monetária. “Em suma, o objetivo a 

ser alcançado pode ser resumido num conceito: ‘desregulação’, isto é, substituir o Estado pela 

“livre concorrência” no que se refere ao funcionamento dos diversos mercados, em particular 

os mercados financeiro” (FIGUEIRAS, 2007, p. 56-57). 

Por mais que as políticas neoliberais tenham alcançado a periferia (leia-se América 

Latina) já nos anos 1970 (a partir de 1973 no catastrófico caso chileno), foi com os governos 

de Raegan e Tatcher, nos Estados Unidos e Inglaterra, que o receituário liberal se vulgarizou 

para o mundo. Para Bandeira (2002), as propostas neoliberais, na busca da estabilização 

monetária e do restabelecimento das leis de mercado, consistem em:  

1 – disciplina fiscal; 2 – mudanças das prioridades no gasto público; 3 – reforma 

tributária; 4 – taxas de juros positivas; 5 – taxas de câmbio de acordo com as lei do 

mercado; 6 – liberalização do comércio; 7 – fim das restrições aos investimentos 

estrangeiros; 8 – privatização das empresas estatais; 9 – desregulamentação das 

atividades econômicas; 10 – garantia dos direitos de propriedade. (BANDEIRA, 2002, 

p. 135) 

 Considerando esses pontos, a receita neoliberal se expressou na Inglaterra através dos 

seguintes pontos: política monetária contracionista seguido de elevações nas taxas de juros, um 

arrocho dos impostos sobre altos rendimentos e revogação do controle sobre os fluxos 

financeiros, aprofundamento do crescimento do desemprego – com objetivo de combater a 

inflação –, forte caça às greves, estabelecimento de uma legislação anti-sindical e corte nos 

gastos sociais. Esse movimento ainda se deu acompanhado de um intenso processo de 

privatização, processo esse que viria a ser o carro chefe da doutrina neoliberal, atingindo 

posteriormente a periferia capitalista. Os Estados Unidos seguiram a receita, porém, 

apresentaram a diferença do crescimento dos déficits públicos, já que se observou altos gastos 

militares por conta da nova fase da guerra fria nos anos 1980. (FILGUEIRAS, 2007, p. 57) 

Já na periferia capitalista, as políticas neoliberais saíram de uma reunião em 1989 entre 

representantes das organizações internacionais financeiras, como Banco Mundial e FMI, e 

funcionários do governo americano e economistas. Essa reunião, que teve suas conclusões 

amplamente conhecidas como Consenso de Washington, se deu no âmbito de fornecer subsídio 

para os formadores de política da América Latina. Seus principais pontos para a reestruturação 

da economia dos países latino-americanos foram: 

Combate à inflação através de planos de estabilização alicerçados na valorização das 

moedas nacionais frente ao dólar e na entrada de capitais especulativos; abertura da 
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economia, com a desregulamentação dos mercados de produtos financeiros; e, 

adicionalmente, as chamadas reformas estruturais do Estado – com destaque para a 

privatização – da economia, com a quebra dos monopólios estatais (FILGUEIRAS, 

2007, p. 58).  

 As reformas apresentadas apontavam para uma tentativa de estabilização a partir da 

disciplina fiscal e monetária. A desregulamentação do mercado financeiro interno se deu com 

o objetivo de liberar o financiamento para, assim, alcançar uma taxa de juros através do 

mercado. Em relação à taxa de câmbio, “ela deveria ser unificada em cada país e fixada em um 

nível competitivo, mas aceitando alguma sobrevalorização momentânea como componente de 

programas de estabilização” (BATISTA, 1994 apud BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 15). 

No espectro externo, a ordem era de abertura comercial e financeira, com o claro objetivo de 

promover o aumento da concorrência interna, “mobilizar a poupança externa e reduzir o risco 

de políticas locais inadequadas, dada a perda de autonomia da política econômica”. Fechando 

o Consenso de Washington, e como carro chefe das propostas neoliberais, a onda de 

privatização e a “desregulamentação dos mercados de bens e trabalho” agiam no sentido que 

acentuavam o escopo do papel do mercado na estrutura econômica, assim, auxiliando na 

elevação da competitividade e na geração de empregos. (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, 

p. 15).  

Atingindo as economias centrais e periféricas, o pensamento neoliberal se tornou 

hegemonia teórica, ideológica e política no final do século XX. A resposta do neoliberalismo 

frente à crise capitalista dos anos 1970, no entanto, pareceu ser insuficiente para assegurar a 

volta dos altos níveis de acumulação do capital e de crescimento econômico que a “Era de 

Ouro” do capitalismo havia percebido. Durante o glorioso período do capitalismo (1950-1973) 

a economia mundial teve uma taxa média de crescimento6 de 4,91% ao ano, no período de 1973 

e 1988 a taxa murcha para 3,01%. O movimento se repetiu nos mesmos períodos na Europa 

Ocidental, que passou de uma taxa média de crescimento de 4,81% para 2,11%, nos Estados 

Unidos, que saiu de 3,93% para 2,99%, na África, que foi de 4,45% para 2,74% e na América 

latina, que passou de 5,33% para 3,02%. (BARUCO; CARCANHOLO, 2006, p. 16-17).  

Os números da evolução do PIB per capita, apresentados por Baruco e Carcanholo 

(2006) permitem perceber a mesma tendência do PIB mundial para os períodos citados. Durante 

o período de 1950 até 1973 a taxa média do PIB7 per capita da Europa Ocidental figurou em 

4,08%, enquanto que durante a ordem neoliberal (1973-1998) caiu para 1,78%. Nos mesmos 

                                                 
6 Dados retirados do texto: A crise dose anos 70 e as contradições da resposta neoliberal. (BARUCO; 

CARCANHOLO, 2006, p. 17) 
7 Dados retirados do texto: A crise dose anos 70 e as contradições da resposta neoliberal. (BARUCO; 

CARCANHOLO, 2006, p. 18) 
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períodos o Japão saiu de uma taxa de 8,05% para 2,34% e a América Latina foi de 2,52% para 

0,99%. Além desses números, os autores apresentam também as taxas médias anuais do PIB 

per capita para o período de hegemonia liberal, de 1870 até 1913. Nesse período a Europa 

Ocidental teve uma taxa de 1,32%, enquanto o Japão teve 1,48% e a América Latina 1,81%. 

Esses números permitem perceber os limites, pelo menos no que tange a acumulação de capital, 

das intervenções ortodoxas e defensoras do caráter “pró-mercado”, da ausência da intervenção 

estatal e da desregulamentação do sistema econômico.  

Mesmo no âmbito do desemprego, que observou alguma reação, o desempenho das 

políticas neoliberais não conseguiu apresentar recuperação substancial. O que se observou, na 

verdade, foi um movimento crescente das taxas de desemprego8, com algumas exceções, nos 

períodos de 1950-1973, 1974-1983, 1984-1993 e 1994-1998. A Alemanha, por exemplo, teve 

taxas do nível de desemprego respectivamente para esses períodos de: 2,0%; 5,7%; 10,0%; e 

12,1%. A Espanha apresentou os seguintes números: 2,9% 9,1%; 19,4%; e 21,8%. Esse 

movimento parece expressar a “incapacidade do capitalismo contemporâneo em incluir a força 

de trabalho nos momentos de alguma retomada do ritmo de acumulação” (BARUCO; 

CARCANHOLO, 2006, p. 20). Ora, isso ocorreu já que uma outra resposta para a crise foi a 

reestruturação produtiva, que passou, necessariamente, por uma reformulação do paradigma 

industrial de produção capitalista, que culminou em uma continuidade da tendência da 

mecanização produtiva por conta da invasão do microprocessador (LIPIETZ; LEBORGNE, 

1988, p. 17). Assim, com o aumento do progresso técnico poupador de mão-de-obra, a força de 

trabalho que ainda conseguia ser utilizada no processo produtivo passava por um processo de 

intensificação do trabalho e da jornada.  

O que se percebeu então a partir dos movimentos gerados pela resposta neoliberal foi a 

incapacidade desse ideário de conseguir superar as contradições do capitalismo. Tanto os 

números do crescimento, que foram insignificantes, quanto os números da progressão do 

desemprego, que apresentaram significante intensificação, passaram longe dos números da “Era 

de Ouro” capitalista. A promessa da restauração da ordem harmônica natural pelas forças do 

mercado tinha demonstrado seus limites, e as sequelas da crise fordista pareciam não ter sido 

suficientemente suplantadas.  

 

  

                                                 
8 Dados retirados do texto: A crise dose anos 70 e as contradições da resposta neoliberal. (BARUCO; 

CARCANHOLO, 2006, p. 19) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fordismo se apresentou na história do capitalismo enquanto um modelo inovador e 

que teve grandes ganhos, guiando assim a expansão econômica das economias centrais no 

período pós-crise de 1929. Esse trabalho buscou caracterizar esse modelo de desenvolvimento, 

elucidando as questões a respeito de seu funcionamento e ruína. No primeiro capítulo desse 

trabalho foi usada a Teoria da Regulação com objetivo de caracterizar o fordismo e sua crise.  

A partir desse primeiro capítulo, o que se pode perceber é que a crise fordista, de fato, 

tem origem retroativamente nos princípios tayloristas organizacionais utilizados no modelo. Os 

elementos tayloristas presentes no fordismo caíram com uma luva para o modelo, já que esse 

apresentou um sistema de produção fortemente produtivo e mecanizado, assim, atendendo as 

necessidades de realização e acumulação do capital. No entanto, o fim dos anos 1960 apresenta 

o início da erosão da base industrial fordista. A base do sucesso do paradigma industrial 

fordista, os preceitos organizacionais tayloristas, acabou se configurando justamente na gênese 

da crise do modelo. A profunda padronização do processo produtivo junto a uma profunda 

divisão do trabalho, acabou por polarizar as capacidades coletivas, gerando uma massa de 

trabalhadores desmotivados e sem qualificação e que, por conta da intensa divisão do trabalho, 

não tinham seu engajamento e capacidade criativa reconhecidos. Do lado da gerência, o setor 

de O&M se via limitado na busca pelo aumento da produtividade, já que só podia contar com 

o advento de maquinaria mais complexa, desconsiderando, como já foi dito, o engajamento 

natural do operário que está sempre na busca de novas maneiras produtivas de realizar suas 

tarefas. O que se observou então foi uma queda da produtividade e aumento do capital fixo per 

capita, justamente porque na incessante busca pelos ganhos de produtividade a única alternativa 

era implementação de novo maquinário, e, consequentemente estagnação da taxa de lucro. 

Além da crise do paradigma industrial, o primeiro capítulo desse trabalho aborda 

também o regime de acumulação fordista. Guiado pela convenção coletiva que implicava que 

os ganhos de produtividade seriam repassados para os preços e salários, o fordismo havia se 

colocado em um círculo virtuoso (FERREIRA, 1997). Isso se dava já que, para compensar os 

repasses dos ganhos de produtividade para os salários, o fordismo precisava de uma resposta 

por parte da demanda que se exprimia no consumo de massa. Esse consumo de massa, por sua 

vez era incentivado pelos ganhos salariais dos trabalhadores, colocando na rota de consumo a 

maioria das famílias. Esse regime, no entanto, acabou por criar barreiras aos capitalistas. Ao 

passo que incentivava a implementação de investimento de capacidade para as empresas mais 

produtivas, restritivamente obrigava as empresas menos produtivas a realizar esses 



34 
 

 

 

investimentos. Além disso, as conquistas dos movimentos sindicais teriam trazido rigidez para 

os contratos salariais e limites à capacidade de demissão. Assim, nascendo um elemento 

engessador dos agentes econômicos. Com a crise do paradigma industrial e com os limites 

criados pelo regime de acumulação, as respostas dos empresários acabaram por ruir a 

capacidade regulatória do Estado frente aos rendimentos obtidos, assim, colocando um grande 

obstáculo ao regime de regulação fordista o que, posteriormente, levou à ruína do modelo.  

Essa breve retomada dos assuntos abordados no capítulo 1 serviu como norte para 

apontarmos a conclusão à respeito do modelo de desenvolvimento fordista. Sem abandonar os 

elementos da crise pelo lado da demanda, mas fazendo uma análise voltada ao modelo 

especificamente, o que parece ser de fácil conclusão é que, assim como qualquer modelo de 

desenvolvimento capitalista, o fordismo é endemicamente contraditório e cíclico, assim, sendo 

inerente a ele sua própria ruína. É sintomático que as bases da sua erosão foram, justamente, as 

bases de seu sucesso industrial e enquanto regime de acumulação.  

O capítulo 2, por sua vez, apresentou o neoliberalismo como uma das respostas à crise 

dos anos 1970. Partindo dos preceitos do liberalismo clássico, o neoliberalismo se estabelece 

na história do capitalismo nesse período crítico como uma alternativa ao Estado keynesiano de 

bem-estar social. As intervenções keynesianas já não eram vistas com bons olhos e o arcabouço 

teórico keynesiano já não conseguia resolver o problema da estagflação. O neoliberalismo surge 

então apontando para a necessidade de garantir o livre funcionamento dos mercados, sendo 

esses os responsáveis por garantir a ordem harmoniosa da sociedade e do sistema.  

As políticas neoliberais apresentadas nesse capítulo, implementadas tanto em países 

centrais quanto em periféricos, não pareceram dar conta do problema da crise nem, muito 

menos, reviver os números da “Era de Ouro” do capitalismo. O receituário liberal apontava para 

uma convergência harmoniosa da sociedade através de um ambiente cada vez mais livre para o 

mercado, suas forças e seus agentes, porém, depois da implementação das políticas de seu 

cunho, os resultados, no que diz respeito ao crescimento econômico e desemprego, apontavam 

para a insuficiência da teoria de resolver os problemas do capital.  

A compreensão dos dois capítulos dessa monografia aponta para uma leitura crítica do 

período estudado e permite fazer um importante apontamento. O modelo fordista engendrou 

ganhos nunca antes vistos na história do capitalismo, foi de importante relevância para os 

resultados alcançados durante a “Era de Ouro” e garantiu a crescente expansão econômica dos 

países centrais até os anos 1970. No entanto, não conseguiu escapar da inerente contradição do 

capitalismo. Isso se expressa, justamente, nas raízes da crise do modelo de desenvolvimento, 
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que partiu da erosão dos sustentáculos do sucesso fordista. O paradigma industrial baseado na 

herança Taylorista, que tinha se apresentado enquanto altamente produtivo, apresentou, no 

interior da sua formulação e funcionamento, elementos que viriam a ser decisivos na 

compreensão da crise fordista. Além disso, um outro elemento do sucesso do modelo de 

desenvolvimento foi seu modo de regulação que, a partir dos limites do regime de acumulação, 

começou a apresentar um caráter de rigidez frente aos capitalistas, assim, percebendo as 

consequências da erosão das bases do regime de acumulação. É a partir dessas constatações e, 

também, da insuficiência da resposta neoliberal de responder à crise, que se pode apontar que 

o modo de produção capitalista, mesmo em sua “melhor forma”, vai apresentar necessariamente 

seu caráter cíclico, contraditório e destrutivo. Para além disso, considerando o balanço das 

políticas neoliberais, as formas de resposta do capital se mostram insuficientes e prejudiciais, 

dessa forma, mostrando uma outra face da contradição capitalista. 
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