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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Partindo de um estudo crítico sobre os modelos de produção capitalistas existentes no século

XX e XXI, principalmente nos países dominantes, o fordismo e toyotismo, o presente estudo

busca analisar as diferentes formas de luta empregadas pela classe trabalhadora.

Procederemos a uma análise do surgimento e disseminação do modelo fordista de produção,

levantando as suas principais características e o modo como este formatou um novo tipo de

trabalhador adequado aos seus interesses. Este modelo entra em crise nos anos de 1970. Por

um lado, os trabalhadores questionam os seus fundamentos, se pondo em luta contra o

despotismo no interior das fábricas e suas conseqüências mais amplas na sociedade. Por outro,

o próprio modelo passa a dar evidencias de não ser mais capaz de sustentar a acumulação

capitalista. Como resposta capitalista a esta crise, tem início a implementação de um novo

modelo de produção, que passaria a ser conhecido como toyotismo. Suas principais



características são enumeradas, contrapondo-o ao modelo anterior. No interior do novo

modelo, um novo tipo de trabalhador é formatado pelas exigências do capital, que mais uma

vez combina dura repressão e o uso do convencimento para atingir seus objetivos. No entanto,

novas contradições impulsionam os trabalhadores a novos conflitos.
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Introdução

As reflexões do comunista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) a respeito do modo

de vida estadunidense e sua relação intrínseca com o modelo industrial preconizado e

implantado pelo famoso capitalista Henry Ford, sintetizados no texto “Americanismo e

Fordismo” (2001) são bem conhecidas, tendo servido como ponto de partida para vários

estudos sobre a organização fordista do trabalho (SOUZA, 1992; CORIAT, 1993).

No entanto, a análise feita por Gramsci ainda suscita novas e variadas questões,

principalmente quando observamos todas as mudanças ocorridas na forma como o capital

organizou os locais de trabalho nos últimos anos.  A chamada crise do modelo fordista e o

consequente rompimento do seu pacto constitutivo, que visava a manutenção do crescimento

econômico, do Estado de Bem Estar, do aumento do consumo e dos lucros (BIHR, 2010;

HOBSBAWN, 1999), trouxeram a tona não somente importantes modificações na forma de se

produzir, com o advento do modelo toyotista (CORIAT, 1994; GOUNET 1999) mas também

nas formas de luta e organização dos próprios trabalhadores (ANTUNES, 2015).

O Fordismo

O trabalho empreendido por Gramsci busca compreender a forma específica através da

qual os capitalistas estadunidenses (personificados pela emblemática figura de Ford) tentaram

forjar um novo tipo de operário, visando adequá-lo as exigências de uma nova fase da

acumulação capitalista. Para tanto, era necessário um “novo tipo humano” e sua “adaptação

psicofísica à nova estrutura industrial” (GRAMSCI, 2001, p. 248). A sua formação seguiu

dois caminhos: a conformação da vida dos trabalhadores sob uma nova forma organizativa,

extrapolando os limites da fábrica propriamente dita e também uma severa repressão contra

todos aqueles que oferecessem alguma resistência a este processo, sejam os que somente

buscavam a manutenção de antigos privilégios, como a AFL (American Federation of Labor),

ou os que encampavam uma luta radical contra os ditames do capital, como a IWW (Industrial



Workers Of The World) (BIHR, 1998; CORIAT, 1993).

Interessa-nos não apenas retomar as formas que os capitalistas lançaram mão para

disciplinar a força de trabalho, que envolvem uma astuta combinação de repressão e

convencimento (DRUCK, 1995), mas também os impactos que tais iniciativas tiveram sobre

os próprios trabalhadores, uma vez que, como o próprio Gramsci ressalta, esta luta resulta em

“(...) uma seleção forçada: uma parte da velha classe trabalhadora será impiedosamente

eliminada do mundo do trabalho e talvez do mundo tout court” (GRAMSCI, 2001, p. 266).

O fordismo pode ser considerado um complexo de relações que determinam não

apenas a forma da produção no interior das fábricas, mas que altera o conjunto das relações

sociais de produção, e conseqüentemente toda a estrutura econômica e sua superestrutura

política, jurídica e ideológica, nos termos descritos por Marx (1982). Deste modo, o modelo

fordista é encarado como uma forma de organização não somente da economia ou do

processo produtivo, mas sim de toda a produção e reprodução da vida, ensejando um conjunto

de relações que lhe são próprias. Estas, sem negarem os fundamentos da reprodução do

capital, reorganizam a sociedade em uma nova forma, lhe acrescentando tanto novas

determinações quanto uma superestrutura correspondente.

No âmbito da produção, o fordismo leva a cabo a racionalização do processo

produtivo. Partindo das premissas da administração científica proposta pelo engenheiro

Taylor, o modelo fordista o expande e supera ao incorporar a linha de montagem. Tem início

o que Coriat chama de “(...) el despotismo tranquilo y absoluto de los tiempos e los

movimentos (...)” (CORIAT, 1993, p. 43). É possível enumerar, segundo Gounet (1999), os

principais elementos do modelo de produção assumido pelo fordismo: (1) o início da

produção em massa, visando um consumo amplo, racionalizando ao extremo as operações

efetuadas pelos operários para reduzir o desperdício; (2) o parcelamento das tarefas em uma

escala maior de produção; (3) a introdução da linha de montagem, que efetua a ligação entre

os trabalhadores e determina o ritmo de trabalho; (4) a padronização das peças, facilitando a

montagem e reduzindo o tempo necessário para produção das mercadorias; e (5) a introdução

de máquinas especializadas em cada parte do processo. Tem origem a fábrica especializada

(CORIAT, 1993), estruturada no trabalho parcelar e fragmentado, levando ao que Antunes

denomina como a desantropomorfização do trabalho (ANTUNES 2009). O trabalhador é

convertido em apêndice da máquina, aprofundando a subsunção real do trabalho ao capital,

própria da fase da maquinaria conforme descrita por Marx em O Capital (MARX, 2008). É

instituído pelo capital um “(...) nuevo modo de consumo productivo de la fuerza de trabalho



(...)” (CORIAT, 1993, p. 47).

A partir das mudanças no processo produtivo, novos mecanismos vão sendo

desenvolvidos para a ampliação, o aprofundamento e a manutenção deste novo modo de ser e

viver, pelo que Gramsci (2001) chama de racionalização da própria superestrutura. Deste

modo, tem-se uma efetiva superestrutura capaz não só de realizar a manutenção da ordem,

mas também de espalhá-la por todas as outras estruturas sociais, modificando-as

profundamente. São estas as determinações, que se entrelaçando entre mudanças no processo

produtivo e na superestrutura societária que conformam, através de intensa coerção e

múltiplas iniciativas de consenso e cooptação, criam o novo tipo de trabalhador adequado ao

modelo fordista de produção e ao seu correspondente modo de vida.

No entanto, os trabalhadores não aceitaram passivamente as mudanças nas condições

de trabalho. Para o novo modelo de produção se instalar e consolidar no interior das fábricas

foi preciso enfrentar a resistência dos operários, começando por aqueles mais afetados pelas

mudanças, os chamados trabalhadores de ofício. Estes detinham o conhecimento sobre o

processo produtivo, sendo capazes assim de ditar os ritmos e métodos empregados dentro das

fábricas, guardando os elementos de seu ofício quase como um patrimônio familiar. Nos

EUA, durante o mesmo período, havia uma massa de trabalhadores não qualificados advindos

tanto da imigração européia (fugindo das expropriações em seus países de origem, levadas a

cabo pelo avanço da industrialização) quanto aqueles recém-libertos da escravidão. O controle

do acesso ao emprego pelos trabalhadores de ofício impedia que esses trabalhadores

adentrassem as fabricas. Sua consequência será o espírito de seita e o egoísmo implacável,

marcado pela xenofobia e racismo contra os trabalhadores não qualificados, cujo maior

exemplo nos EUA é a já citada AFL (CORIAT, 1993).

O domínio das condições de trabalho era também o pilar da combatividade dos

trabalhadores de ofício, lhe permitindo organizar associações e sindicatos, como aponta

Coriat: “(...) el ‘ofício’ constituirá de manera sistemática y general – durante todo el siglo XX

– la piedra angula rsobre la cual será construída la organizacion obrera, su capacidad de

resistência, su fuerza” (CORIAT, 1993 p. 13).

Portanto, a expropriação do trabalho operário qualificado, utilizando mecanismos

como o cronômetro, fotografia e filmagens, levado a cabo pelo taylorismo e aprimorada pelo

modelo fordista permitiu absorver os trabalhadores não qualificados no processo produtivo. A

inserção destes trabalhadores contrariava os interesses da AFL, o que a fez ser combatida

pelos capitalistas. Ao mesmo tempo, organizações radicais como a IWW eram duramente



reprimidas, limitando severamente a organização independente dos trabalhadores. O controle

do processo produtivo foi apropriado definitivamente pelo capital.

Mesmo com todo o combate levado a cabo contra os trabalhadores de ofpicio e seu

controle sobre o processo, as fábricas eainda nfrentavam uma escassez de trabalhadores, uma

vez que estes não aceitavam as condições de trabalho que lhes eram impostas

(BRAVERMAN, 1977). Para atrair os trabalhadores e sujeita-los ao padrão fordista, é

anunciado um salário de cinco dólares por uma jornada de oito horas, o que praticamente

dobrava o salário vigente. Após o anuncio, “(...) 10 mil pessoas se aglomeram diante dos

portões da fábrica taylorista de Highland Park, em Detroit. O resultado supera as expectativas

do fabricante, que oferece apenas 5 mil empregos” (GOUNET, 1999, p.20). Aumentar os

salários não apenas serviu para atrair os trabalhadores e sujeitá-los ao novo método de

produção, mas também para evitar a ameaça destes se organizarem de forma independente

(BRAVERMAN, 1977), dispersando, mesmo que temporariamente, o movimento sindical.

Entretanto, o operário deveria viver sob o domínio do estilo fordista, pois, para permanecer

nas fábricas exigências fora do local de trabalho lhe eram impostas. Um controle do cotidiano

dos trabalhadores foi instaurado. Gramsci, ao examinar esse fenômeno observa que:

Na América, a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão indubitavelmente
ligados: as investigações dos industriais sobre a vida íntima dos operários, os
serviços de inspeção criados por algumas empresas para controlar a ‘moralidade’
dos operários são necessidades do novo método de trabalho (GRAMSCI, 2001p.
266)

As regras criadas por Ford para seus operários eram extremamente invasivas,

adentrando inclusive a sua vida íntima e comunitária, sendo que qualquer infração poderia

levar a suspensão do pagamento ou mesmo a demissão (CORIAT, 1993). Não poderiam

receber o salário de cinco dólares aqueles trabalhadores com menos de seis meses na fábrica,

aqueles com menos de 21 anos e as mulheres. Além dessas restrições, a conduta esperada fora

do trabalho deveria ser reservada, sem consumo de álcool ou tabaco e sem frequentar bares

(BEYNON, 1995). Como pontua Gramsci: “(...) a verdade é que não se pode desenvolver o

novo tipo de homem exigido pela racionalização da produção e do trabalho enquanto o

instinto sexual não for adequadamente regulamentado, não for ele também racionalizado”

(GRAMSCI, 2001, p. 252). Sobre o domínio exercido na vida dos trabalhadores, o pensador

comunista ainda complementa:

As iniciativas ‘puritanas’ tem apenas o objetivo de conservar, fora do trabalho,



um certo equilíbrio psicofísico, capaz de impedir o colapso fisiológico do
trabalhador, coagido pelo novo método de produção (...) é preciso que o
trabalhador gaste ‘racionalmente’ o máximo de dinheiro para conservar, renovar
e, se possível, aumentar sua eficiência muscular – nervosa, e não para destruí-la
ou danificá-la. E é por isso que a luta contra o álcool, o mais perigoso agente de
destruição das forças de trabalho, torna-se função de Estado (GRAMSCI,
2001, p. 267).

Para realizar a vigilância dos trabalhadores dentro e fora dos portões da fábrica foi

criado um corpo de vigilantes especializados no interior da Ford. Sua função era manter uma

observação constante sobre os operários, indo aos lugares que estes frequantavam e até

mesmo se infiltrando nas organizações sindicais para identificar qualquer desrespeito as

normas definidas pela empresa. O uso da força e da intimidação eram constantes (BEYNON,

1995).

As mudanças geradas pelo fordismo trazem à tona a necessidade de implantar

mecanismos que garantam uma reprodução mais estavel da força de trabalho, garantindo um

estoque constante para as empresas uma vez que os novos metodos tenham se disseminado

por mais setores industriais. O Estado, em conjunto com os capitalistas, introduz em suas

ações as funções gerais de assistência antes pertencentes aos sindicatos, “(...) y en este sentido

el welfare participa a su maneira en la open shop campaign1" (CORIAT, 1993, p. 55). Esses

métodos tornam-se o modelo a ser seguido pelas empresas de todo o mundo. Competir com as

fábricas fordistas exigia que se adotasse esse novo modelo organizacional, que se transformou

em modelo padrão. Sendo assim, “Frente a essa máquina de guerra econômica, os

concorrentes não tem escolha: ou se adaptam às soluções fordistas, inclusive o salário de 5

dólares (...), ou então desaparecem” (GOUNET, 1999, p.20).

Enquanto os principais países europeus se recuperavam da destruição causada pela

segunda Guerra Mundial, a economia estadunidense se desenvolvia cada vez mais. O

progresso dessa fase tem suas raízes no início do século XX, quando o método de

administração cientifica do trabalho surge “como uma nova cultura do trabalho na passagem

do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, nação que começava a despontar como

potência mundial, no que, efetivamente, se transformaria no pós guerra” (DRUCK, 1995,

p.36). O modelo de produção fordista protagonizou esse período denominado como a era de

ouro do capital (HOBSBAWN, 2008). Hobsbawn descreve este período da seguinte forma:

Tratava-se de um pacto aceitável para todos os lados. Os patrões, que pouco se

1Open Shop Campaign foi como ficou conhecida a campanha levada a cabo por entidades patronais nos EUA por
uma fábrica sem a interferência dos sindicatos.



incomodavam com altos salários num longo boom de altos lucros, apreciavam a
previsibilidade que tornava mais fácil o planejamento. A mão de obra recebia
salários que subiam regularmente e benefícios extras, e um estado previdenciário
sempre mais abrangente e generoso. O governo conseguia estabilidade política,
partidos comunistas fracos (exceto na Itália) e condições previsíveis para
administração macroeconômica que todos os estados então praticavam.
(HOBSBAWN, p. 277, 2008).

Entretanto, mesmo com o pacto realizado entre capital e trabalhadores, a extensão e

desenvolvimento do fordismo passaram, a partir de determinado momento, a não mais

garantir condições tão vantajosas para o conjunto dos trabalhadores, principalmente para a

segunda geração de operários, já nascidos no interior dessa fase.  Movimentos isolados e sem

apoio dos sindicatos tornaram-se constantes no final da década de 1960 e início da de 1970

nos principais países capitalistas. Os trabalhadores não mais aceitavam as imposições fora e

dentro do trabalho feitas pelo capital. Uma verdadeira revolta contra o modelo de produção

fordista. O trabalhador da segunda geração não estava mais disposto a ser explorado em um

ritmo de trabalho extremo, desgastante, repetitivo, desprovido de qualquer autonomia e

vendendo a sua saúde (BIHR, 1998). O processo de proletarização e massificação levado a

cabo pelo fordismo foi fortemente contraditório, marcado por movimentos de ruptura e

confrontação. Uma permanente contradição entre autonomia e heteronomia, entre produção

em massa e consumo individualizante, leva a profundos questionamentos conta o modelo de

produção e a luta pelo controle social da produção (ANTUNES, 2009). Além do mais, nesse

período já não existia mais a estratégia dos altos salários, uma vez que os métodos fordistas já

estavam disseminados por toda a produção (GOUNET, 1999).

As revoltas tomaram principalmente duas formas. A primeira consistia aparentemente

em uma fuga, ou uma forma de se defender de algum modo do trabalho e da produção, como

por exemplo, “absenteísmo e turn-over crescentes, busca de pequenos trabalhos ocasionais, e

até mesmo ruptura com a condição de assalariado” (BIHR, 1998, p. 60). A segunda forma

configurava-se em uma tentativa mais coletiva de se enfrentar as imposições fordistas, como

por exemplo,

(...) greves parciais, operações tartaruga, ataques aos staff administrativo e à
divisão capitalista do trabalho, formação de conselhos de oficinas e de conselho
de fábrica, difusão das palavras de ordem de autogestão, de controle e até mesmo
de poder operário. E as reivindicações dominantes são então as da autonomia
coletiva e da liberação do trabalho (de formas não alienantes de trabalho)
(BIHR, 1998, p. 60).

As revoltas do operário massa já anunciavam o desgaste do modelo fordista e a crise



que se avizinhava. Tipo hegemônico de operário do período fordista, o operário massa é

definido por Bihr (1998), com base principalmente nos pensadores italianos Antonio Negri e

Mario Tronti. Suas principais características são: concentração no espaço social;

homogeneização; inércia; rigidez; atomização e aculturação.

Por sua vez, o capital respondeu às revoltas introduzindo novas medidas no interior

das fábricas, diversificando as tarefas e delegando responsabilidade de parte do processo a

grupos de operários. Era preciso simular um retorno à apropriação do conhecimento sobre o

ofício. Essa medida, a princípio, era realizada com bastante cautela para evitar intervenções

dos trabalhadores nas decisoes do processo produtivo. Desponta assim, o princípio de um

novo modelo organizacional (BIHR, 1998). Como exemplo, a resposta do patronato aos

eventos do maio de 1968 francês se pautava pela crescente individualização, como mostrado

por Linhart:

Esta tinha duas vantagens, do ponto de vista dos patrões: de um lado,
responder as aspirações manifestadas em maio de mais atenção as
expectativas e necessidades de cada um; de outro lado, instaurar uma
atomização capaz de inverter uma relação de forças que havia se tornado
nitidamente desfavorável, em razão das grandes concentrações operarias
capazes de se organizar e ameaçar os interesses do patronato. (Linhart, 2014
p. 49)

A crise se deu por diversos fatores. A extensão do modelo fordista aos demais setores

foi responsavel em parte, pelos enormes ganhos de produtividade alcançados pelo capital.

Todavia, tal movimento não poderia se manter com a mesma vitalidade, uma vez que,

disseminado pelo mundo, o excesso de produção poderia provocar choques nos lucros do

capital. Também se deu através do crescimento da composição orgânica do capital, fruto do

desequilibrio entre o aumento do capital contante e do variavel, uma vez que o primeiro

cresceu mais do que o segundo, provocando uma queda da taxa de lucro2. Outro impulso para

a crise se deu pela saturação do consumo, devido à dependência que a acumulação tinha de

certo número de bens duráveis, como carros, eletrodomésticos e residências. Ao final dos

anos de 1960 e início de 1970 esse consumo atigiu um limite, reduzindo as vendas em um

momento em que as empresas precisavam ampliá-las. Por fim, houve o aumento do trabalho

improdutivo provocado pelo modelo fordista. Com a inserção do Estado como garantidor das

condições “(...) sociais, institucionais e ideológicas da reprodução do capital (...)” (BIHR,

2 Bihr (1993) descreve este processo detalhadamente, mas a sua referência é a crise conforme descrita por
Marx no livro III de O Capital.



1998, p. 73) ocorre um aumento dos custos necessários à manutenção de todo esse aparato

necessário para a manutenção da estrutura fordista. Do mesmo modo, cresceram os setores de

circulação do capital, como comércio, gestão e bancos (BIHR, 1998).

A chamada era de ouro do capital chega ao seu fim. A gota d’água foi o choque do

petróleo. O produto sofreu uma bruta elevação de seu preço, impactando toda a economia

mundial. Diante desse quadro, o modo de acumular fordista não dava mais conta por si só de

manter a estabilidade do capitalismo, dando lugar a uma nova forma de fazer e pensar a

produção. Como nos explica Coriat: “não segundo o método norte americano, que encadeia

grandes séries de produtos altamente padronizados, estoques e economias de escala, mas em

séries restritas, sem economias de escala e sem estoques, produtos diferenciados e variados”

(CORIAT, 1994; p. 47). O modo de produção capitalista se reorganiza em um ambiente de

crise, as empresas foram estimuladas a investir em projetos de modernização, junto de uma

nova configuração produtiva e de organização do trabalho.

O toyotismo

A crise do fordismo gerou entre os capitalistas a necessidade de organizar um modelo

produtivo que pudesse superar o anterior, permitindo assim, a retomada dos lucros. Instaura-

se a busca pela inovação, visando estabelecer, segundo Bihr:

(...) Novos meios de trabalho (uma nova tenologia), novas formas de organização
do processo de trabalho (emancipando-se dos limites da organização taylorista e
fordista), novas formas de contrato de trabalho, novos modos de mobilização (de
envolvimento e de integração) da força de trabalho na empresa e, como
consequência, novas formas de “disciplina do trabalho”, etc. (BIHR, 1998, p.
87).

Tendo sua origem no Japão durante o período posterior a derrota do país na segunda

Guerra Mundial, o novo modelo que se dissemina pelas fábricas do mundo, partindo da

indústria automobilística, ganha o nome de toyotismo. Suas principais caracteristicas são

apontadas por Gounet (1999) como: (1) a produção definida pela demanda, segundo o método

Just in time; (2) a diversificação dos modelos e a produção em menores quantidades; (3) a

busca constante por corte de custos, com a diminuição dos estoques e do tempo de transporte

das peças e a atribuição de novas tarefas aos trabalhadores, como nos círculos de controle de

qualidade; (4) acentuada flexibilização: trabalho em equipe e polivalência; (5) aplicação do

método kanban, inspirado no sistema de reposição dos supermercados estadunidense, para

controlar o estoque;  (6) redução do tempo de adaptação das máquinas às mudanças na



produção através de seu preparo prévio; e por fim (7) a expansão da cadeia de subcontratação,

impondo aos fornecedores os mesmos métodos de produção.

No mesmo período destaca-se também a crescente automação do processo produtivo.

Surgem novos instrumentos com maior complexidade tecnológica, sendo sua introdução uma

prerrogativa para manter-se na competição capitalista. Ou seja, “a automação, a robótica e a

microeletrônica invadiram o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de

trabalho e de produção do capital.” (ANTUNES, 2015, p. 33). A automação é um dos

elementos fundamentais da estrutura toyotista, pois permite que o mesmo trabalhador opere

cada vez mais máquinas, diminuindo assim o número de operários necessários a produção

(GOUNET, 1998). As formas de organização do trabalho são radicalmente alteradas. A

relação fordista composta por um operário especializado com sua máquina especializada

transforma-se, no toyotismo, em grupos de trabalhadores polivalentes com um sistema de

máquinas automatizadas e também polivalentes.

A fábrica toyotista requer trabalhadores mais engajados em todo o processo produtivo.

Diferentemente de sua antecessora, a fábrica fordista, o operário agora é induzido a participar,

colaborar e envolver-se na própria lógica da empresa. A concorrência recai assim sobre os

próprios trabalhadores, com a “adoção de novos mecanismos de formação do salário direto,

de natureza mais concorrencial, considerando ao mesmo tempo a situação econômica geral,

resultados específicos da empresa e, por fim, o desempenho individual (...)” (BIHR, 1998, p.

93). Isso implica em maior individualização dos trabalhadores, levando a fragmentação e ao

distanciamento das questões coletivas do trabalho.

Entretanto, como esse modelo tornou-se hegemônico na produção mundial?

Para responder tal pergunta é necessário um retorno as origens do chamado modelo toyotista.

Ao final da segunda Guerra Mundial o Japão estava em uma péssima situação econômica. A

derrota do país culminou na ocupação estadunidense. Era preciso reerguer a indústria

japonesa. No entanto, devido às condições particulares do arquipélago essa retomada não

poderia ser executada pelos métodos fordistas então em voga, sendo preciso adaptar-se a

escassez e as limitações do período para enfrentar a concorrência das grandes empresas

internacionais.

Coriat destaca que nesse período os bancos investiram fortemente na indústria

automobilística, principalmente na Toyota, mas em contrapartida impuseram pesadas

disposições.  Estas consistiam principalmente na separação entre a produção e a distribuição

de veículos, na redução drástica da força de trabalho empregada e, por fim, no ajuste da



produção de carros a quantidade efetivamente vendida (CORIAT, 1994). Portanto, desde que

este acordo foi firmado, em 1949, a empresa Toyota, sob pressão, precisou adequar os seus

métodos organizacionais para se colocar na disputa econômica.

O principal responsável pelas mudanças no setor produtivo da Toyota foi o engenheiro

Ohno, cujos métodos passaram a serem conhecidos como modelo toyotista, ou até mesmo

como modelo Ohnista. As novas estratégias e alterações no modo de se produzir internamente

na fábrica incomodaram os trabalhadores, que foram diretamente afetados. Duas grandes

greves ocorreram neste período, em 1950 e em 1952. A primeira foi contra as demissões em

massa, com duração de dois meses e a segunda contra a introdução dos novos métodos, com

duração de 55 dias. O movimento foi duramente atacado pela empresa, contando com o apoio

dos bancos para por fim as greves. Após a destruição do movimento sindical combativo

surgiu um sindicato cativo, vinculado à empresa. Este propunha a cooperação dos

trabalhadores com a estratégia empresarial utilizando o bordão: “Proteger nossa empresa para

defender a vida!” (CORIAT, 1994, p. 46).

A derrota dos operários e o atrelamento do sindicato aos interesses patronais foram

essenciais para a implementação dos métodos de produção pretendidos pelo engenheiro Ohno.

Essa integração se espalhou e foi entusiasticamente adotada pelas empresas, a ponto de, na

Nissan, a segunda maior empresa automobilística do Japão, fazer parte do sindicato é uma

maneira de ascender nos cargos dentro da hierarquia empresarial (GOUNET, 1999, p.68).

Foram oferecidas aos trabalhadores contrapartidas para efetivar o novo modelo produtivo.

Entretanto, estas não fizeram mais do que aprimorar ou aprofundar os métodos de coerção.

Durante um curto período no Japão, visando amenizar as revoltas dos trabalhadores, existiram

o emprego vitalício e salário por antiguidade. Estes, no entanto, eram uma realidade apenas

para os trabalhadores das empresas principais e não das subcontratadas. Gounet conclui que:

“Assim, os fabricantes usam a cenoura e o chicote, a garantia de emprego vitalício e o

sindicato totalmente atrelado ao patrão, para impor a seus empregados as mudanças nas

condições de trabalho. Isso é fundamental para o novo sistema” (GOUNET, 1999, p. 31).

Com a crise do fordismo o método toyotista se dissemina, surgindo como uma

resposta para as insuficiências do modelo anterior e garantindo a participação mais ativa do

Japão no mercado mundial. As concorrentes das empresas japonesas são obrigadas a

adequarem-se aos novos métodos, assim como ocorreu no período fordista. Isto é, “(...) a luta

pela competitividade se desenvolve em outro nível: o da organização da produção. A relação

tecnológica só pode ser rentável depois de subverter os métodos fordistas de produção”



(GOUNET, 1999, p.40).

As grandes empresas externalizaram parte importante de sua produção para os

fornecedores diretos e estes para os pequenos e médios fornecedores. Deste modo,

desenvolveu-se todo um segmento de pequenas e médias empresas que tem sua produção

orientada para as grandes empresas, “não é mais a integração (vertical ou horizontal) que é

objetivada, mas bem ao contrário, a desconcentração” (CORIAT, 1994, p. 121).

Os trabalhadores, por sua vez, foram impactados duramente pelo novo modelo

produtivo. O que antes, no fordismo, já parecia ser o auge da degradação do trabalho, com o

toyotismo atinge patamares nunca antes imaginados. A força de trabalho “(...) é empregada

ainda mais intensamente do que antes (...). No toyotismo, o principio fundamental do

taylorismo, ou seja, a luta patronal contra o ócio operário, atinge um patamar superior.”

(GOUNET, 1999, p.29). Isto pode ser exemplificado pelo método denominado por andon ou

“gerenciamento pelo stress” (GOUNET, 1999, p.92). Trata-se de lâmpadas com diferentes

cores, instaladas nos locais de trabalho, que sinalizam a condição da produção. A cor verde

indica que não há problema, a laranja que surgem dificuldades e a vermelha de que há um

problema que precisa ser resolvido. Esse mecanismo “serve para acelerar continuamente a

velocidade da linha de produção” (GOUNET, 1999, p.66), uma vez que o objetivo não é

deixar sempre no verde, mas sim oscilar entre este e o laranja, para identificar os problemas e

garantir o aumento do ritmo de produção.

Impõe-se aos trabalhadores um aumento da jornada, buscando “usar o mínimo de

operários e o máximo de horas extras.” (GOUNET, 1999, p.30). Para Ohno, qualquer excesso

de estoque indicava um excesso de trabalhadores e equipamentos, tornando necessária a

racionalização da produção, afinal “o ohnismo implica inicialmente trabalhar com reduzido

número de operários e máquinas” (GOUNET, 1999, p.65). A polivalência também passa ser

um elemento fundamental no perfil exigido do trabalhador, “de um lado aumenta as aptidões

e, portanto as responsabilidades do trabalhador, mas de outro não o remunera

proporcionalmente e obriga-o a correr para todo o lado ajudando seus colegas às voltas com

diversas funções.” (GOUNET, 1999, p.48). Acrescenta Gounet:

Assim, rompe-se a relação um homem/uma máquina. Na Toyota, desde 1955 um
trabalhador opera em média cinco máquinas. Enquanto quatro delas funcionam
automaticamente, ele carrega, descarrega, prepara a quinta. Se há duas máquinas
para operar ao mesmo tempo, ele chama um colega. Isso tem duas consequências
imediatas: o trabalho não é mais individualizado e racionalizado conforme o
taylorismo; é um trabalho de equipe; a relação homem-máquina torna-se a de
uma equipe de operários frente a um sistema automatizado; em segundo lugar, o
trabalhador deve tornar-se polivalente para operar várias máquinas diferentes em



seu trabalho cotidiano, mas também para poder ajudar o colega quando preciso.
(GOUNET, 1999, p.27)

Em uma única empresa passam a existir diferentes formas de contratação. As

subcontratadas prestam parte do trabalho necessário para a produção da empresa mãe,

ampliando os setores produtivos e garantindo o estoque zero. Essas subcontratações de

empresas precarizaram ainda mais as condições de trabalho. Os trabalhadores são submetidos

a salários inferiores que os da empresa mãe e a contratos mais instáveis e flexíveis. Os

trabalhadores instáveis, aqueles mais precarizados da teia de trabalho fordista, convivem com

a instabilidade de emprego e de renda; ausência de regulamentação das condições de trabalho,

proteção sindical e direitos sociais (BIHR, 1998). Passa a ocorrer simultaneamente a

“tendência à individualização extrema da relação salarial” (BIHR, 1998, p. 86). Destarte, as

relações de trabalho tornaram-se mais instáveis, os trabalhadores mais sujeitos ao descarte e a

exclusão no universo do trabalho.

É importante frisar que somente a automação não é capaz de produzir os resultados

esperados do toyotismo. Gounet (1998) cita o exemplo do projeto Saturn, da GM. Em 1983 a

empresa investiu em um processo de produção totalmente automatizado, informatizado e

robotizado. O resultado desse grande investimento, ao contrário do que previu a GM, foi um

total fracasso, pois máquinas podem estragar, podem não funcionar corretamente e, em

períodos de baixa produção, o seu custo não compensa. Além do mais, para por em

movimento todo esse maquinário complexo são requeridos trabalhadores mais qualificados.

As diferentes fases do capitalismo aprimoraram o controle do capital sobre o processo

produtivo, distanciando os trabalhadores do domínio sobre seu trabalho, que por sua vez se

tornou ainda mais precarizado e degradante.

Conclusão

Para ser instaurar o novo modelo produtivo, os capitalistas japoneses precisaram

destruir as combativas organizações dos trabalhadores. Assim como no início do modelo

fordista nos EUA, os industriais, governantes e banqueiros japoneses laçaram uma verdadeira

campanha contrária aos sindicatos combativos e autônomos, que termina com a derrota destes

e sua substituição pelos sindicatos de empresa (GOUNET, 1999). Ao ser apropriado pelos

capitalistas ao redor do mundo como resposta a crise em que se encontravam e também as

revoltas dos trabalhadores, o modelo toyotista precisou enfrentar e submeter as organizações

dos operários em diversos países. Tem início um longo processo de desmonte de direitos



trabalhistas e das organizações sindicais, reforçado pelo discurso neoliberal de que não há

alternativa aos imperativos do capital em sua sede de lucros.

Ainda no interior do fordismo, contradições foram sendo gestadas que levaram a luta

de classes a um novo patamar, irrompendo em explosivas mobilizações da classe trabalhadora

(ANTUNES, 2009). Importantes exemplos da radicalidade desta lutas foram o Maio operário

na França em 1968 (LINHART, 2014) e o outono quente italiano (WRIGHT, 2017). Do

mesmo modo, irromperam as traumáticas crises da década de 1970, avassaladoras do ponto de

vista do capital (BIHR, 1998; HOBSBAWN, 1999).

Foram as formas como as classes em luta superaram os impasses surgidos durante a

era de ouro do capitalismo que levaram a um novo patamar da acumulação capitalista.

Somente a partir destes fundamentos acreditamos ser possível entender as mudanças

promovidas pelo capital com a reestruturação produtiva (ANTUNES, 2015) e suas profundas

e duradouras consequências na classe trabalhadora.

Hodiernamente, o capital segue buscando arrasar qualquer organização independente

dos trabalhadores que vise superar o seu domínio, seja através da coerção direta ou da

cooptação. Por isso entendemos que conhecer as formas de luta empregadas anteriormente,

seus questionamentos a disciplina do capital e também seus limites e insuficiências é

importante não apenas para entender a atual dinâmica do capitalismo mundial, mas

igualmente para propor novas perspectivas para superá-lo.

Encontramo-nos atualmente neste patamar das lutas de classe, buscando melhor

compreender o movimento empreendido pelo capital para desenvolver ferramentas de luta que

nos permitam ultrapassar o presente estágio defensivo e de seguidas derrotas dos

trabalhadores.
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