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Fordismo e Pós-Fordismo

Enormes mudanças na tecno-esfera e na info-esfera convergiram 
para alterara maneira como produzimos bens. Estamos ultrapas
sando rapidamente a tradicional produção em massa e cami
nhando em direção a uma mistura sofisticada de produtos de 
massa c desmassificados. A meta final desse esforço está agora 
visível: bens inteiramente de acordo com o gosto do cliente, 
produzidos por processos de fluxo contínuo, integrados, cada vez 
mais sob controle direto do consumidor.

Alvin Toffler (1981: 185-6)

Podemos observar emergindo neste país uma cultura de capita
lismo pós-fordismo. O consumo ocupa um novo lugar. Quanto à 
produção, a palavra-chave é flexibilidade — de fábrica e ma
quinaria, tanto quanto de produtos e mão-de-obra. A ênfase muda 
da escala para o campo de interesse, e do custo para a qualidade.
As empresas se adaptam mais para reagir aos mercados do que 
para controlá-los. E são consideradas tanto como instrumentos 
de controle quanto como instituições de aprendizagem. Suas 
hierarquias são mais niveladas e, as estruturas, mais abertas. A 
força de guerrilheiros substitui o exército permanente.

Robin Murray (1989a: 47)

O pós-fordismo não é uma realidade e nem mesmo uma •visão 
coerente do futuro, mas, tão-somente, a manifestação da es
perança de que o desenvolvimento capitalista futuro seja a sal
vação da democracia social.

Sinion Clarkc (1990: 75)

Determinismo Tecnológico e Opção Social
As diferentes teorias do pós-industrialismo —  sociedade de informação, 
pós-fordismo, pós-modernismo —  coincidem em muitos pontos. As dife-
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rcnças são, ccrtamcntc, mais do que de ênfase, embora reapareçam cm 
todas elas alguns temas c números. A ti, por exemplo, que de certa forma 
define a ideia relativa à sociedade de informação, c também fundamental 
para a análise das duas outras teorias. Na globalização encontramos mais 
uni denominador comum. A descentralização e a diversificação figuram-" 
com destaque cm todas as descrições da nova era.

O que diferencia essas versões, portanto, não é tanto o tipo. particular 
de desenvolvimento que escolhem, mas os parâmetros que usam para 
analisá-lo. Os teóricos da sociedade de informação tendem a adotar um 
enfoque otimista, cvolucionista, que coloca toda a crifasc cm novos c 
grandes pacotes de inovações tecnológicas. A revolução da informação c 
o último c, de longe, o passo mais progressista, nascqüência de mudanças 
que vêm transformando a sociedade humana desde os tempos mais remo
tos (a história é “uma sucessão de ondas de mudança que se seguem”: 
Tofflcr 1981: 13). Tal como as anteriores revoluções agrícola c industrial, 
tem por base novas técnicas c novos tipos de energia, novas formas c forças 
de produção (Bell c Tofflcr são ex-marxistas e parecem relutar cm se 
desfazer de todos os hábitos de uma juventude desperdiçada). A nova 
tecnologia determina, cm toda parte c de uma forma mais ou menos 
regular, novas formas de vida. Trabalho, diversão, educação, relações 
familiares e estruturas de opiniões adaptam-se de forma gradual ou sucum
bem às pressões c oportunidades das novas forças técnicas.

Sc a teoria da sociedade de informação enfatiza as forças de produção, 
a pós-fordista dá mais destaque às relações de produção. A tecnologia 
perde seu caráter neutro ou incrcntcmcntc progressista e é posta cm uma 
matriz de relações sociais, que lhe determinam o uso c aplicação. Este fato,
9 preciso frisar, não acarreta necessariamente uma visão sombria dos 
desenvolvimentos atuais. Os pós-fordistas tendem a ser radicais de esquer
da de várias correntes, situação esta que pode levá-los a considerar o novo 
estado de coisas tanto com otimismo quanto com apreensão.

As opiniões contrastantes cm relação a mudanças recentes na Itália 
ilustram bem esse fato. A Itália também é um bom exemplo porque foram 
alguns desenvolvimentos ocorridos nesse país que deram origem à teoria 
pós-fordista. O caso italiano, portanto, pode ser útil para nos fornecer os 
elementos da análise pós-fordista.

A Terceira Itália

Nas décadas de 1970 c 19S0, observadores italianos e de outros países 
começaram a documentar e discutir um fenômeno que vieram a denominar 
de la Terza Italia, a Terceira Itália. A Terceira Itália diferenciava-se, por 
um lado, da Primeira Itália, de produção de massa cm grande escala,
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concentrada no triângulo industrial de Turim, Milão c Gênova c, por outro, 
da Segunda Itália do mezzogiorno, o Sul economicamente subdesenvolvi
do. A Terceira Itália era, cm contraste, uma área dinâmica de pequenas 
empresas c oficinas nas regiões central c norte-oriental do país: Toscana, 
Umbria, o Marche, Emilia-Romagna, Vcncto, Friuli, c Trcntino-Alto 
Adigc.

Nessas regiões, pequenas oficinas c fábricas, empregando cm geral não 
mais de 5-50 operários c, não raro, menos de 10, vieram a constituir o 
núcleo de prósperos “distritos industriais”. Cada região cspccializava-sc 
em uma serie de produtos pouco relacionados entre si. A Toscana conccn- 
trava-sc cm têxteis c cerâmica; a Emilia-Romagna produzia malhas, pisos 
dc cerâmica, máquinas automáticas c equipamentos agrícolas; no Marche, 
os sapatos constituíam o principal produto; Vcncto também produzia 
sapatos, bem como cerâmica e móveis de plástico.

Os principais aspectos da produção na Terceira Itália eram o que um dc 
seus principais estudiosos chamou dc “descentralização produtiva c inte
gração social” (Brusco 19S2). Essa é outra maneira dc resumir os princí
pios do distrito industrial, que foram expostos cm sua forma clássica por 
Alfred Marshall, na descrição dos distritos industriais dc Birmingham c 
Shcffield no século xix (Bcllandi 1989b; Beccatini 1990). Mas seria 
errôneo se essa referência ao passado nos levasse a pensar nos distritos 
industriais italianos como, de certa maneira, tradicionais c ultrapassados. 
Havia, de fato, tradições artesanais e mesmo, na agricultura, cooperativas 
nessa área. Mas quase todas as oficinas e fábricas eram novas em folha. 
“Indústrias caseiras dc alta tecnologia” usavam as ferramentas numerica
mente controladas mais modernas. Lançavam produtos sofisticados c dc 
design apurado, o que lhes permitia penetrar não só nos mercados nacio
nais mas também nos internacionais. Contava com operários tão bem 
remunerados quanto seus colegas nas grandes fábricas do norte c, no to
cante às taxas dc desemprego, eram cm geral mais baixas que no resto da 
Itália. Os transportes, habitação, educação e benefícios da seguridade so
cial eram todos de padrão muito alto, o que proporcionava um “salário 
social” adicional.

As relações sociais na empresa, entre empresas e entre estas c a 
comunidade desenvolviam-se ccrtamcntc de acordo com o padrão do 
distrito industrial clássico. A maioria dos operários era altamente es
pecializada c havia pouco senso de diferença entre eles e seus supervisores. 
Era fácil passar de artesão a empresário. O objetivo dc criar novos produtos 
c dc explorar aberturas no mercado implicava colaboração constante entre 
empresários, projetistas, engenheiros e operários. Em conjunto com o 
pequeno tamanho das empresas, essa situação era propícia a uma divisão 
flexível do trabalho e nivelava as hierarquias dentro da firma. Aconcepção
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e execução, separadas nas práticas tayloristas e fordistas das grandes 
empresas, hav iam sido em grande parte reunidas.

ü  caráter coletivo, cooperativo, das relações nas empresas se repetia 
em suas relações com outras. Como acontece com distritos industriais em 
outros locais, surgiu uma área “monocultural”. Ò grau de integração verti
cal entre as empresas era baixo e elas dependiam umas das outras para uma 
ampla faixa de atividades especializadas. Um sistema sólido de subem- 
preitadas constituía parte fundamental da economia local. As “relações 
extraordinariamente cordiais e complexas” (Brusco 1989: 261) entre 
clientes (produtores de bens acabados) e subempreiteiros (produtores e 
projetistas de componentes e prestadores de serviços) estimulavam a ino
vação e aumentavam a adaptabilidade. Os clientes, como se dizia com fre- 
qüência. chegavam não para pedir que um produto fosse fabricado mas pa
ra que um problema fosse resolvido (Sabei 1984: 223; Brusco 1986: 188).

A colaboração ia ainda mais longe. Empresas transferiam encomendas 
para outras e dividiam os custos de equipamento dispendioso. Reuniam 
recursos para criar associações locais de especialistas para o fornecimento 
coletivo de serviços de marketing, contábil idade e de natureza técnica. Ash 
Amin frisou como tudo isso era diferente do modelo tradicional de 
pequenas empresas e sistemas tradicionais de subempreitadas:

Não estamos falando de pequenas firmas independentes, no sentido tradicional, 
nem de subempreiteiras de grandes empresas, mas sobre o desenvolvimento 
de um sistema industrial (quase unia corporação) composto de unidades de 
produto interligadas porém com proprietários independentes... O poder econô
mico do modelo reside no fato de aproximar-se, por assim dizer, de uma 
empresa, com sua mão-de-obra dividida entre muitos centros separados de 
produção, cujas relações recíprocas são, ainda assim, competitivas —  uma 
empresa sem um telhado por cima dacabeça. Os elementos isolados do sistema 
florescem em razão de sua independência... (Amin 1989: 118-9)

Havia, finalmente, o papel da comunidade local como um todo. em seus 
aspectos econômicos e políticos. As instituições financeiras e políticas da 
região não só respondiam positivamente aos pedidos isolados ou coletivos 
de empresas no tocante a empréstimos e outras formas de financiamento, 
mas os bancos e autoridades políticas regionais desempenhavam um papel 
ativo ao promover e manter a economia das pequenas empresas em sua 
área. Nas regiões da Terceira Itália, tradições “localistas” haviam se 
desenvolvido, estimuladas por subculturas socialistas e comunistas nas 
regiões centrais e por subculturas católicas no nordeste. Os partidos 
políticos e outras instituições da subcultura haviam criado um ciima de 
ajuda mútua e reciprocidade entre empregadores e empregados —  “um 
acordo social”—  e se lançado ao trabalho de aliviar os custos sociais da
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flexibilidade econômica e dos reajustamentos rápidos na economia de 
pequenas empresas. Construíram pólos industriais de baixo aluguel, es
timularam o treinamento da mão-de-obra, conseguiram empréstimos a 
juros baixos, negociaram isenções fiscais favoráveis com o governo cen
tral c lançaram uma estrutura de serviços sociais a fim de ajudar os 
trabalhadores c suas famílias (Triglia 1989; 1990).

Os resultados dessas iniciativas das subeulturas políticas da Terceira 
Itália foram excelentes. Módena e Reggio, por exemplo, que em 1970 
figuravam, rcspcctivamcnte, no 17- c 18'-’ lugares entre as províncias mais 
ricas, subiram, em 1979, para o 2Ü e 4U lugares (Brusco 1982: 168). O 
sucesso das regiões como um todo refletiu-se no fato de que, cm 1977, elas 
contribuíram com quase 28% das exportações de produtos industriais do 
país, em comparação com 20% em 1968 (Amin 1989: 114). Analoga
mente, a Terceira Itália respondeu pela mais rápida taxa de crescimento do 
emprego no país entre 1971 e 1981 (Sforzi 1990: 106).1

A Terceira Itália não é, evidentemente, produto de algum desenvolvi
mento espontâneo, sem direção. Valores, objetivos e políticas desempe
nharam um papel importante em seu crescimento. Mas valores e objetivos 
de quem? Alguns críticos alegam ter descoberto uma intenção menos feliz 
e mais sinistra por trás da aparência próspera c harmoniosa. A Terceira 
Itália, argumentam, c principalmente resultado de uma fuga para proteger- 
se do poder do trabalho organizado e uma tentativa de recuperar o controle 
sobre a força de trabalho. Não c coincidência, dizem, que o desenvolvi
mento de pequenas empresas deslanchou em meados da década de 1970. 
Empregadores das grandes fábricas do Norte reagiram às greves maciças 
e perturbações trabalhistas de fins da década de 1960, descentralizando a 
produção c recorrendo ao regime de empreitadas cm grande escala. Em 
especial, eles procuravam se proteger da ameaça criada pelo Statuto dei 
lavoratori, de 1970, c de outras leis trabalhistas de princípios da década 
de 1970, que eram as conquistas mais tangíveis dos operários após o 
autunno caldo, o “outono quente”, de 1969.

As leis desses anos deram aos trabalhadores uma segurança quase 
absoluta no emprego c permitiram que os sindicatos estabelecessem 
conselhos de fábrica dotados de grandes poderes. As pequenas empresas 
—  com menos de vinte empregados — , no entanto, foram isentadas das 
principais cláusulas das leis. Receberam também incentivos fiscais, como, 
por exemplo, isenção do v a t  (imposto sobre valor agregado) c de reco
lhimentos à seguridade social. Os grandes empregadores, em conseqüên- 
cia, aliados aos artesãos especializados que julgavam sua posição amea
çada por trabalhadores sem qualificaçoas, na maior parte migrantes, 
iniciaram um vigoroso trabalho para criar ou estimular pequenas empresas 
que poderiam encarregar-se de grande parte da produção sem as restrições
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impostas pela legislação trabalhista c sem ter que admitir a presença de 
sindicatos. Recorreram à mão-de-obra na “economia negra" para res
tabelecer a flexibilidade na contratação de empregados que fora perdida 
pelas grandes corporações.

Muitas das pequenas empresas que, como subempreteiras, dependiam 
muito das grandes empresas do norte, abriram suas portas nas regiões 
norte-central e nordeste. Segundo esse argumento, por coq^eguinte, a 
Terceira Itália não e em essência um fenômeno de pequenas empresas 
independentes, organicamente ligadas à comunidade local, mas uma cria
ção do capitalismo em grande escala, que enfrentava o desafio mais grave 
do trabalho organizado nos anos do pós-guerra'. Prova adicional dessa 
versão, sugerem alguns autores, c fornecida pelo ressurgimento vigoroso 
de grandes empresas na economia italiana em fins da década de 1980, à 
medida que mudavam as condições econômicas e diminuía a militância 
do operariado industrial (Bellandi 1989a: 51; Rey 1989: 92) r

Essa versão c em parte aceita ate pelos que defendem a Terceira Itália 
como um fenômeno promissor, talvez mesmo um sinal da forma futura 
das coisas (como, por exemplo, Brusco 1989: 259; Sabei 1989: 24). De 
modo geral, porém, eles insistem no desenvolvimento basicamente autô
nomo da Terceira Itália. Embora algumas pequenas empresas fossem 
criadas pelas grandes, que procuravam evitar a proteção legal dada aos 
operários, elas logo depois romperam seus laços de dependência e diver
sificaram tanto seus clientes como suas atividades (Sabei 1984: 222-3; 
Amin 1989: 116). De qualquer modo, a maioria delas não constituiu 
resultado de políticas de descentralização e praticamente não mantinha 
ligações com as grandes empresas (Bamford 1987: 3; Triglia 1989: 177). 
Alem disso, embora o trabalho informal, temporário, desempenhasse 
algum papel na primeira fase do desenvolvimento, na segunda a Terceira 
Itália assentava-se firmemente em um sistema de emprego formal regular 
— o que constituía uma indicação de força e estabilidade (Mingione 
1991:320-1). Por fim, pequenas empresas mantiveram suas posições na 
década de 19S0, em concorrência com as grandes (Brusco 1986: 195; 
1989: 263).

A Terceira Itália, para os apologistas, não é apenas um fenômeno 
econômico. E também um fenômeno social, cultural e político de primeira 
magnitude. E indica a possibilidade, talvez pela primeira vez na história 
do industrialismo, de reunificação do trabalho intelectual c braçal, de 
trabalho e comunidade. “Se”, diz Charles Sabei, referindo-se a traba
lhadores especializados nas pequenas empresas,

vocc pensou por tanto tempo nos relojoeiros-artesãos de Rousseau, em Neu-
châtcl, ou na idéia de Marx de trabalho como uma associação alegre, autocria-
tiva, que começou a duvidar dessas possibilidades, então poderia, observando
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esses artesãos no trabalho, perdoar-se pela convicção súbita de que alguma 
coisa mais utópica que o atual sistema fabril é praticável, afinal de contas. 
(Sabei I9S4: 220)

“O distrito industrial de alta tecnologia”, diz.HcUvard Goodman, “c uma 
inovação da maior importância no reino das ideias, acarretando poucas das 
objeções morais ao capitalismo c poucas objeções políticas ao comunis
mo.” A experiência italiana'confirma a importância contínua do distrito 
industrial. E diz respeito, além disso, “não apenas a uma economia de 
pequenas empresas”, mas também “ao Estado.”

Com suas relações familiares, com suas habilidades construídas ao longo de 
gerações, sua dependência assimptótica da concorrência c da cooperação, seu 
senso óbvio de comunidade c camaradagem, os distritos industriais da Itália 
cònstifbdm importantes entidades culturais... A economia italiana de pequenas 
empresas oferece, pelo menos, uma maneira de nos aproximarmos do sonho 
liberal de trabalho livre e criativo, como parte essencial da liberdade. (Good
man I9S9: 20, 26, 29; ver também Sabei c Zeitlin I9S5: 152; Piore 1990)

Por essas características fica claro que o distrito industrial c parte não 
só do passado, mas, adaptado à nova tecnologia c às novas condições de 
mercado, do futuro do industrialismo. O dualismo, a coexistência de 
organizações econômicas com diferentes princípios de trabalho c diferen
tes relações com a comunidade, não constitui um aspecto aberrante ou ul
trapassado do industrialismo, c sim um aspecto intrínseco ao seu próprio 
desenvolvimento. O modelo fordista de produção cm massa, cm que mão- 
de-obra sem especialização é posta a trabalhar cm máquinas de tarefa única 
a fim de produzir bens padronizados, constitui apenas uma parte da história 
do industrialismo. Ao lado da produção em massa sempre coexistiu a 
produção artesanal, na qual a força de trabalho qualificada opera máquinas 
de multifinalidades ou universais com o objetivo de fabricar produtos 
especializados, cm quantidades limitadas, para uma grande variedade de 
clientes (Berger c Piore 1980; Samuel 1977; Brusco 19S2: 179-80).

Historicamente, a produção cm massa veio a superar a produção 
artesanal, no sentido de estabelecer o ritmo c determinar os.objetivos da 
produção. Mas isso não aconteceu por algum imperativo tecnológico ou 
por razões de eficiência econômica. O domínio da produção cm massa no 
século xx foi resultado de opções sociais e decisões políticas (incluindo 
as ocasionadas por uma guerra mundial). Sendo assim, a opção social c a 
vontade política podem gerar a revitalização de pequenas empresas e 
distritos industriais, cm especial nas condições reinantes neste fim de 
século. Essa orientação poderia significar a recuperação da perícia no 
trabalho e, como no passado, um laço mais forte entre a vida econômica c 
objetivos sociais valorizados (Sabei c Zeitlin 1985).
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O exemplo italiano, portanto, e concebivclmcntc o arauto ele novos 
tempos, um novo tipo de futuro para a sociedade industrial. Mas não se 
trata, vale acrescentar, de uma situação bem recebida por todos. Para 
alguns, na verdade, c motivo de grande apreensão. Os críticos da Terceira 
Itália veem nela um aviso do início de uma nova c mais dura'fa.se do 
capitalismo. Muitos, porem, aceitam que, junto a demais exemplos de 
outras partes do mundo industrial, o caso italiano c um sintoma revelador 
de um possível movimento para uma nova fase da história industrial. As 
sociedades industriais estão se tornando “pós-fordistas”. Ató agora, ao nos 
concentrarmos no exemplo italiano, consideramos os aspectos pós-fordis
tas apenas por implicação. Precisamos, agora, examinar a teoria cm sua 
forma mais geral.

Especialização Flexível:
O Segundo Divisor de Águas Industrial?

Sebastiano Brusco chama a atenção, como causa observável do movimen
to para a descentralização da produção na Itália, para “a emergência, desde 
meados da década dc 1960, dc uma importante demanda de bens dc formas 
as mais variadas, produzidos dc acordo com o gosto do cliente, cm 
pequenas quantidades...” (Brusco 1982: 171). Esse fato indica uma das 
òrigens mais importantes da produção pós-fordista cm toda parte (Piore c 
Sabei 1984: 183-93). O fordismo não teve paralelo cm sua capacidade dc 
produzir bens padronizados c cm escala dc massa. Tudo isso estava muito 
bem enquanto havia grupos suficientes na população ainda à espera por 
sua vez de saborear os frutos da produção cm massa. Mas o que acontece 
quando esses novos grupos dc consumidores dc massa se esgotam? O que 
acontece quando a demanda muda dc forma significativa? O que acontece 
quando os ditames da moda, dc novos estilos de vida, dc inovação 
tecnológica ininterrupta, exigem todos rápido giro de pessoal c alterações 
imediatas na produção? E quando o mercado dc massa se fragmenta cm 
uma grande diversidade dc grupos dc consumidores, cada um deles 
querendo coisas diferentes, todos eles incansável c rapidamente descartan
do padrões correntes dc consumo cm busca dc novos? E o que dizer, 
também, se essa situação se ajusta aos requisitos das empresas capitalistas 
modernas, sempre à procura dc novas maneiras dc explorar e expandir 
mercados? Surge um novo modelo dc produção c consumo —  novo pelo 
menos em escala — , o modelo da “especialização flexível”.

A especialização flexível depende da nova tecnologia da informação 
(destacando, assim, a interpenetração e a coincidência parcial das atuais 
teorias dc mudança social). Máquinas-ferramentas numericamente contro
ladas permitem a produção econômica dc pequenos lotes de bens —  tanto
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de capital quanto de consumo — , voltados para setores especializados do 
mercado. As novas máquinas tornam possíveis mudanças rápidas de 
produção cm resposta a novas oportunidades e necessidades. Novos 
produtos não exigem novas ferramentas nem reajustes caros c demorados 
ou a reforma das velhas máquinas. As ferramentas numericamente contro
ladas são máquinas universais não-cspccializadas. Novos desenhos c 
novos produtos são resultado de mudanças rclativamcntc simples nos 
programas controlados por computador que comandam tais máquinas.

A tecnologia flexível dá origem à especialização flexível. Novas ideias 
podem ser de imediato transformadas em novos produtos, ideias mais 
novas em produtos ainda mais novos. A produção é feita segundo o gosto 
do freguês, adaptada a desejos e necessidades muito específicos, cm um 
estado de mudança constante. E uma vez que, como insistia Adam Smith, 
a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado, a segmentação 
deste e seus padrões em rápida mutação podem ter como consequência a 
redução da divisão do trabalho nas empresas. A produção feita de acordo 
com as exigências do cliente e a curto prazo não requer fábricas de grande 
porte ou a tecnologia necessária para obter economias de escala (que só 
podem ser justificadas por produção em séries longas), nem pode depender 
do trabalhador sem especialização ou apenas semi-cspecializado e deta
lhista, comum nos estabelecimentos industriais do tipo fordista. A es
pecialização desse tipo exige perícia e flexibilidade tanto da máquina como 
do operador. E esse fato que levou alguns observadores a saudar as novas 
tendências como anunciando o renascimento da produção artcsanal (Piore 
c Sabei 1984: 258-80; Sabei 1989: 32-3). A especialização flexível sem 
dúvida funciona cm benefício das pequenas empresas, pelo menos na 
medida cm que contrabalança as vantagens competitivas das economias 
de escala, tradicionalmente desfrutadas pelas maiores. A ascensão da 
especialização flexível como fenômeno importante, c não apenas perifé
rico ou “intersticial” nas economias industriais modernas, é em parte 
responsável pelo forte renascimento das pequenas empresas, fenômeno 
este amplamcntc observado c documentado (ver, por exemplo, Lash c Urry 
1987: 104, 115, 133, 148).

Mas não há razão para as grandes empresas deixarem de se beneficiar 
da especialização flexível, e há provas consideráveis de que a estão 
adotando com notável sucesso. As economias de escala são substituídas 
por “economias de escopo” — isto é, o uso pelas grandes fábricas de 
tecnologias flexíveis de manufatura para produzir bens voltados para 
vários mercados rclativamentc pequenos ou segmentados (Percz, 1985: 
449). Acompanhada pela utilização criteriosa de terceirização, essa orien
tação pode permitir que grandes empresas floresçam no novo ambiente 
(Pollert 1988b: 61; Sabei 1989: 31-40).
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Um bom exemplo e a Benetton, a muito bem-sucedida empresa italiana 
produtora de roupas. A Benetton é uma empresa familiar, com 2.500 
pontos de venda no país c no exterior (todos eles sob sistema de franquia). 
Caixas registradoras eletrônicas espccialmcnte projetadas e instaladas 
nesses pontos de venda transmitem de forma contínua dados completos 
on-line sobre vendas —  tipo de artigo, cor, tamanho etc. Essas infor
mações, recebidas na matriz, formam a base de decisões sobre desenho c 
produção. As principais instalações próprias da Benetton —  que empre
gam cerca de 1.500 trabalhadores —  são complementadas por uma rede 
de mais de 200 subcontratantes, pequenas empresas com 30-50 emprega
dos cada, e que no total empregam cerca de 10.000 pessoas. Essas 
empresas contribuem —  com algum custo para elaS mesmas —  para a 
flexibilidade adicional do volume. Afirmam os especialistas que, graças a 
esse sistema integrado de produção flexível, a Benetton reduziu o tempo 
de resposta a mudanças no mercado para apenas dez dias (Percz 1985: 
454; VVood 1989b: 24-5; Murray 1989b: 57).'Não há dúvida de que a 
Benetton é famosa em todo o mundo por se antecipar às tendências da 
moda e adaptar a produção exatamente aos estilos em mutação de dife
rentes subeulturas e grupos etários.

A IBM, gigante norte-americana do setor de computadores, proporciona 
outro bom exemplo de como, de maneira diferente, uma grande empresa 
pode se adaptar à era da especialização flexível. Na década de 1960, a IBM 
tentou, com o ibm360, produzir o computador padronizado completo — 
“o Modelo T da indústria de computadores”. A intenção era que fosse uma 
máquina para todos e para tudo, um sistema completo em si, um único 
produto que integrasse todo o mercado e abrisse o caminho para as 
economias da produção em massa. Mas, sendo um sistema inteiramente 
auto-suficiente, que usava apenas hardware e software próprios, o 360 
tornava difícil instalar ou substituir peças de procedência estrangeira que, 
cada vez mais, ofereciam maior flexibilidade, eficiência c baixo preço. 
Caiu a demanda pelo sistema de computador único integrado e o mercado 
de massa desintegrou-se. A estratégia da IBM para a década de 1980, a era 
do microcomputador, refletiu essa experiência. Em vez de fornecer um 
sistema auto-suficiente, a IBM projetou e lançou seu microcomputador de 
tal maneira que todos os demais produtores pudessem nele instalar seu 
hardware e software.

A IBM, dessa maneira, tornou-se não a fabricante de um único dispositivo 
integrado mas, sim, o centro organizador de uma comunidade de empresas de 
computadores que, cm conjunto, fornecem ao consumidor peças para montar 
sistemas segundo suas necessidades. Dessa maneira, ela não tenta mais definir 
o produto final... Em vez disso, deixa sua marca sc transformar na infra-cs-
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trutura da indústria nacional dc computadores, c não na própria indústria. (Piore 
c Sabei 1984: 204)

Essa opinião lembra muito as descrições clássicas do distrito industrial. 
A IBM foi útil ao criar uma “monocultura” para a indústria dc computado
res, embora não tanto agora cm nível local como no global. Aautolimitação 
c a razão dc seu sucesso (a empresa mantém uma saudável fatia dc 20r,c do 
mercado). Abandonou os planos para monopolizá-lo, saturá-lo com seus 
produtos c obter total integração vertical e horizontal. Renunciou, cm ou
tras palavras, às práticas da produção cm massa clássica. Em vez disso, 
passou a se ver como uma parte —  embora parte importantíssima —  dc 
uma federação dc empresas, todas elas contribuindo com produtos c ser
viços especializados que podem ser combinados, dc uma grande variedade 
dc maneiras, para atender a necessidades específicas dos consumidores.

Já podemos, na verdade, observar o início da erosão da distinção entre 
pequenas empresas no distrito industrial e as grandes, que operam cm um 
ambiente que dá grande valor à “desintegração” c à “desorganização”. As 
grandes pensam agora cm um futuro no qual elas parecerão cada vez mais 
com confederações dc pequenas empresas, c não mais empresas em grande 
escala, centralizadas, hierarquicamente coordenadas, do tipo taylorista. Esta, 
aliás, é a visão dc um destacado industrial britânico, sir Adrian Cadbury:

Desejaremos, no futuro, dividir essas empresas cm suas unidades dc negócio 
separadas e dar a elas liberdade para concorrer cm seus mercados específicos. 
As grandes empresas se tornarão semelhantes a federações de pequenas em
presas —  não porque “o negócio é ser pequeno”, mas porque ser grande c caro 
c difícil... Prevejo que as companhias dc amanhã... se concentrarão nas ativi
dades básicas dc seus ramos, dependendo cm tudo o mais dc fornecedores 
especializados, que concorrerão entre si por suas encomendas. (Citado em Lash 
eUrry 1987: 106)

Não c, portanto, apenas na sobrevivência ou revitalização das pequenas 
empresas que podemos observar os desenvolvimentos pós-fordistas. Em 
todos os níveis da economia surgem tendências semelhantes. As pequenas 
empresas, cm muitos casos, assumem a liderança, embora as grandes, pelo 
menos cm alguns países, não tenham se atrasado em pegar carona nessa 
tendência. A “Primeira Itália” das grandes fábricas aprendeu com a “Ter
ceira Itália”, dc indústrias caseiras dc alta tecnologia, c vem tendo um 
retorno bem-sucedido. Na Alemanha, coube às grandes empresas assumir 
a iniciativa dc reativar a produção artcsanal, principalmcnte através dc um 
sistema dc descentralização interna. Assim também, nos Estados Unidos, 
o movimento (embora muito mais lento) para a especialização flexível tem 
ocorrido com frequência nas maiores c não nas menores empresas. As 
empresas dc aço e produtos químicos dcstacaram-sc nesse aspecto. O
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diretor da divisão de produtos químicos especializados da Polaroid des
creve sua fábrica como um conjunto de “gigantescos tubos de ensaio, 
instalados cm um imenso laboratório, de modo a permitir que se faça o 
que quiser” (citado cm Piore c Sabei 1984: 212).

No novo ambiente, as economias mais bem-sucedidas tendem a ser 
aquelas cm que empresas grandes e pequenas não se consideram rivais, 
mas sócias. Na Alemanha c no Japão, grandes corporações vem trabalhan
do há muito tempo em co-associação com uma rede de pequenas empresas, 
que mantêm as antigas tradições da produção artesanal. As grandes, nesses 
países, com freqüência estimulam e ajudam o setor das pequenas. No 
Japão, foram as grandes empresas as principais produtoras de máquinas 
de finalidades gerais numericamente controladas, fáceis de programar e 
apropriadas para as necessidades de milhares de oficinas de pequeno c 
medio porte, que se encarregam de grande parte da produção em trabalhos 
de metal. O fato de que muitas dessas grandes empresas dependem de 
pequenos subempreiteiros na fabricação de máquinas de multiutilidade 
mostra bem como seria errado considerar o pós-fordismo como um 
fenômeno meramente parcial ou periférico, afetando apenas setores pe
quenos e dependentes da economia (Piore e Sabei 1984: 217-20).

Na opinião de todos os pensadores, a especialização flexível é o âmago 
da teoria do pós-fordismo. Ela combina a capacidade da nova tecnologia 

,com a ideia dc mudança fundamental na natureza do mercado na sociedade 
industrial deste fim de século. Para alguns, ela apontou o caminho para 
superar a crise econômica global das décadas dc 1970 e 1980. Em seu 
muito debatido livro, The Second Industrial Divide, Michacl Piore e 
Charles Sabei argumentam que “estamos atravessando um segundo divi

so r dc águas industrial” em nossa época, uma transição comparável ao 
primeiro divisor de águas industrial, que presenciou o surgimento da 
produção em massa cm fins do século xix (Piore e Sabei 1984: 5,251-80). 
O caminho à frente é obscuro —  já que estratégias alternativas são 
possíveis —, mas eles vêcm alguma esperança no atual renascimento da 
produção artesanal. Esta, a alternativa à produção cm massa que foi 
suprimida e que durante muito tempo foi um mero fio d ’água na corrente 
principal, está demonstrando, mais uma vez, que é uma possibilidade real. 
Sua volta em circunstâncias mais propícias pode trazer não só ganhos 
econômicos, mas também sociais e políticos.

O computador, afirmam Piore e Sabei, “é uma máquina que atende à 
definição de Marx da ferramenta do artesão: é um instrumento que reage 
â capacidade produtiva do usuário e a amplia”. Posto a serviço da es
pecialização flexível, ele “restabelece o controle humano sobre o processo 
de produção” (Piore e Sabei 1984: 261). O advento da especialização 
flexível, portanto, significa maior envolvimento e maior satisfação no
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trabalho para a maioria dos trabalhadores. Valoriza as habilidades artesa- 
nais e depende também da colaboração entre todos os tipos de traba
lhadores na empresa. Alem disso, como ocorre nos distritos industriais na 
Terceira Itália, pode promover uma integração mais estreita entre a produ
ção econômica e a vida do dia-a-dia da comunidade local. Pesquisando 
deliberadamente a perspectiva mais promissora, Piore e Sabei especulam 
sobre a restauração de uma “democracia de pequenos proprietários” no 
ocidente, uma forma de “individualismo coletivo”, que consideram ser o 
“equivalente político” da “competição cooperativa” que caracterizou a 
produção artesanal no século xix. “No fim, então, se estamos certos, o 
futuro volta ao passado”(Piore e Sabei 1984: 306).

Outros pensadores, embora aceitando a realidade da especialização 
flexível, mostram-se menos otimistas sobre seu impacto. Para Scott Lash 
c John Urry, a crise da produção cm massa c fundamental ao que chamam 
de “fim do capitalismo organizado”. O capitalismo, argumentam, atingiu 
na maioria das sociedades ocidentais um estado “organizado” no período 
transcorrido entre a década dc 1870 c a Segunda Guerra Mundial. O 
capitalismo organizado —  que se seguiu ao “capitalismo liberal” —  
consistia dc alguns aspectos conhecidos da sociedade industrial: concen
tração, centralização e controle dc empreendimentos econômicos na es
trutura da nação-estado; produção cm massa, segundo os princípios fordis- 
tas c tayloristas; padrão corporativo de relações industriais; concentração 
geográfica e espacial de indivíduos e produção em cidades industriais; 
modernismo cultural.

“O capitalismo desorganizado”, processo este ainda em andamento cujo 
início variou cm diferentes países mas que, basicamente, começou na 
década de 1960, inverte ou modifica muitos desses aspectos fundamentais. 
O desenvolvimento de um mercado mundial integrado resultou numa 
dcscartelização e desconccntração do capital, conforme visto pela pers
pectiva da nação-estado. A especialização flexível c as formas flexíveis dc 
organização do trabalho substituem cada vez mais a produção em massa. 
A classe trabalhadora industrial dc massa sc contrai c sc fragmenta, dando 
origem a um declínio da política dc classe c à dissolução do sistema 
nacional corporativista de relações industriais. Uma classe de serviços 
separada, originalmente um efeito do capitalismo organizado, tornou-se, 
em seu desenvolvimento posterior, uma fonte dc novos valores e novos 
movimentos sociais, que pouco a pouco desorganizam o capitalismo. A 
dcsconcentração industrial é acompanhada da desconccntração espacial, 
na medida em que trabalhadores e trabalho deixam as cidades e regiões 
industriais mais antigas e que a produção é descentralizada c dispersa por 
todo o mundo (“desindustrialização”), grande parte dela tomando a direção 
do Terceiro Mundo. O pluralismo e a fragmentação aumentam cm todas



Fordismo Pós-Fordismo 61

as esferas da sociedade. A cultura do pós-modernismo substitui a do 
modernismo (Lash e Urry 1987: 3-7,300-13; ver também Offc 1985; Lash 
e Urry 1994).

O “capitalismo desorganizado” evidentemente implica mais que a 
especialização flexível, que constitui o esteio principal da teoria de Piore 
c Sabei. Alem disso, a despeito de seu nome,'a intenção não é sugerir um 
sistema cm estado de decomposição, ou mesmo necessariamente de 
desordem. O capitalismo desorganizado, por mais infeliz que seja a 
escolha do nome, é apenas o oposto do capitalismo organizado; é uma nova 
fase do capitalismo, um processo sistemático de reestruturação diante de 
novas circunstâncias (Lash e Urry 1987: 8). E instável, mas esta tem sido 
a condição do capitalismo durante a maior parte de sua existência. Pode
ríamos mesmo dizer, como Marx, que isso constituiu o próprio princípio 
do capitalismo (Bcrman 1983; Kumar 1988b). A principal novidade, 
segundo Lash e Urry, é o desaparecimento— para sempre? —  do (suposto) 
projeto da classe trabalhadora de reformular a história.

Parcccu certa vez que todo um conjunto dc fenômenos económicos, espaciais 
c sociais estava impulsionando para frente a classe trabalhadora: ela estava do 
lado da história, representava o “moderno”; intcrligava-sc a forças que reorga
nizariam a sociedade, de modo a concretizar pelo menos parte dc sua capacida
de potencial de ocasionar mudanças... O que queremos dizer é que essa pos
sibilidade desapareceu cm muitas sociedades ocidentais específicas. O tempo 
não pode voltar atrás. O poder dc uma classe trabalhadora industrial de modelar 
a sociedade à sua própria imagem está (s/c) no futuro previsível, profun
damente debilitado. (Lash c Urry 1987: 310-1; ver também Murray 198S)

Ao contrário dc André Gorz, contudo, Lash e Urry não desejam dizer 
“adeus à classe trabalhadora” (Gorz 1982). Conseguem imaginar um 
futuro no qual diferentes segmentos da classe trabalhadora congregarão 
forças com segmentos da classe de serviços nos novos movimentos 
sociais, muitos dos quais terão caráter local ou serão expressão de ideolo
gias “radicais-democráticas”, e não da luta de classes. Grande parte do 
ímpeto dos novos movimentos terá origem na cultura pós-moderna que, 
embora tenha seu lado negativo e reacionário, é também “anti-hierárquica 
c compatível com os princípios da democracia radical”. Ela encerra o 
potencial de não apenas desintegrar os velhos modos da identidade in
dividual e coletiva, mas também de reconstruir outros, novos. Acima de 
tudo, o capitalismo desorganizado manifesta sua instabilidade e inquieta
ção inerentes em uma forma mais extremada do que antes c, dessa maneira, 
sugere mudanças qualitativas em cultura e política no futuro.

O mundo de um “capitalismo desorganizado” é aquele em que as “relações 
fixas, rígidas” das relações capitalistas organizadas foram varridas para longe.
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As sociedades estão sendo transformadas a partir de cima, de baixo e de dentro. 
Tudo o que c sólido no capitalismo organizado — classe, indústria, cidades, 
coletividade, nação-estado c mesmo o mundo —  se desmancha no ar. (Lash 
c Urry I9S7: 312-3)

“Novos Tempos”
Antes dc chegarmos a uma conclusão sobre que tipo de realidade esse vôo 
de retórica poderia refletir, cumpre examinar mais uma ideia geral sobre 
as mudanças que ora ocorrem. As teorias pós-fordistas —  seguindo os 
passos dados no influente estudo que Antonio Gramsci fez do fordismo 
cm Cadernos do cárcere —  em geral têm origem esquerdista. São tenta
tivas de teóricos radicais de entender o que consideram mudanças fun
damentais e dc grande alcance na natureza do capitalismo moderno. 
Muitos pensadores conservam a esperança de que, a despeito do que essas 
mudanças possam sugerir sobre a capacidade do capitalismo dc renovar- 
se, talvez ainda haja algum espaço para a concretização das metas socialis
tas, da forma concebida ao longo da história. Permanece, no entanto, uma 
ambivalência básica. O capitalismo pós-fordista ainda é, afinal de contas, 
capitalismo. E impulsionado tanto hoje como sempre pelo motor do 
processo dc acumulação. A reestruturação implícita no pós-fordismo tem 
a intenção dc fortalecer, e não dc enfraquecer o capitalismo. Talvez haja 
nisso alguns prêmios inesperados para os radicais —  o renascimento das 
habilidades artesanais, uma classe de serviço não necessariamente ligada 
ao capitalismo c disposta a contcstá-lo cm certos pontos — , mas estes, c 
claro, têm de ser avaliados no contexto dc um sistema econômico global, 
cujo aspecto mais notável é o domínio exercido por empresas transnacio- 
nais, dc riqueza c poder sem precedentes.

Essa ambivalência é sentida de forma mais acentuada na variedade dc 
teoria pós-fordista proposta por marxistas britânicos sob a bandeira dos 
“Novos Tempos”. Divulgada inicialmente cm uma serie de artigos na 
revista Marxism Today, essa perspectiva foi mais tarde adotada cm grande 
parte pelo comitê executivo do Partido Comunista Britânico c publicada 
sob seus auspícios como The Manifesto for New Times (junho de 1989). 
Posteriormente, muitos dos artigos originais, acompanhados dc extratos 
do Manifesto, junto com reações críticas, surgiram sob a forma dc livro, o 
New Times (Ilall c Jacqucs 1989a).

Gramsci, cm “Amcricanism and Fordism”(c.l931), definiu o fordismo 
nos termos mais amplos possíveis. O fordismo havia inaugurado uma nova 
época na civilização capitalista. Assinalara a passagem para uma “econo
mia planejada”. Mas não só a produção era planejada, como também a 
pessoa. O fordismo não parava na porta da fábrica; invadia o lar e as esferas 
mais privadas e íntimas da vida do trabalhador.3 O objetivo era a criação
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dc “um novo tipo dc trabalhador c dc homem”. O fordismo significava 
linha dc montagem, mas também Lei Seca c “puritanismo”, a tentativa dc 
regular a vida sexual c familiar do truhalhador, c não apenas sua vida dc 
trabalho. “Os novos métodos-dc trabalho”, dizia Gramsci, “são insepará
veis dc um modo específico dc viver, pensar c sentir” (Gramsci 1971:302).

Os pós-fordistas da escola dos “Novos Tempos” foram analogamente 
ambiciosos cm suas descrições desses tempos. Como outros pós-fordistas, 
escolhiam a especialização flexível como a força que “está orquestrando 
c impelindo a evolução do novo mundo”. Mas, dc acordo com o espírito 
dc Gramsci, argumentavam que “diversidade, diferenciação e fragmenta
ção” — os símbolos do pós-fordismo — estão substituindo a “homoge
neidade, a padronização e as economias e empresas de escala” cm mais 
do que apenas na esfera econômica.

Da mesma forma que o fordismo representou não só uma forma de organização 
econômica, mas uma cultura inteira... o pós-fordismo, de idêntica maneira, é 
também símbolo de um desenvolvirtienro social c cultural muito mais amplo 
c profundo... A transição, portanto, é de marcar época —  não no sentido da 
transição clássica do feudalismo para o capitalismo, mas tão fundamental c de 
tão grande alcance como, digamos, a transição, nas fases finais do século xix, 
do estagio “empresarial” para o avançado ou organizado no capitalismo. (Hall 
c Jaeques 1989b: 12)

Como sugerem as citações acima, os teóricos dos Novos Tempos 
concordam com grande parte da análise que já examinamos nos trabalhos 
de Piore e Sabei e de Lash e Urry (de cujas obras se valeram livremente). 
^Para os pensadores dos Novos Tempos, também, a experiência italiana tem 
uma importância especial. O que distingue o enfoque dos Novos Tempos 
— refletindo, talvez, a orientação mais resolutamente marxista desse 
grupo — é a amplidão da análise e a natureza mais esquemática dc sua 
apresentação. Enfeixa, cm sua oposição ao fordismo e ao pós-fordismo, 
elementos de política e cultura, junto com mudanças no trabalho c na 
organização, bem como na produção c no consumo. Em termos marxistas, 
prcocupa-se tanto com a reprodução das relações sociais de produção 
quanto com o próprio sistema de produção. Isso significa que chama 
atenção para mudanças na educação c na socialização, para um novo papel 
do Estado, para a reestruturação dos meios de comunicação dc massa nas 
indústrias da informação e para novas formas e padrões dc consumo c 
comportamento do consumidor.

Várias tentativas foram feitas para mostrar de maneira esquemática as 
diferenças entre fordismo e pós-fordismo, cm todas as suas várias di
mensões (ver, por exemplo, Harvey 1989: 174-9; Rustin 1989: 56-7). Em
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termos simples, esses autores dizem que, cm geral, as mudanças foram as 
seguintes:

Na economia, o surgimento de um mercado global c de empresas 
globais c o declínio das empresas nacionais c das nações-estado como 
unidades eficientes de produção c controle; especialização flexível c 
dispersão c descentralização da produção, substituindo o marketing c a 
produção de massa; hierarquias mais niveladas nas empresas c ênfase cm 
comunicação, c não cm comando: desintegração vertical c horizontal c 
aumento de terceirização, franquias, marketing interno entre empresas c 
extinção de funções; aumento do número de trabalhadores em tempo 
flexível, parcial, temporário, autônomos ou que trabalham cm casa.

Em relações políticas e industriais: a fragmentação de classes sociais, 
o declínio de partidos políticos nacionais baseados cm classe c cm votação 
de acordo com a classe, e o surgimento de movimentos c “redes” sociais 
baseados cm região, raça, sexo ou política de assunto único (como, por 
exemplo, o movimento antinuclcar); movimentos “periféricos”, sub- c 
supranacionais; o declínio de sindicatos de categorias inteiras c de nego
ciações salariais centralizadas, c a ascensão de negociações localizadas, 
baseadas na fábrica; uma força de trabalho dividida entre núcleo c perife
ria; o fim do compromisso do corporativismo com a classe; o esfacelamen
to da provisão de benefícios padronizados, coletivistas, da previdência 
social; o aumento das opções do consumidor c fornecimento privado de 
benefícios sociais.

Em cultura e ideologia: o desenvolvimento c promoção de modos de 
pensamento c comportamento individualistas; a cultura da livre iniciativa; 
o fim do universalismo e da padronização na educação, c o aumento do 
sistema modular c da escolha por aluno c pais; fragmentação c pluralismo 
cm valores e estilos de vida; ecletismo pós-modernista c enfoques populis
tas da cultura; privatização da vida domestica c de atividades de lazer.

Os teóricos dos Novos Tempos reconhecem que as mudanças pós- 
fordistas beneficiaram mais a direita que a esquerda ou, pelo menos, que 
a primeira foi mais rápida cm capitalizar as mudanças que a segunda. O 
rcaganismo c o thatchcrismo têm sido os principais beneficiários dos 
fenômenos pós-fordistas. Pensadores c partidos de esquerda têm se mos
trado lentos cm alijar a herança de teorias concebidas dentro do marco de 
rcfcrência~do capitalismo nacional, organizado. O estado administrati- 
vo/patcrnalista tipo Keynes-Bcvcridge foi para eles a premissa de todo o 
seu pensamento sobre o futuro c este começou a afundar quando as idéias 
c instituições que davam base a esse sistema desmoronaram. “A sombra 
do fordismo nos persegue mesmo nos termos em que nos opomos a esse 
sistema” (Murray 19S9a: 42). “Não sabemos ainda... falar a língua do 
futuro” (Manifesto for New Times 19S9: 4).



Fordistno e Pós-Fordismo 65

A crisc é cspccialmcntc aguda para os socialistas da F.uropa Oriental, à 
medida que suas sociedades se desfazem de seu próprio tipo de herança 
fordista. “O planejamento do tipo soviético”, lembra-nos Robin Murray, 
“c o apogeu do fordismo. Lenin recebeu de braços abertos Taylor c o 
cronômetro. A industrialização soviética baseou-se na construção de fá
bricas gigantescas, a maioria delas baseada na tecnologia ocidental de 
produção em massa” (Murray*l*)89a: 41). Agora esse sistema está sendo 
destruído por sua própria fidelidade ao fordismo. “Suas formas sociais, 
econômicas e políticas estatistas c inflexíveis foram solapadas não só na 
concorrência com o Ocidente, mas por sua própria versão de fordismo — 
a obsessão pela quantidade, o planejamento centralizado, a supressão da 
variedade, o domínio sufocante do centralismo c do autoritarismo” (Hall 
e Jacques 1989b: 16).

Não obstante, os teóricos dos Novos Tempos aceitaram o desafio do 
pós-fordismo — mesmo que, na maior parte, no espírito calylcano do 
“vocês não deviam nos provocar”. Recusam-se a se entregar ao pes
simismo diante do fracasso de certos resultados que deveriam acontecer 
ao longo da história, da forma prognosticada pelo marxismo. O mundo 
mudou, mas isso é o que todo bom marxista deveria ter esperado. O 
capitalismo continua e, na verdade, em sua fase global, está mais forte do 
que nunca, mas, tanto no Oriente como no Ocidente, novas oportunidades 
estão se abrindo para contestá-lo. Um aspecto notável dos Novos Tempos, 
dizem Hall e Jacques, é “a proliferação de pontos dc antagonismo e 
resistência e o aparecimento de novos temas, novos movimentos sociais, 
novas identidades coletivas — uma esfera ampliada para a operação da 
política c formação de novos eleitorados para a mudança (Hall e Jacques 
1989b: 17). O Manifesto fornccc, como exemplos da Grã-Bretanha, o 
movimento Verde, “campanhas locais” sobre assuntos como serviços dc 
saúde, transporte c higiene dos alimentos e “campanhas antidcsigualdadc”, 
relativas ao imposto per capita e ao apoio a benefícios para as crianças 
(Manifesto for New Times 1989: 27). Outros defenderam movimentos 
sociais estruturados em torno dc “identidades coletivas” de sexo, sexuali
dade c raça, ou estratégias concebidas para estimular uma cultura dc 
“individualismo socialista” com base no conceito de cidadania (Brunt 
1989; Leadbcatcr 1989; Wceks 1989).

Dc acordo com muitos teóricos dos Novos Tempos, a globalização cm 
si — a origem dc tantas das mudanças que estão levando ao pós-fordismo 
— deve ser interpretada como sendo tanto uma ameaça como uma 
oportunidade. A globalização ergue a política e a cultura acima do nível 
provinciano da nação-estado e sugere novas conexões e interdependências 
entre todos os povos do mundo. Torna possíveis al ianças entre movimentos 
do Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos em uma medida impossível nas
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fases anteriores Jo capitalismo. E não são apenas as relações entre os povos 
do mundo que a perspectiva dos Novos Tempos nos pressiona para 
renegociar. Exige também “uma nova concepção da relação entre a raça 
humana c o planeta terra. A globalização sugere interdependência c coope
ração cm uma nova escala e cm novas formas, c não simplesmente 
concorrência baseada cm estreitos interesses nacionais c econômicos” 
(Hall e Jaeques 1989b: 20; ver também Manifesto for New Times 1989: 
27-8).

Novos Tempos, Velhas Histórias?

Seria fácil condenar o pós-fordismo, cm especial cm sua forma Novos 
Tempos, como “thatcherismo (ou reaganismo) da esquerda”. Na verdade, 
a teoria foi acusada de promover o “socialismo planejado”, de ser, na 
verdade, “o socialismo dos planejadores”, uma visão de futuro que postula 
uma nova classe de serviço baseada na mídia, nas universidades e nas 
indústrias da tecnologia da informação (Rustin 1989: 63). Também seria 
possível dizer que a linguagem que usa, a linguagem do individualismo, 
opção e diversidade, é por demais submissa ao vocabulário da Nova 
Direita. Quando um teórico dos Novos Tempos fala do “consumo como 
fonte de poder e prazer” e da “hipererotização de uma visita às lojas” (Mort 
1989: 161-2), é difícil deixar de sentir que, mesmo nos casos cm que a 
linguagem é usada de forma irônica, houve uma mudança considerável 
para a perspectiva dos antagonistas tradicionais da esquerda.4 “Para os 
socialistas”, como diz Michacl Rustin, “tem de haver mais na vida do que 
fazer compras...” (Rustin 1989: 6S).5

Mais grave é a acusação de que não apenas algumas partes da esquerda 
fizeram concessões em excesso à Nova Direita, mas que não conseguiram 
perceber que os principais elementos daquilo que adotam são exatamente 
a razão da atual força da direita c a base de seu repetido sucesso eleitoral. 
“O thatcherismo” , diz Rustin, “pode ser compreendido como uma es
tratégia do pós-fordismo iniciada da perspectiva da direita. Isto é, uma 
tentativa resoluta de usar as vantagens da nova tecnologia, a mobilidade 
do capital e do trabalho, a importância do consumo c as formas mais 
descentralizadas de organização para fortalecer o capital e atacar as 
estruturas corporativistas do trabalho” (Rustin 1989: 75).

Outros críticos observaram que um dos componentes principais da 
análise pós-fordista, a desagregação da produção cm massa e da massa 
homogênea da classe trabalhadora, proporciona a base para a estratégia da 
Nova Direita. Esta aproveitou a oportunidade de uma força de trabalho 
dividida para infiltrar-se na classe operária, o antigo núcleo da esquerda.
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A divisão pós-fordista da torça dc trabalho entre um núcleo flexível de 
indivíduos especializados c uma periferia flexível cm termos dc tempo, que 
agora substitui a velha distinção entre trabalho manual e não-manual, c a razão 
da mudança da visão do pósrgucrra, de um sistema dc consumo em massa de 
uma nação para um modelo de duas nações, baseado no trabalhador próspero 
flexível, c num Estado dc seguro social. Enquanto o Partido Trabalhista, qua 
social-dcmocrata, podia ganhar com o sistema fordista com sua política 
kcyncsiana dc Estado de bem-estar, o Partido Conscrvadoc-é o que está 
assumindo o papel dc pioneiro na transição para o pós-fordismo e idcntifican- 
do-sc com os interesses dc classe dos trabalhadores em seu núcleo. (Jessop et 
al. 1987: 109-10).

Essa c, por assim dizer, a queixa da velha contra a nova esquerda. Mas 
existe outra variedade dc pensamento moderno de esquerda que, tal como 
o grupo dos Novos Tempos, admite que há uma crise no fordismo, mas 
interpreta sua solução em termos diferentes. A denominada “Escola dc 
Regulamentação” dc teóricos franceses não ve, sob qualquer forma, uma 
transição para uma sociedade pós-fordista potcncialmcntc promissora. O 
que outros descrevem como estratégias pós-fordistas eles consideram 
como “neofordistas”, formuladas para dar meios ao capitalismo a fim de 
superar sua atual crise.

Os Rcgulamentadores —  dcstacando-sc entre eles Michel Aglietta, 
j^obert Boycr e Alain Lipietz —  interpretam a história do capitalismo 
como marcada por sucessivos “modos dc desenvolvimento”, nos quais 
“um regime específico de acumulação” è orientado por “um modo es
pecífico dc regulamentação”. Ou seja, em qualquer dado momento, o 
esforço do capitalismo para extrair mais-valia a uma taxa crescente depen
de da disposição específica dc forças dc classe —  sobretudo no local dc 
trabalho —  e dos arranjos institucionais que presidem as relações entre 
empresas e entre capital e trabalho. No século XIX, um controle eficaz dos 
ofícios no chão-de-fábrica c a concorrência, na maior parte não-regula- 
mentada entre grande número de firmas, contribuíram para formar um 
regime dc acumulação que se caracterizava por crescimento “extensivo”: 
isto é, uma forma de crescimento dependente não da inovação técnica ou 
dc aumentos da produtividade, mas dc grandes reservas de mão-de-obra 
barata c dc simples expansão geográfica do sistema.

Com o advento da administração científica (taylorismo) e da fábrica 
automatizada (fordismo) na década dc 1920 —  c o “fordismo nada mais 
é do que o taylorismo mais a mecanização” —  surgiram um novo regime 
dc acumulação c um novo modo de regulamentação. O regime de acumu
lação caracterizava-sc nessa época por crescimento “intensivo”, isto é, o 
crescimento ocorria predominantemente através dc investimento em ca
pital fixo, que incluía progresso técnico. Esse fato criou a possibilidade dc
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regular os aumentos ele produtividade c o consumo ele massá. O novo 
método de controle teve desenvolvimento lento — precisou da Depressão 
c da inquietação social da década de 1930 para acelerá-lo — , mas já se 
encontrava praticamente estabelecido cm todo o mundo industrial em 
seguida à Segunda Guerra Mundial. Em contraste com o modo competitivo 
do século xix, pode ser chamado de modo monopolista (semelhante ao 
“capitalismo organizado” de Scott c Urry). Sua base era a administração 
científica de empresas, combinações oligopolistas de preços entre firmas, 
c a determinação de salários c níveis de consumo através de um sistema 
complexo de instituições patrões-empregados c governamentais (políticas 
fiscais kcyncsianas reforçadas pelo Estado de bem-estar).

E é esse modo de desenvolvimento taylorista-fordista — responsável 
pelo grande surto de crescimento do pós-guerra e que prevaleceu ate o final 
da década de 1960 — que está agora em crise, segundo os Rcgulamcnta- 
dores. O modo exauriu seu potencial de crescimento. Esse fato é demons
trado principalmcnte pela produtividade dcclinantc, na medida cm que a 
intensificação taylorista-fordista do processo de trabalho gera retornos 
decrescentes, cm parte por causa do aumento da alienação c resistência do 
trabalhador. Desde fins da década de 1960, observou-se uma violenta 
queda na taxa de lucro cm todo o mundo capitalista.

A solução dos Rcgulamcntadorcs para a crise, da forma como a inter
pretam, é a volta, de uma forma mais explícita c completa, ao “acordo de 
classe” (ou “contrato social”) da era do pós-guerra, que tornou possível 
um período de crescimento sustentado. Nas atuais condições, a solução 
implicaria, pensam eles, nada menos que uma revolução contra o tayloris- 
mo c o pós-fordismo. Os trabalhadores se tornariam participantes oficiais 
no processo de tomada de decisões; sua lealdade ao sistema seria buscada 
através de formas mais gratificantcs de trabalho, garantias de segurança 
no emprego c benefícios da seguridade social. Essa solução romperia o 
atual bloqueio ao aumento da produtividade, c capital c trabalho se 
beneficiariam com uma economia cm crescimento mais rápido.

Em vez disso, segundo os Rcgulamcntadorcs, o que vem acontecendo 
é a tentativa do capital de resolver a crise criando um sistema de “fordismo 
global”. Essa orientação tomou a forma de uma série de estratégias 
“neofordistas”. A produção foi descentralizada, não só nacional mas inter- 
nacionalmcntc, levando-a para as regiões de baixo salário do mundo — os 
países rccém-industrializados do leste da Ásia c da América do Sul c certas 
partes da Europa meridional. Enquanto isso, o controle central c as funções 
de pesquisa permanecem nas metrópoles dos países industriais avançados. 
A especialização flexível c a administração delegada também tem sido 
empregadas como partes de uma estratégia para aliviar os encargos das 
empresas c evitar ou neutralizar organizações trabalhistas fortes. Desse
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modo. elementos “pós-fordistas” no Primeiro Mundo coexistem ao lado 
do fordismo clássico e do “fordismo periférico" no Terceiro Mundo. Na 
verdade, não há três mundos (sobretudo depois do colapso do socialismo 
estatal na Europa Oriental), mas apenas segmentos de um sistema capita
lista global, que tenta manter seu dinamismo em um período de crise.6

Os teóricos da regulamentação apresentam também deficiências pró
prias — entre elas a superestimação do “divisor de águas taylorista-fordis- 
ta" no desenvolvimento capitalista — embora, na descrição que oferecem 
do mundo contemporâneo, haja muita coisa convincente. Acima de tudo. 
ela nos permite estudar a uma nova luz muitos fenômenos alegadamente 
pós-fordistas. Ao contráriotle muitos da velha esquerda, eles não ignoram 
as mudanças, considá‘ando-as variações apenas superficiais de um velho 
tema. Alguma coisa nova está acontecendo, mesmo que não confirme a 
interpretação de muitos dos adeptos mais otimistas da idéia pós-fordista. 
Os novos aspectos exigem um marco de referência para compreensão que 
se estenda pelo mais amplo plano possível (o mundo), e que não focalize 
estreitamente apenas as nações industriais avançadas. Sob essa perspecti
va, pode-se demonstrar que muita coisa que parece pós-fordista mantém 
as características de um sistema de produção que permanece substancial
mente fordista, mesmo que esteja sob grande tensão — e, de acordo com 
os Regulamentadores, em sua forma global, sobrecarregado, em última 
análise, pelas mesmas contradições que afligiam o fordismo clássico.

A crítica dos Regulamentadores combina bem com a acusação geral 
movida contra a teoria pós-fordista: isto é, que ela confunde efeitos com 
causas, que o que considera como fatos primários são produtos derivados 
ou dependentes de processos menos visíveis. O pós-fordismo, por exem
plo, explorou muito o surgimento, ou renascimento, do localismo e do 
particularismo, o cultivo da identidade através do apego a um lugar ou a 
culturas e tradições locais. E não apenas aproveita isso, mas celebra os 
recrudescimentos étnicos, a ascensão dos “nacionalismos periféricos”, as 
lutas para conservar costumes e histórias locais.

Mas até que ponto o localismo e o pluralismo são fenômenos autôno
mos, reações voluntárias de indivíduos à produção de massa e à política 
centralizada na massa? Em que medida são, em vez disso, consequências 
e resultados de mudanças de grande alcance nas estratégias de empresas 
transnacionais, que procuram a mistura mais eficaz de economias de escala 
e de escopo? O cultivo de diferenças locais, a celebração da etnicidade, o 
estímulo à preferência do consumidor por uma grande variedade de objetos 
e experiências culturais “autênticos”, exóticos, são adequados para os 
“transnacionalistas flexíveis”, em busca de novos nichos de mercado para 
explorar (Robins 1989; Harvey 1989: 141-97). A padronização global do 
seriado Dallas e do McDonald’s pode coexistir muito bem com a diversi
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dade artificial da Disney lândia c o local ismo manufaturado da indústria da 
herança histórica. Todos eles são, c claro, grandes negócios, entre os 
maiores e de crescimento mais rápido hoje em dia. Mais uma vez, porem, 
esta não c toda a história, como veremos quando estudarmos novamente 
o fenômeno sob o título de pós-modernismo. Mas, no mínimo, obriga-nos 
a reconhecer no “localismo” e na “diversidade” um motivo c uma força 
não muito diferentes das que impulsionaram o capitalismo durante a maior 
parte de sua história.

Isso faz parte de um argumento conhecido — que já examinamos ao 
discutir a ideia da sociedade de informação — e talvez seja bom mencionar 
aqui algumas das críticas detalhadas feitas aos teóricos pós-fordistas. 
Temos, em primeiro lugar, a importância atribuída à Terceira Itália nas 
versões pós-fordistas. Muitos autores alegam que a Terceira Itália c, 
histórica e culturalmente, excepcional. Seu modelo de distritos industriais 
tornam-na atípica não apenas no caso da Itália, mas no mundo industrial 
como um todo. O mesmo se aplica àqueles outros exemplos de distritos 
industriais que figuram com tanto destaque na literatura pós-fordista: a 
Rota 128 e o Vale do Silício, nos Estados Unidos, o complexo Cambridgc- 
Reading-Bristol, na Grã-Bretanha, o Oyonnax, na França, o Badcn-Würt- 
temberg, na Alemanha, c várias regiões do Japão, como o distrito industrial 
de Sakaki (Sabei 1989: 22-31). Eles são não apenas muito diferentes entre 
si, mas representam tendências distintas — da persistência de tradições 
artesanais pré-industriais (por exemplo, Badcn-Württcmbcrg) ao surgi
mento de novos complexos de alta tecnologia (como o Vale do Silício), c 
a prática de terceirização (servindo de bom exemplo o Japão). Os distritos 
industriais sempre foram uma parte — mas somente uma parte — da 
produção industrial. Sua sobrevivência ou reaparecimento cm vários Io
dais não os tornam, como tais, arautos de um novo mundo. Os pós-fordis
tas, nesse particular, escolheram uma safra variada de exemplos isolados 
em todo o mundo e os enfeixaram em um quadro composto, mas muito 
enganoso, dc um fenômeno de âmbito supostamente mundial (Murray 
1987: 92-3; Saycr 1989: 672; Clarkc 1990: 80; Amin e Robins 1990: 
195-207; Amin 1991: 136-7).

Encontramos em seguida a “especialização flexível” e a “empresa 
flexível” no núcleo da análise pós-fordista da mudança econômica. Essa 
perspectiva imagina a divisão da força dc trabalho em um “núcleo” dc 
trabalhadores multicspccializados do tipo artesanal, o que permitiria uma 
“flexibilidade funcional” dc tarefas e produtos, e uma “periferia” de 
empregados casuais, trabalhadores relativamcntc sem especialização, o 
que facilitaria uma “flexibilidade numérica” no mercado de trabalho. Este 
fato, dizem os críticos, não está ocorrendo cm grande escala c, com certeza, 
não nos termos sugeridos pelos pós-fordistas. Na verdade, não está acon
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tecendo de forma intensa nas “empresas manufatureiras de ponta” — as 
destacadas pelos teóricos pós-fordistas — mas principalmcnte nas indús
trias de serviços c no setor público. Alem disso, afeta não tanto homens 
— o foco da visão proudhoniana pós-fordista do ressurgimento do traba
lhador artcsanal independente — como as mulheres, junto a outros grupos 
tradicionalmcntc fracos, como as minorias étnicas, os trabalhadores mi
grantes c os jovens. Em outras palavras, o aumento da flexibilidade, na 
medida cm que realmentc ocorre, não é sinal de algum novo princípio de 
trabalho c organização, mas da continuação dc padrões tradicionais de 
segmentação do mercado dc trabalho por sexo, raça e idade. Os padrões 
foram adaptados a mudanças setoriais na economia — a evolução da 
manufatura para os serviços — c intensificados por políticas públicas, 
como as formuladas para enfrentar o desemprego entre os jovens. Dessa 
maneira, por exemplo, as mulheres, que formavam a base das indústrias 
dc produção cm massa na década dc 1930 — os homens sempre foram 
minoria no sistema dc produção cm massa dc linha dc montagem — 
tornaram-se as trabalhadoras de serviço sem segurança no emprego c dc 
baixa qualificação (“numericamente flexíveis”) das décadas dc 1970 c 
1980 (Pollcrt 1988a, 1988b, 1991b; Hakim 1988:610; Jenscn 1989; Walby 
1989; Lovering 1990; Hyman 1991).

A acusação mais importante contra os pós-fordistas é que eles transfor
maram cm mito o próprio fordismo. Fundiram taylorismo com fordismo, 
equipararam ambos à produção em massa c supuseram a preponderância 
dessa formação unificada nos sistemas industriais das economias avança
das, na primeira metade deste século. Agora, argumentam os pós-fordistas, 
as indústrias dc produção em massa se deparam com um obstáculo; os 
rhétodos tayloristas dc organização do trabalho encontram resistência 
crescente por parte dos trabalhadores e novos tipos dc indústrias, baseadas 
nos princípios dc flexibilidade e produção local, estão surgindo para 
desafiar as antigas empresas centralizadas dc produção cm massa. Um 
novo sistema, diferente o bastante em espécie do velho para justificar o 
nome “pós-fordista” está tomando forma. Suas dores dc parto são evi
dentes não só no próprio sistema industrial, estreitamente definido, mas 
cm vastas mudanças que ocorrem nas instituições políticas, culturais c 
sociais.

Mas, respondem os críticos, esse modelo desmorona cm quase todos 
os pontos importantes. Taylorismo é uma coisa diferente dc fordismo; era 
c é capaz dc aplicação não só à produção em massa, mas à produção dc 
lotes pequenos e médios. Pode ser até aplicado às novas formas dc trabalho 
cm equipe cm empresas supostamente “pós-fordistas”. A produção cm 
massa, qualquer que seja sua importância estratégica na economia, nunca 
foi, nem poderia ser, a forma dominante dc produção industrial. As



72 Da Soei dad Pós-In strial à Pós-Mod rna

pequenas empresas c a “produção artesanal” —  que não são, c claro, 
necessariamente a mesma coisa —  sempre existiram ao lado da produção 
cm massa, como acontece desde a Revolução Industrial. Nessa época, 
como agora, desempenharam funções nada secundárias, c sim indis
pensáveis. Não há reativação ou renascimento, mas apenas uma continua
ção dessas formas de atividade. A oposição entre “produção cm massa c 
especialização flexível” c falsa. Ate mesmo a indústria automotiva, supos
tamente o tipo característico de produção cm massa, emprega ambos os 
métodos. Apropria linha de montagem, o símbolo indisputável do fordis- 
mo, nunca esteve presente cm mais do que uma minoria de fábricas nas 
economias avançadas (Williams et al. 1987, 1992; Saycr 1989; Wood 
1989b; Thompson 1989: 218-29; Clarke 1990a, 1990b).

Acrítica mais séria argumenta que os pós-fordistas confundem a própria 
natureza da revolução fordista. Não conseguem compreender que o que 
chamam de “a crise do fordismo” c sua transformação cm formas pós- 
fordistas são. na verdade, partes de uma evolução contínua —  ou melhor, 
partes da “revolução permanente” que é o fordismo. Este não pode ser 
considerado a mesma coisa que “inflexibilidade”, linha de montagem c 
produção cm massa. Como enfatiza Simon Clarke, seguindo o pensamento 
dc Gramsci, o fordismo não foi apenas uma nova tecnologia; foi a 
aplicação sistemática dc novas técnicas sociais, bem como científicas no 
sentido técnico —  à organização da produção cm todas suas esferas, 
incluindo a regulamentação das relações entre administração c traba
lhadores. Nesse sentido, deu continuidade ao impulso básico da Revolução 
Industrial: “assinalou a culminação da penetração do capital na produção, 
o que significa que fordismo é sinônimo dc produção capitalista como tal” 
(Clarke 1990a: 80).

Muito longe de dar origem à “inflexibilidade”, verificou-se que os 
princípios do fordismo eram aplicáveis cm “uma faixa extraordinaria
mente vasta dc contextos técnicos”. O que Hcnry Ford implantou dc fato 
foi a flexibilidade na produção em massa, abrindo, dessa maneira, o 
caminho para o dinamismo tecnológico constante c a adaptabilidade 
máxima dos métodos dc produção. O fato dc que Ford foi, na década dc 
1930, vítima dc sua própria revolução, não impediu conquistas ulteriores 
do fordismo sob novos líderes, como por exemplo Albert Sloan, da General 
Motors. E isso vem acontcnccndo desde então. O fordismo tem se apre
sentado sob diversas roupagens tecnológicas c organizacionais. O que foi 
saudado como “ncofordismo” ou “pós-fordismo” é apenas a mais recente 
delas c é improvável que seja a última.

O projeto sociológico fordista não é estático, mas terá que se desenvolver à
medida que enfrentar obstáculos à sua implementação. Isso significa que não
poderá haver um único projeto fordista, mas uma variedade deles, alguns dos
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quais podem ter temporariamente mais sucesso que outros, mas nenhum
dos quais poderá jamais ser realizado por completo. (Clarke 1 9l)0a: 81)

Clarkc observa, a propósito da ultima versão da teoria: “Assim como 
pressões competitivas de formas novas, mais altamente desenvolvidas c 
mais flexíveis do fordismo logo obrigaram Eord a contratar os homens da 
agência de detetives Pinkerton c a criar o Departamento de Serviços, os 
especialistas cm flexibilidade c propugnadores de nichos de mercado ja 
estão sofrendo a pressão de concorrentes que conseguiram conciliar as 
economias de escopo com as economias de escala” (1990a: 9S). Já 
observamos que não há razão intrínseca para que, enfrentando o desafio 
de novas c pequenas empresas que exploram a nova tecnologia c as 
mudanças no gosto dos consumidores, as corporações maiores c mais 
antigas não se aproveitem mais cedo ou mais tarde das novas oportuni
dades. E c exatamente isso o que esta acontecendo. A Olivetti c a Xerox 
são apenas dois dos casos mais bem conhecidos de grandes empresas que 
adotaram a via da especialização flexível — envolvendo produção des
centralizada c delegação de responsabilidade administrativa — cm uma 
escala significativa (Sabei 1989: 36).8 Na Grã-Bretanha, pioneiros de 
nichos garantidos no mercado, como a Sock Shop c a Tic Rack, faliram de 
modo impressionante, enquanto grandes atacadistas de vestuários como a 
Marks and Spcnccr se adaptavam ao mercado de produtos mais in

dividualizados c diferenciados (Pollcrt 1991b: 19). Uma história seme
lhante ocotfcu na indústria de alimentos, onde os grandes produtores 
varejistas adotaram uma estratégia dupla de “globalização dos gostos”, 
juntamente com o oferecimento de alimentos “exóticos” especializados, 
procedentes de todas as partes do mundo. A McDonald’s no primeiro setor 
c a Safcways, no outro (Smith 1991: 151-6).

A participação de grandes empresas na especialização flexível não 
constitui cm si um contra-ataque aos pós-fordistas. Piore c Sabei, confor
me vimos acima, sentem-se felizes cm considerar esse fenômeno como, 
no mínimo, um reforço às suas opiniões sobre um movimento geral 
mundial cm direção ao pós-fordismo (Piore c Sabei 1984: 194-220; Sabei 
1989). Mas o fato com certeza sugere, como indica Clarkc, uma continui
dade de intenção c ponto de vista que lança dúvidas sobre a ideia de um 
desvio inteiramente novo, um “segundo divisor de águas” na evolução das 
sociedades industriais. O “fordismo”, ao que parece, continua adequado 
para a tarefa de explicar esses fenômenos nas grandes empresas.

Podemos voltar, neste contexto, ao exemplo da Benetton, a gigantesca 
empresa de vestuário. A Benetton tem sido, para alguns pós-fordistas, 
quase como uma companhia pioneira na aplicação dessa teoria (ver, por 
exemplo, Murray 1989b). Mas ela constitui um caso extremamente ambí
guo. A empresa, sem a menor dúvida, prosperou na base da especialização
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flexível c, cm suas origens, exibia muito do caráter da Terceira Itália. Mas 
cresceu tanto que agora não se ajusta bem —  sobretudo no contexto da 
Terceira Itália —  ao modelo das pequenas empresas interligadas cm um 
distrito industrial. Desde a década de 1980 a Benetton se transformou cm 
uma gigantesca operação multinacional. Dominou seus subempreiteiros 
“artesanais” no país c suas franquias de varejo no exterior. Fm 1990, a 
empresa dizia abrir uma nova loja todos os dias do ano cm algum lugar do 
mundo. Em uma nova jogada, começou também a instalar fábricas fora da 
Itália, em diferentes países, especializando-sc na fabricação de um ou mais 
tipos de produto. Fez isso pela razão muito conhecida de aproveitar os 
custos mais baixos do trabalho fora da Itália. A Benetton tornou-se, 
portanto, cada vez mais parecida com o “modelo do ‘carro mundial’”, que 
é a própria antítese do conceito pós-fordista.9 Como diz Stcphen Wood, 
esse fato levanta muitas questões relativas não só a Benetton, mas a toda 
uma teoria baseada na oposição à produção em massa c na especialização 
flexível.

Não deveríamos estar enfatizando as semelhanças entre as estratégias da 
Benetton e as das maiores montadoras de automóveis —  a globalização, a 
automação cada vez maior, a adaptação no momento certo (Jtisí-in-íimc) de 
procedimentos e a intensificação do uso do computador para o desenho, a 
produção c o controle de estoque? O desenvolvimento da Benetton c o domínio 
que exerce sobre uma rede de fornecedores parece pouco diferente dos utiliza
dos pelas empresas automotivas japonesas, e seus concorrentes vêm tentando 
imitá-las na década de 1980. Será a economia Benetton... um mundo de 
especialização flexível ou um fordismo revitalizado. liderado pelos japoneses? 
(Wood 1989b: 25)

O que nos leva sem esforço ao próprio Japão, um exemplo frcqücntc- 
mente citado, como a Benetton, do desenvolvimento pós-fordista e tam
bém, como o da Benetton, muito ambíguo. O próprio Sabei denominou o 
modelo japonês, com sua produção descentralizada mas controle centrali
zado, de um caso de “produção cm massa flexível”. Não obstante, ele 
acredita que as grandes empresas japonesas estão “adotando as formas 
organizacionais das grandes empresas mais descentralizadas” do Oci
dente. Estão partindo para a “quasc-dcsintcgração”, que as aproximará 
mais do modelo pós-fordista (1989: 38-9).

Para muitos autores, porém, o Japão, muito longe de estar tomando a 
estrada do pós-fordismo, constitui o exemplo bem-sucedido mais evidente 
da alternativa ao pós-fordismo: um caso, talvez, de “fordismo revitaliza
do”, mas também, quem sabe, algo inteiramente diferente de qualquer 
sistema ocidental. Para Andrew Sayer, o Japão não se ajusta nem ao 
modelo do fordismo nem ao do pós-fordismo. Ele emprega a fórmula de 
“inflexibilidades flexíveis” de Ronald Dore para descrever um sistema
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industrial caracterizado por um grau excepcionalmente alto de organiza
ção, junto com um grau de igual modo alto de “desintegração vertical” 
(58% dos empregados no Japão trabalham cm empresas com menos de 
100 operários c 30% cm empresas com apenas 1 -4 empregados). No Japão, 
a desintegração vertical c a produção cm massa andam de mãos dadas c 
os subempreiteiros muitas vezes realizam jpesmo tipo de trabalho 
rotineiro, repetitivo, associado à produção cm massa no ocidente. Nessas 
condições, conclui Saycr:

embora as formas organizacionais do capital japonês tenham algumas coisas 
cm comum com a especialização flexível, elas tambem apresentam caracterís
ticas que põern cm dúvida não só a natureza da “flexibilidade”, mas tambem 
o contraste fundamental entre o alegado declínio da produção cm massa c o 
aumento da produção cm pequenos lotes, c a associação implícita entre 
integração vertical c produção em massa. (Saycr 19S9: 6 9 1; ver tambem Saycr 
e Walker 1992: 212-21)

“Quaisquer que sejam as condições da produção cm massa no Ocidente, 
ela está muito bem no Japão” (Saycr 1989: 666). Wood observa também 
que “a maioria dos produtos associados à ascendência do Japão no 
comércio mundial é formada de produtos clássicos produzidos cm massa, 
tais como câmeras fotográficas, transistores, televisões c automóveis, c o 
Japão, mais do que qualquer outro país, abriu mercados para novos 
produtos de massa, como toca-fitas e aparelhos dc videocassete” (1989b: 
32). Além disso, a administração japonesa conseguiu, sem romper seu 
compromisso com a produção cm massa, resolver muitos problemas 
associados à organização taylorista do trabalho, utilizando esquemas bem 
Conhecidos como envolver o trabalhador cm círculos dc qualidade c adotar, 
dc modo geral, atitudes paternalistas não só com seus próprios emprega
dos, mas com os fornecedores regulares. “Essa orientação ‘inverteu’ 
muitos dos aspectos do taylorismo, da forma como cm geral é praticado, 
mas não necessariamente os princípios fundamentais do fordismo” (Wood 
1989b: 33).

Continuidade e Mudança

Talvez pareça, depois dc tudo o que foi dito acima, que pouco sobrou da 
teoria do pós-fordismo. Plus ça change — como proclamam os títulos dc 
tantas contribuições críticas. Pode-se desintegrar o fordismo cm uma série 
dc inovações separadas, que não se somam necessariamente em um 
conjunto coerente, abrangente, de mudanças — cm um novo “regime de 
acumulação”, cm uma “revolução” fordista. Sc não houve uma revolução 
fordista, a idéia dc uma revolução pós-fordista também parece suspeita.
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Houve mudanças na década de 1920—  a implantação da linha de monta
gem, a aplicação do taylorismo a vários ramos da indústria. Da mesma 
maneira, ocorreram mudanças nas décadas de 1970 c 19S0—  o movimen
to cm direção a produtos sob medida, a fragmentação da força de trabalho, 
certo grau de desintegração das empresas c descentralização da produção. 
Ambos os conjuntos de mudança são importantes, mas nenhum deles 
assinala um rompimento fundamental na ordem do industrialismo capi
talista. Tudo isso pode ser interpretado como manifestações do dinamismo 
tecnológico e de inovações revolucionárias constantes na produção, que 
eram inerentes, desde o início, à Revolução Industrial. Nos casos cm que 
apareceram aspectos novos, eles podem ser atribuídos principal mente à 
crescente internacionalização c globalização da produção que, mais uma 
vez, eram inerentes ao capitalismo desde seus primeiros dias (Sklair 199 1; 
ver também Amin e Robins 1990: 207-13; Hyman 1991: 266).

O perigo, como acontece também com a crítica à idéia da sociedade de 
informação, é explorar demais o tema da continuidade c recusar-se a 
reconhecer que novas coisas estão acontecendo. No mínimo, devemos 
protestar novamente contra a abrangência da categoria “capitalismo” ou 
mesmo “industrialismo”, c insistir cm que mudanças “dentro do sistema” 
—  quando c que houve mudança do sistema? —  não devem ser tratadas 
como se fossem banais. De qualquer modo, as mudanças no sistema, se 
continuarem, presumivelmente se transformarão, em algum ponto, em 
mudanças do sistema. Elas talvez não sejam, cm qualquer dado momento 
isolado, gerais ou óbvias o suficiente para dar a aparência de uma mudança 
fundamental de princípios ou do surgimento de um novo “paradigma” na 
vida econômica e social.m Podemos imaginar o que observadores de bom 
senso poderiam ter pensado dos novos cotonifícios que surgiram no norte 
da Inglaterra cm princípios do século xix. Em um mundo ainda predomi- 
nantemente agrícola c artesanal, deve ter parecido um absurdo —  para 
todos, menos para alguns profetas, como Saint-Simon c Robert Owcn — 
considerá-los como precursores de uma revolução industrial que transfor
maria não só a Inglaterra, mas também o mundo.

E cedo demais para julgar os fenômenos do pós-fordismo em termos 
de acontecimentos que marcam época. Outro aspecto desse paralelo, no 
entanto, talvez tenha importância mais imediata. A Revolução Industrial, 
como se tornou cada vez mais claro, não foi apenas de mudanças na 
economia, uma vez que, de forma gradual, afetou todas as esferas da vida 
social. A industrialização da produção foi finalmentc seguida pela indus
trialização da mente.

O pós-fordismo, qualquer que seja nossa avaliação de sua credibilidade, 
também faz alegações que transcendem muito o econômico. A visão 
limitada da crítica que se concentra apenas na “especialização flexível”
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ignora cssc ponto. Uma das virtudes do grupo “Novos Tempos” foi ter 
elaborado ousadas extrapolações c dado saltos imaginativos de pensamen
to a partir de fatos contemporâneos. A especialização flexível talvez seja 
o núcleo das. mudanças que ora ocorrem —  ou, quem sabe, o sintoma de 
mudanças mais vastas. Em nenhum dos dois casos ela pode ser estudada 
por si só. A mudança na vida de trabalho de um número muito grande de 
indivíduos —  c poucos críticos negarão que ela está afetando grupos 
importantes de profissionais de nível superior e várias outras categorias de 
trabalhadores cm serviços (ver, por exemplo, Lovering 1990) —  faz-se 
acompanhar de outras alterações na vida familiar, no lazer, na cultura c na 
política.

Talvez alguns pós-fordistas interpretem essas mudanças de forma 
otimista demais, como aumentos da liberdade c da criatividade. Para os 
que os criticam, as mudanças estão introduzindo novas variedades de 
exploração c privação de liberdade. Deixaremos ao capítulo final a análise 
dessas alegações. O importante a frisar aqui c a necessidade de estudar as 
mudanças cm conjunto. E improvável, à vista de experiência anterior, que 
elas estejam ocorrendo de forma independente. Além do mais, é igual- 
mente possível que mudanças na cultura c na política estejam, pelo 
contrário, pressionando mudanças na economia —  ou, pelo menos, que as 
conexões causais ocorram nos dois sentidos.

Um dos aspectos impressionantes —  c problemáticos —  da teoria da 
pós-modernidade é que ela abranje todo o mundo da mudança. Além de 
sua contribuição característica, ela aborda muitos dos tipos de mudança 
que estudamos nos dois últimos capítulos. Ao examiná-la, portanto, pode
remos estudar mais uma vez, de um ângulo diferente, algumas das questões 
que surgiram cm conexão com essas mudanças.


