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Fordismo e o surgimento do Keynesianismo 

 

Resumo 

 

Para obter maior lucratividade, a indústria passou a aperfeiçor as formas de trabalho e produção. É 

nesse contexto que surgem os modelos produtivos, que consistem em um método de racionalização da 

produção. O Fordismo e o Toyotismo são os dois modelos produtivos estudados pela Geografia, pois eles 

transcendem a organização da fábrica. Mas, nesse material vamos nos concentrar no Fordismo / Taylorismo. 

O engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor, visando a aumentar a eficiência produtiva, estudou 

tempos e movimentos de operários e máquinas na linha de produção. Seus estudos ficaram conhecidos como 

Taylorismo. 

Henry Ford já desenvolvia sua linha de montagem para aumentar sua produção, quando ouviu falar das 

ideias de Taylor. Impressionado, Ford contratou o engenheiro para trabalhar na sua fábrica. O Fordismo nasce 

dessa associação entre as ideias de Taylor e a prática de Ford.  

São características do Fordismo: 

• Linha de montagem: É a famosa esteira de produção retratada no filme Tempos Modernos. 

• Trabalho especializado (repetitivo): É a pura aplicação das ideias de Taylor. Quanto menor 

fosse a tarefa executada pelo trabalhador, mais eficiente ele poderia ser. Com o tempo, a 

tendência era se tornar um especialista naquela tarefa. 

• Padronização: A repetição das tarefas exigia uma padronização da produção. 

• Mão de obra alienada: O trabalhador executava apenas uma tarefa e não conhecia todo o 

método de produção, apenas a sua função. 

• Produção concentrada: Espacialmente, a fábrica fordista era concentrada em um local, 

produzindo e armazenando (estoques lotados) tudo no mesmo espaço. 

 

A Crise de 29, ou Grande Depressão, foi um momento de crise financeira das principais potências, que 

acarretou uma crise mundial em 1929. É uma crise do Liberalismo. Com o otimismo pós-guerra (Primeira 

Guerra Mundial), observou-se o aumento da produção possibilitado pelo Fordismo. Todavia, esse otimismo e 

crescimento não se manifestaram no consumo, em parte, porque não houve aumento do poder de compra 

dos trabalhadores. Assim, produzia-se mais do que se consumia. Genericamente, essas foram as condições 

para a crise de superprodução de 1929. Cuidado!! Não é uma crise do Fordismo (modelo produtivo), e sim do 

modelo econômico, Liberalismo. O cientista econômico John Maynard Keynes já vinha apontando para a 

possibilidade de uma crise econômica devido a não interferência do Estado na economia. Ele defendia que o 

Estado deveria ser atuante (forte) na economia, para ajudar o capitalismo nos momentos de crise, naturais 

desse sistema. Após a crise do Liberalismo, Keynes, que já apontava para seu esgotamento, passou a ser um 

grande referencial na economia. Franklin Delano Roosevelt, inspirado nas ideias de Keynes, lançou o New 
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Deal (Novo Acordo), em 1933,  para recuperar a economia americana a partir do aumento do consumo. 

Lembre-se: a crise de 1929 tinha sido resultado da superprodução e estagnação do consumo. Roosevelt 

fundamentou-se nas ideias de Keynes para recuperar a economia. Entre essas ideias, podem-se citar:  

• Pleno emprego e estabilidade; 

• Aumento dos salários; 

• Menos horas de trabalho. 
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Exercícios 

 

1. A introdução da organização científica taylorista do trabalho e sua fusão com o fordismo acabaram por 

representar a forma mais avançada da racionalização capitalista do processo de trabalho ao longo de 

várias décadas do século XX. 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009 

(adaptado). 

 

O objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance da eficiência máxima no processo 

produtivo industrial que, para tanto, 

a) adota estruturas de produção horizontalizadas, privilegiando as terceirizações. 

b) requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para as oscilações da demanda. 

c) procede à produção em pequena escala, mantendo os estoques baixos e a demanda crescente. 

d) decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, complementares na construção do 

produto. 

e) outorga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho para que eles definam o ritmo de 

execução de suas tarefas. 

 

2. “No tempo em que os sindicatos eram fortes, os trabalhadores podiam se queixar do excesso de 

velocidade na linha de produção e do índice de acidentes sem medo de serem despedidos. Agora, 

apenas um terço dos funcionários da IBP [empresa alimentícia norte-americana] pertence a algum 

sindicato. A maioria dos não sindicalizados é imigrante recente; vários estão no país ilegalmente; e no 

geral podem ser despedidos sem aviso prévio por seja qual for o motivo. Não é um arranjo que encoraje 

ninguém a fazer queixa. [...] A velocidade das linhas de produção e o baixo custo trabalhista das fábricas 

não sindicalizadas da IBP são agora o padrão de toda indústria.”  

SCHLOSSER, Eric. País Fast- Food. São Paulo: Ática, 2002. p. 221. 

 

No texto, o autor aborda a universalização, no campo industrial, dos empregos do tipo Mcjobs 

“McEmprego”, comuns em empresas fast-food. Assinale a alternativa que apresenta somente 

características desse tipo de emprego. 

a) Alta remuneração da força de trabalho adequada à especialização exigida pelo processo de 

produção automatizado.  

b) Alta informalidade relacionada a um ambiente de estabilidade e solidariedade no espaço da 

empresa.  

c) Baixa automatização num sistema de grande responsabilidade e de pequena divisão do trabalho.  

d) Altas taxas de sindicalização entre os trabalhadores aliadas a grandes oportunidades de avanço 

na carreira.  

e) Baixa qualificação do trabalhador acompanhada de má remuneração do trabalho e alta 

rotatividade. 
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3.  

 
THAVES. Jornal do Brasil, 19 fev. 1997 (adaptado). 

 

A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra 

nela inserida:  

a) Ampliação da jornada diária.  

b) Melhoria da qualidade do trabalho.  

c) Instabilidade nos cargos ocupados.  

d) Eficiência na prevenção de acidentes.  

e) Desconhecimento das etapas produtivas. 

 

4. Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios de 

administração científica, que consistiam, basicamente, no controle dos tempos e dos movimentos dos 

trabalhadores para aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar estes princípios em sua 

fábrica, Henry Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo 

fordista de produção foi: 

a) a fragmentação da produção.  

b) o trabalho qualificado.  

c) a linha de montagem.  

d) a produção diferenciada.  

e) a redução dos estoques. 

 

5. Em seus Princípios de Administração Científica, Frederick Taylor desenvolvia um sistema de 

organização dos processos de produção que poderia ser aplicado em todo o tipo de empresa, mesmo 

que os experimentos tenham ocorrido em empresas industriais. Taylor apresentava algumas formas 

de organização do trabalho que incluem várias características, como: 

a) O estímulo da produção através da qualificação da mão de obra. 

b) A divisão do processo de fabricação em gestos complexos. 

c) A medição e racionalidade no uso de matérias-primas e ferramentas de trabalho. 

d) A liberdade para os trabalhadores escolherem a forma de trabalho. 

e) A mensuração da produtividade final e não do tempo para a execução das atividades. 
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6. Os trabalhadores que construíam seus carros Modelo N, predecessor do Modelo T, dispunham as peças 

e partes numa fileira no chão, punham-nas em trilhos deslizadores e arrastavam-nas, ajustando umas 

às outras. Mais tarde, o dinamismo do processo tornou-se mais sofisticado. Ford dividiu a montagem 

do Modelo T em 84 passos discretos, por exemplo, treinando cada um de seus operários em executar 

apenas um dos passos. Contratou também o especialista em estudos de movimento, Frederick Taylor, 

para tornar a execução ainda mais eficiente. Nesse meio tempo, construiu máquinas que poderiam 

estampar as partes automaticamente e muito mais rapidamente do que o mais ágil dos trabalhadores. 

Com base no texto, a produção fordista tem por característica a 

a) flexibilização da produção. 

b) produção padronizada. 

c) produção por demanda. 

d) utilização de trabalho escravo. 

e) valorização do trabalho artesanal. 

 

7. “A depressão econômica gerada pela Crise de 1929 teve no presidente americano Franklin Roosevelt 

(1933 - 1945) um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos federais 

implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da prática da 

intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas de ajuda 

social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais 

geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-

americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no 

entanto, provocou a queda das taxas de desemprego, e fez crescer radicalmente a produção industrial. 

No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido”.  

EDSFORD, R. America’s response to the Great Depression. Blackwell Publishers, 2000 (tradução adaptada). 

 

A partir do texto, conclui-se que: 

a) o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, em ampla escala, na 

economia.     

b) a crise de 1929 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir a 

produção e o consumo.    

c) os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes no 

combate à crise econômica.    

d) o desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou uma 

corrida armamentista.    

e) a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial e foi bem sucedida, 

apoiando- se em suas necessidades. 
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8. Ante a grande depressão de 1929, o economista John M. Keynes defendia o déficit público como uma 

forma de enfrentar a recessão. Nos Estados Unidos, o Presidente Franklin Roosevelt, a partir de 1930, 

financiou obras públicas a fim de diminuir o desemprego. A partir desse período, as mudanças na 

política econômica propiciaram: 

a) a oposição do governo norte-americano ao desenvolvimento do intervencionismo na economia. 

b) a intervenção do Estado na economia, como estratégia de ampliação do mercado de trabalho. 

c) a consolidação dos grupos econômicos que impediam a intervenção estatal. 

d) o fechamento do comércio europeu ao capital norte-americano. 

e) a livre aplicação do capital pela iniciativa privada. 

 

9. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, 

entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno – o único que é importante 

–, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das 

massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. 

CROUZET,M. Os Estados perante a crise. In: História geral das civilizações.São Paulo: Difel, 1966(adaptado).  

Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais 

descritas objetivavam  

a) flexibilizar as regras do mercado financeiro. 

b) fortalecer o sistema de tributação regressiva. 

c) introduzir os dispositivos de contenção creditícia. 

d) racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. 

e) recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. 

 

10. O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira dos anos 20 teve como principal ato o craque da 

Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929. Como consequência dessa crise, podemos 

destacar: 

a) os preços e salários subiram, aumentando a oferta de empregos na área industrial europeia. 

b) a Europa recuperou sua prosperidade com altos investimentos dos fundos particulares norte-

americanos. 

c) o Brasil manteve-se fora da crise com contínuos aumentos das exportações do café. 

d) o mundo todo foi afetado drasticamente, quando a Inglaterra abandonou o padrão-ouro, 

permitindo a desvalorização da libra. 

e) nos primeiros anos da década de 30, a indústria alemã duplicou a sua produção, acarretando o 

crescimento do comércio mundial. 
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Gabarito 

 

1. D 

A racionalização da produção em larga escala levou à criação de um modelo produtivo altamente 

fragmentado, em que os trabalhadores executavam atividades repetitivas dentro de uma cadeia de 

produção. 

 

2. E 

Os fast-foods são um bom exemplo das heranças fordistas e demonstram como a sobreposição dos 

tempos traz a historicidade nos novos modelos. Alta rotatividade, baixa qualificação e má remuneração 

são características desse tipo de trabalho. 

 

3. E 

A organização interna da indústria e do trabalho fordista/taylorista é caracterizada pela adoação da linha 

de montagem, produção em massa, grandes estoques e especialização do trabalho. Um dos impactos da 

divisão e especialização do trabalho é que o operário não conhece a totalidade ou o conjunto das etapas 

produtivas. 

 

4. C 

A linha de montagem foi a concretização material das ideias de Taylor, que buscavam uma maior 

produtividade sobre o trabalho e, consequentemente, lucratividade. Foi a partir da linha de montagem que 

se definiu o recorte temporal do Fordismo, sendo um componente fundamental desse modelo. 

 

5. C 

As ideias de Taylor tinham a intencionalidade de eliminar o controle dos trabalhadores sobre o processo 

de produção. Consistia na divisão em etapas simples, capazes de serem reproduzidas por qualquer um. 

Além disso, buscava-se a máxima racionalidade no uso de matérias-primas e ferramentas de trabalho. 

 

6. B  

As principais características do Fordismo são a linha de montagem e a produção padronizada. 

 

7. A  

A questão evidência a importância do Estado para a recuperação da economia, retomando importante 

conceito do intervencionismo keynesiano. 

 

8. B 

O New Deal marca o início de um Estado interventor, com o objetivo de recuperar a economia norte-

americana a partir do consumo. Para isso, o Estado buscou fazer grandes investimentos garantindo o 

pleno emprego. 
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9. E 

O New Deal (Novo Acordo) foi a política implementada por Franklin Delano Roosevelt, presidente dos 

Estados Unidos, para solucionar a crise econômica que assolou o país após a quebra da bolsa de Nova 

Iorque. Essa política representou um rompimento com o modelo liberal vigente. Baseando-se no 

Keynesianismo, o New Deal visava a solucionar a crise por meio da intervenção econômica do Estado.  

 

10. D  

Devido à forte junção entre capital financeiro e industrial, a crise de 1929 afetou todo o mundo. A Inglaterra 

era um dos poucos países que garantiam uma paridade da sua moeda a um determinado peso em ouro. 

Com o fim dessa paridade (padrão-ouro) e a desvalorização da libra, as referências monetárias se 

tornaram artificiais. 


