
des históricas distintas. O resgat dos aspectos particulares de cada 
caso só pod ser efetuado través de uma investigação globa lizante 
capaz de d terminar as especifidades do caso · relacionar, de modo 
explicativo, os elementos causadores dessa especificidade. Em segun
do, o potencial analítico que se apresenta a uma investígação compara
tiva permite o aperfeiçoamento teórico do modelo, como é óbvio de se 
concluir. Portanto, em ve de se desconsiderar o mod lo prévio da aná
lise quando comparado com as realidades investigadas, o mais ade
quado é a investigação teórica dos aspectos mais incorretos revelados 
pela investigação contra o modelo construido. O retorno da investigação 
sobre o modelo de análise deve ser um dos pri ncipais exercícios de 
reflexão teórica do processo de explicação de um quadro social, nota
damente nas imperfeições reveladas. 
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Fordismo, pós-fordismo e 
perestroika soviética 

ÂNGELO DE OLIVEIRA SEGRILLO 
DoulortJndo em Htstórla tJmverokJado Federal Fluminense 

RESUMO O autor propõe, neste artigo, qu o desencadea~n nt~· da 
Perestroika em 1985 seja visto, não como um mem processo 1ntras1stê
mico do regime soviético sim dentro de um contexto mais global da 
Revolução Científico-Técni a (RCT). A RCT (cha~ada por alg~ns .. de "Ter
ceira Revolução Industrial" ou "Terce1ra Revoluçao Tecnológica ) trazia, 
em seu bojo, novos desafios de ad ptação. tanto para o camp~ capita
lista, quanto para os países do SOREX (socialismo realme.nte exts~ente ) . 
Nos países capitalistas. isto representava, entre outr~s co1sas, a d1sp~ta 
entre novas formas de organizaç - o do trabalho (fordtsmo vs. pós-tordls
mo) e. no leste europeu, colocava-s premente a necessidade de refor
mas no sistema que já dava sinais de estagnação, tanto a nível macro 
quanto microeconômico. 

Introdução 

o autor deste rligo. através de bolsa doutr do-sandufche, passará 
um ano no xt rior (EUA e Rússia) realizando pesquisa sobre as causas 
da Perestroika soviética, isto é, os fator s que I varam a cúpula do PCUS 
a deslanchar reformas radicais no sistema econômico e polftico da URSS 
a partir de 1 85. Pretendemos analisar st s acontecimentos, não como 
um fenômeno merament inl rno do sistema, mas sim como p rte de 
processos globais maiores que estavam afetando, não ap nas a Uniao 
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Soviética. mas també o mundo capitalista em geral. Referimo-nos às 
tr nsformações tr zidas no bojo da Revolução Cientifico-Técnica (RC ) 
que afetavam indistintamente l nto o campo capita li sta quanto os pal
ses do Sorex (socialismo realmente existente) . 

Ao se analisar a maioria dos documentos partidários. livros e artigo 
escrflos imediatamente antes ou durante o inicio da Perestroika na URSS, 
observa-se a constante preocupação dos lfderes soviéticos com um fato 
concreto. in gável e que assumia proporções ameaçadoras para o regi
me: a diminuição nos índices de crescimento económlco e o aumento no 
hiato tecnológico com o ocidente industrtalizado nas duas décadas an
t riores (GORBACH V, M., 1988, p. 17-18 AGANBEGUIAN, A. , 1987, 
p. 31) . 

A União Sociética. após obter um crescimento econômico acelerado 
nos anos 30, 40 e 50 (descontado o intervalo da segunda Guerra Mundi
al), com índices de aumento de PNB acima d 10% nestes três períodos. 
atravessou as décadas de 60, 70 e .SO com índices decresc ntes. De 
acordo com o Yearbook of National Accounts Statistics da ONU, o Pro
duto Material Líquido da URSS subiu, m média, 10,4% no p rfodo de 
1950-60, 7,2% entre 1960 e 1970 e 5,7% entre 1971 e 1976. De 1975 até 
o início da Perestroika. em nenhum ano, a União Sociética conseguiu 
cresc imento acima de 5% (FERNANDES, L., 1991, p. 188). 

sta desaceleração econômica a partir da déc da de 60 (e que a
tinge dimensões preocupantes após 1975) coincide com eventos de outra 
natureza que ocorriam na economia mundial como um todo: o aprofun
damento da ass im chamada "Terceira Revolução lndustrial"1 (ou R volu
ção Científ ico-Técnica, como era denominada no campo socialista). Ini
ciando-se após a Segunda Guerra Mundi I, com a COMPUTAÇÃO para 
fin c ientíficos, aprolundando-se com a ROBÓTICA nos anos 60 (a inau-

uração do primeiro robô industrial em 1961 consuma a invasão da com
putação na área da produção industrial), e atingindo os contornos defini · 
tivos de uma sociedade de informação com ' explosão da ELEMÁTICA 
(transmissão de dados à distância. agora por computador) a partir do 
início da década de 70, a Revolução Cientifico-Técn ica (RCT) marca 
t mbém a suplantação da industrialização rígida iordista (parad igma 
americano) pelo paradigma japonês (a automação flexível do "toyotis
mo") . Em nossa pesquisa t ntaremos estabelec r o nexo entre todos 
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estes recessos . A H T. apesar de ter seus p rimórdios no p rfodo pós
guerra, adquire seus contornos mais definitivos em m ados dos anos 
70, quando à computação cientlfica inicial da década de 50 se juntam a 
robótica (anos 60) e telemática (anos 70) . Os meados da década de 7 
marcam também o reconh cimento da superioridade produtiva do para
digma japonês de industrialização sobre o paradigma ford ista (dentro 
das novas condiçôes da RCT) e é, além disso. o perfodo em que o mo
delo soviético mostra óbvios sinais de esgotamento, com o hiato tecno
lógico em relação ao ocidente crescendo assustadoramente. Seria este 
paralelismo ent re o que acontecia no ocidente e o que acontec ia nos 
pafses do Sare~ mera coincidência temporal? Ou haveria uma correla
ção entre esses pro essas?~ o que examinaremos a segui.r: 

Características do sistema produtivo capitalista durante a 
Segunda e Tercira Revoluções Tecnológicas 

(Produção rígida [taylo.ri smo e fordismo; base técnica eletromecâ
nica; máquinas ferramenta] v rsus produção flexível ["toyotismo"; base 
técnica eletrônica ; MFCN, etc.]) 

Segunda Revolução Tecnológ·ica2 

A era do imperialismo, no final do século passado, com a subsunção 
de mais e mais colônias às metrópol s. criou um clima favorável ao de
senvolvimento do capitalismo através do alargamento do mercado mun
dial. Estas condiiçõ s favoráveis se refletiram numa grande inversão d 
capital em novos métodos produtivos. A partir de 1894, presencia-se um 
boom de lnovaçôes que marcam a Segunda Revolução li cnológ ica do 
capita lismo (chamada. por algun . d Segunda R volução Industria l). 
Ela é caracterizada p la utilização da energia elétrica e dos motores a 
combustão como en rg i motriz A produção passa a ter uma base téc
nica eletromecânica. 

m que consist iria esta nova b se t ' cnica? O uso da el tricidade 
velo proporcionar uma I arma de energia bem mais constante confiável 
para o funcionamento do equipamentos fabris que as existentes anteri · 
ormente (a energia a vapor. por exemplo). Isto possibilitou cap idades 
ampliadas das máquinas f rramenta empregadas até então. O caminho 
estana aberto para a inaugura ão da poca da produção em m ssa no 
infcio do sécu lo XX. Para isto foi fundamental o ap recimento de dois 
método : o tay lorismo e o fordismo. 

2 V!!! nota on 1 
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Frederick WfnslowTaylor (1856-1915) propós, em seu llvro "Principias 
da Administ ração Cientffica" , um novo tipo de administração fabril. EJ 
percebeu o quanto havia de "porosidade" em um dia típico de trabalho 1 

ou seja. que havia um grande número de movimentos d snecessário 
fei tos pelos operários . Taylor dividiu. então. cada tar fa em seus movi
mentos básicos componentes e pó -se a buscar a maneira ideal ("lhe 
one best way") de real izar cada movimento com o mfnimo de perda de 
tempo e energ ia possível. Se antes cada trabalhador ex cutava a rotina 
a seu modo, de acordo com sua experiência individual, Tay lor propunha 
agora que a administração estudasse cientificamente o jeitO mais efic i
ente de se realizar os movim ntos e obrigasse o operári o a trabalhr da
quele modo. Ou seja. as técn icas, a maneir.a de trabalhar, passava do 
operário para a gerência. O tayorismo, marcado. entre outros, por con
ceitos como "parcelização", "tempos alocados" e uma SEPARAÇÃO 
CADA VEZ MAIOR ENTRE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO, proporcionou 
grandes incrementos de produt ividade. Junto com a obra de Fayol. re
presentou gmnde reforma nos métodos organizac ionais do trabalho para 
a Segunda Revolu~ão Tecnológica. 

Além dos métodos organizacionais-gerenciais, a disposição física do 
chão de fábrica sofr.eu uma outra modifi cação revo l uc io r~ á ri a com a introdu
ção da chamada linha de montagem tordista . m que consistiria esta? 
No final do século XVIII e grande parte do XIX. a maquinaria nas fábricas 
era dividida segundo princíp ios funcionais (i .e .. de acordo com suas fun
ções). Assim, os tornos ficavam ag rupados juntos numa ára, em outra as 
tu radeiras. etc . As peças a serem trabalhadas eram transportadas. em 
lotes, de uma seção a outra, para serem simultaneamente cortadas, po
lidas , l·uradas. etc. Já no sécu lo XIX apareceu o conceito de produção 
em fluxo em que as máquinas seriam dispostas por ordem de seqüênc ia 
de operações . Agora, numa área ficavam agrupados um exemplar de 
cada máquina diferente. de modo que todo o processo pudesse ser feito 
em uma área só, evitando-se o disperdlcio de tempo e energ ia das pe
ças terem que ser t.odas transportadas entre departamentos diferentes . 
Os métodos de linha de flu:x.o e processos de fluxo con tínuo começaram 
a _,er empregados nas indústrias de refino e destilamenl.o no final do 
século passado. O grande avanço da Ford ·foi ter introduzido o processo 
nas indústrias metalúrgicas E COM ADIÇÃO D CORA IAS TRANSPOR
TADORAS. Se antes os trabal hadores carregavam as peçs de uma má
quina a outra, agora limitavam-se a fi car s ntados, trabalhando as pe
ças , que che avam até eles automati camente, pelas correias transpor
tadoras. É d snecessário enfatizar o aumento de produtividade que isto 
trazia ao processo Agora, o ritmo do Ir ba lho deixava de ser ditado pelo 
operáno e passava a ser cont rolado pela gerência, que impunha a velo
cidade desejada à correia transportadora (BEST, M .. 1 90. p. 52). 
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O per!odo da Segunda R v lução Tecnológica no capitalismo seria 
marcado, então, por uma base técnica eletromecãnica, com a uti lização 
de métodos tayloristas e tordistas. Os aumentos de produtividade foram 
enormes3 , inaugurando a poca da produção em massa para um mer
cado d massa. 

Terceira Revolução Tecnológica 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial {acompanhando a Inven
ção dos computadores), ocorre um novo revoluc ionamento: a base t cnica 
eletromecânica começa a s r substituída pela base técn.ic eletrónica . 
O Controle Numérico(= controle por fitas de computador pré-programa
das.) é acopjado nas antigas máquinas ferramenta formar1do as M CN 
(= Máquinas Ferramenta de Controle Numérico). Se antes as máquinas 
ferramenta. apesar de funcionarem com energia elétrica. eram maneja
das por um operador que as acionava e controlava praticamente a cada 
intervenção individual nas peças, agora esta intervenção do operador 
se torna cada vez mais desnecessária. As máquinas já vêm com um 
programa em fita no gabinete de con trole numérico que contém , pré
gravadas, as "instruções'' para que a máquina possa rea lizar, ela mes
ma. todo o trabalho automaticamente. A tareta do operador consiste. 
freqüentemente. em apenas observar o equipamento para certificar-se 
que tudo corre conform o programa. Os ganhos de produt ivi dade fo
ram imensos com os novos métodos eletrónicos . O tempo de usinagem 
dos blocos de motor, ao ser introduzida a Linha Transfert (automação 
elelrónica tipo Detroit) . caiu de 9 horas para 14,6 minu tos ! (COR 11AT. 8 ., 
1990, p. 40). 

A Terce ira Revoluçào Tecnológ ica caracteriza-se, então , por um tre
mendo avanço na possibilidade de. através da computação eletrónica, 
chegar-se a sistemas completamente automatizados. 

A grande base inic ial da Terceira Revo lução Tec nológ ica foi o d -
senvolvimento da eletrónica e da computação. após a Segunda Guerra 
Mundial. A partir desta base, foi-se ampliando o "esqueleto" da Revolu
ção Cientffico-Técn ica quando à COMPUTAÇÃO dos anos O (mais uti li
zada para fins cientfficos) se aliou a ROBÓTICA nos anos 60 (a criação 
do protótipo do prim iro robô indust rial comercializável em 19 1 inaugu
ra a invasão definitiva da computação nas un idades de produção) e a 
TELEMÁTICA (transmissão de dados à distância, agora por computa
dor) nos anos 70. A part ir daí estava forma do o arcabouço bá ico da 
chamada soc iedade de informaçào. 

3 Utíllzanoo seus métodos. Ford cons g.,,u r tJ711 o tempo de 1110t11 (J m (:! 11m cano em nove vez . compa 
raliv ment às melhores lábr s anteriOr s (W MACK. J .. 992. p 71) 
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Quanto aos desenvolvimentos tecnológicos propriamente dito nas 
fábricas, podemos destacar as MFCN (Máquinas Ferramenta de Con
trole Numérico), a Linha Transfert (automação tipo Detroit), MFCNC (Má
quina Ferramenta de Controle Numérico por Computador) MMF (Módu
los de Manufatura lexfvel) e SMF (Sistema de Manufatura Flexivel), sis
temas CAD (Computer-Aided Design - Projetos feitos com auxíl io de com
putação) e CAM {Computer-Aided Manufacturing - Fabricaçao por com-

. putador) . 

Toyotismo 

Mas as mudanças puramente tecnológicas vieram acompanhadas 
de alterações revo lucionárias nos métodos organizacionais-gerenciais 
de produção. Assim como o taylorismo e o fordismo caracterizaram a 
segunda revolução tecnológica, um novo paradigma organizacional velo 
a se tornar triunfante sobre os demais, revelando seu melhor aprov.eita
mento das potencialidades da Terceira Revolução Tecnológica: o toyo
tismo4. 

Antes de ntrarmos na origem deste novo paradigma, é importante 
notar que o fordismo constitura uma forma de PRODUÇÃO RÍGIDA As 
linhas de montagem tinham a função de produzir imensas quantiqades 
de objetos idênticos, sem vari ação entre si. Isto para se aprovei tar das 
ECONOM IAS DE ESCALA: quanto maiores quantidad.es do mesmo ob
jeto produzido, menor seri a o custo marginal de cada unidade extra. 
Uma vez instalada a maquinari a numa fábrica, supunha-se que ela fun
cionaria de maneira ininterrupta e idêntica: seria muito complicado, por 
exemplo, parar o sistema para a l~ te rá- l o a fim de produzir de outro modo. 
Mas esta rig idez, sta pouca fl·exibil idade para modificações, não repre
sentava problema naquela época. Bas ta lembrar que o fordismo nasceu 
junto com o mercado de massa no inic io do sécu lo. O mercado se ampli
ava e se tornava francamente comprador, consumidor. O fordismo e o 
mercado de massa se completavam. O barateamento de custos causa
do pela estandardização de peças e produção em massa tordista esti
mulava o consumo e o consumo ampliado, por sua vez, fornecia o incen
tivo para que as fâbri.cas pudessem amp liar a escala de produção. A 
RIGIDEZ(= pouca fi xibilidade para modifioaçôes e v riações) não só 
não era um problema. como estava tota lmente d ntro da lógica do perí-

4 "Toyotos mo' "pOs-rordrsm ... 'Ohn1 mo· . ·pr duçll nxu ta··. ~ difer nt s t r mos qu tem sodo usados para 
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designao o paradtgm iapo~~ d pooduçao li lv .I A toyota I oi urna dD pr :cursoras desl novo paradigma 
e at hole sem ntom urno frrorr d ponta n I Da~ a pr lm l~a denomin (,)!10 . A dP..t:criç o (1tJa dar mos a 
s guir das c rac1erlst a nrlnr. t~.>(lls do toyotisrno s g uem principalmente, o~ stu<Jo · dos a\1\ores CORIAT 
( I 4) WOMACK et ~I (19 2) 

' 

odo histórico. ou seja. produção crescente , estan ardizada para suprir 
um mercado crescente, comprador. 

E o toyoti smo, como apareceu? 
Ao contrário do fordismo, que surg iu para suprir s ecessid des de 

um mercado de massa (e. por isso, baseado nas economias de e cala), 
o mercado interno japonês, imediatamente após a S gunda uerra Mun
dial. estava m destroços. Havia necessidade de uma g ma v ria a de 
mercadorias, mas nem sempre cada produto Individualmente propi ia
va demanda bastante para garanti.r sua produção em escala econ6mi
ca. 

Taiichí Ohno, engenlleiro-chefe de produç o da Toyota m 1 r.o. ti 
nha que buscar saída para seu problema principal ; como obter ganhos 
em um mercado restrito? O rordismo n o podia dar-Ih respostas ~ 
quadas. pois era baseado nas conomias de escala, no barateamento 
das mercadorias através da produção em massa par um grande m r
cada. Além disso, com a guerra da Coréia, a oyota passou a re eber 
encomendas de produtos dos mais diversos tipos ( m equen s sérí s) 
com pesadas multas em caso de não cumprimento do razos . P.:: ra 
Ohno, a questão se colocava assim: orno realizar ECONOMIAS O ES
COPO, ou seja , como obter ganhos de produtividade produzind SÉRI
ES RESTRITAS (iots pequenos) e DIVERSIFICADAS (v riedad d pro
dutos)? É importante lembrar que a Toyota estava com seu pessoal redu
zidQ, devido às demissões trazidlas no bojo dos reajustes finan iras de 
1949 e da greve de 1950. Estava preparada a cena par qu surgisse 
uma solução que implicasse em uma incrível produtividade, qu c rt -
se custos mesmo em produção m pequenas séri s E, AO MESMO T M
PO. OSSE EXTREMAMENTE FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL. 

Sistema Kan-Ban, Just-in-time, Auto-Ativação, Estoque Zero ... 

Ohno, impressionado com o sistema de reposição de estoque dos 
supermercados americanos , busca uma maneira de dimlnuit o nív I dos 

stoques intermediários final de peças e pmdutos (o ideal do" I que 
zero"). Isto é conseguido Invertendo-se a ordem de produ o da fá ri a 
fordi sta trad icional. Ao ínvés de se produzir grandes quant idad se sto
cá-las para poder ter s.empre o que oferecer quando houver ncomen· 
das. agora a fábrica toyotista produzi rá APENAS O QUE JÁ FOI FN .. o 
M NDADO. Inútil dizer qu isso criará uma grande l nsão. A qu lqu r 
momento poderão chegar encomendas das mais vari da a linha 
montagem terá que star pronta p ra s ad pt r a elas rapi I 
Assim , ao contrário do tordismo, as máquinas · op rário n- o o · m 
ser destinados a uma única tar fa: t m que ser IFLEXIVEIS e PO !VA
LENTES. Se no fordism o operário geralm n1·e se dedi a a um \mi a 
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i mo'' o tm lhador é chamado a ope
v 1es, ao mesmo tempo (aprovei tan

Lismo s novas máquinas eletróni
o eração manual propriamente 

' 

risco d rd r emprego com isso). O mprego vitalí io t mb m garante 
que os inv stimentos maciços que as empresas 1 ponesas f zem em 
tre inamento e reciclagem de seus trabalhador s não se per r -o com a 
salda desl s para outras f.irmas. A coop ração entre g rência e empre
gados também é tacil itada pelo fato do sindicalismo I p~nê~ ser um SI ~
OICALISMO POR - MPRESAS, e não por ramos d 1ndustna. o qu difi
culta a união dos tra alha or sem reivindica ões ma1s glob is. O obje
tivo dentro do p r digma japonês não é m ramenl o AUM NTO DO 
LUCRO A CURTO PRAZO e sim a CON UISTA O ATlAS CAD/\ VEZ 
MAIOR S DO M - RCADO A LONGO PRAZO. 

Assim, podemos enumerar algumas dif renças fundamentais qu 
nos permitem apontar o toyotismo como um novo padr de rac ionaliLa
ção do trabalho qualitativamente diler nte do fordi m . Enquanto que 
no fordismo taylorismo temos uma produção rígida , especialização d 
tarefas. t mpos e procedim ntos impostos (p la administra ão, p la 
cadência da esteira rolante, etc.). controle de qualidad separado da 
produção, economia de escala, com produção em rand séries pa
dronizadas. s p ar ção tota l en tre administração e ex cuç -o, nfase nas 
grandes quantidades com uma qualidade "suliciel'ltemente boa". no toyo
ti smo temos produção fi xível, em pequenas série com rand vari -
de. economias de sco , desespecializa - o de tarefas(= liv lência 
operária ). tempos partilhados (atri buição de tare l moduláveis e vari -
veis), controle de qualidade simult neo à produç o. maior env lvim nlo 
do op rári na organizaç o da produção (inclusive com autonomi ra 
parar a linha d montagem), e ênfase na qualid de total , inl gr ção e 
COOPERAÇÃO ( ntre traba lhadroes mpresa, entr empresa e firmas 
subcontratadas e, nlvel macroecon mico. ent re gov rno e mpr sa) 

Como pode lorn r-se mais competitivo um modelo bas -ado na produ
ção em pequenas s r i s (p qu nos lole ) d muitos modelo v riad ? 

Pela lógica trad icion 1 das economias de escala isto seria muito mais 
custoso ... A chave está na incrfvel FLEX IBILIDADE da f brica loyotista. 
Enquant o que no iordismo a remod I çáo das máquin s p r produçã 
alterada de outros modelos produtos é um r cesso que envolv mui! 
tempo sforço, a 1ábric jap nesa já é disposta par que estas alt r -
ções sejam r i1 s rapi mente, sem muitas dificuldad s. Op r rios 
máquina poliva l ntes; disposição da linha de onl em em r rma d 
u com módulos ( postos) v riáveis. integrado intercambiáv is; t cn i
cas de troca rápid d r rramentas. etc., faz m com u a linh· d n
lagem possa s r rapidamente modificada para pr ução d ulros mo
d los5 . 



A impo ição cJa superio1 id de do paradigma japonês deu-se paula li
nament . Os anos 50 foram de formação do sistema . Os anos 60 os de 
sua conso li .ação. nquanto os m rcados mundiais ainda eram franca
ment compradores, toyotismo apar cia 'omo uma forma de produ
ção e g renciamento que se co locava c mo uma alternati va à p rodução 
em massa tradicional, mas ainda s~m sobrepujá-la inequivocam ente. Foi 
a par tir dos anos 70, com seu dois choques do petról o e a cris finan
ceira que os acompanhou, que o modelo japonês se impós como o mais 
adequado. O m r ado pa ou de compr~ dor a vend dor. A concorrên
cia se ci rrou . Os fabricantes mundiais fica ram na mesma posição dos 
japoneses no pós-guerra: como obter economi s de custo e vender num 
mercado limitado? O modP.Io toyotist se encontr ava mais adaptado para 
o desafio. A v rdadeira "enxurrada '' , que começou então, de livros no 
oc id nt tentando de vendar o segredo da incrível competitividade das 
fi rmas ia onesas é sintomáti co deste tato. 

Terceira Revolução Tecnológica e Paradigma Japonês 

O ponto principa l que queremos enfatizar aqui é qu , assim como o 
modelo tord ista-tay lorista foi o que melhor se adaptou às cond ições da 
Segund Revolução e nológica, o toyotism foi o que se impôs como o 
que melhor subsumilJ produtiv mente a nova base técn ica eletrôni ca da 
Terceira Revol ução T cnol g ica. Os indic s de aproveitamento das no
vas t cnolog ias d base lécnica eletrõnica n indúsl ria da "produção 
enxuta" japonesa são muito maiores que nas indústrias tra iic ionais (ten
dênci qu se tornou mais fo rt part ir d 1971 , ano da invenção do 
micro roc ssador. que inaugurou a era da microeletrónica). Assim que 
o núm rode robôs industriais nos EUA passou e 1.269 n cano d 1980 
para :..> .1 5 (em 1 85} e 21.57 em 1990, nqu nto qu . no Japão, nes-
tes tr ar os ( 1980, 1 85 e 1 90) a progres ão foi de 3 .200 para 3 ·1 .900 
e 57 .4 , r "'pectivamente . Quanto a por nta em d máquinas ferr -
ment qu pos u m contrai numérico , enquanto qu , m 1982 el já 
era d 3,7% no Japão, no UA. ela ainda ra de penas 5% aprox i-
madar te (GR GORY, .. , 1 . p . 312 317) 
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Revolução Científico-Técnica e Perestroika Soviética 

Passemos a analisar a. ora o I do soviético den tro desle contexto da 
Revolução Cien tífico-Técnica . O modelo sovi ' tico, a partir d industri ali
zação dos anos trinta, vinha seguindo um polllica de "alcançar e ultr -
passar" um modelo fordista de produção do oc idente avançado. E ta 
competição o fez absorver muitos e lementos centrais do fo rdismo [pr -
dução rígida: economias de escala em grandes séries padroniz d s, 
espec ialização de tarefas: p rocedimentos ritmos impostos "de fora 
do alto" pe la gerênc ia. pela cadência da esteira rolante, etc .: sep ração 
ríg ida entre p lane jamento e execução, etc .] . incorporando-se o seu sis
tema fabril (dentro de uma soc iedad de transição ao social ismo) En
quanto o modelo fordista ainda era predominante no mundo (até anos 50 
e parte dos anos 60) esta estratég ia se revela va produtiva e traz ia resul
tados. A partir do momento em qu outro parad i ma, o toyotismo . come
çot,J a se consol idar (anos 60, iníc io dos anos 70) depois a se tornar 
indisputavelmente superior (a partir da década de 70), m nut nç · o 
deste modelo "fordista-(pro t·o) socialista" se rev lava inviável como e -
tratégia de competição com o ocident ( mesmo de manutenção intr -
sistêmica do ri tmo de cresc imento econômico). Podemos notar que as 
altas taxas de crescimento ecohômico nua I médio a URSS nas déca
das de 30. 40 e 50, que sempr foram acima d? 10% (excetuando-se os 
anos l i gados~ Segunda Guerra Mundial) caíram para 7,2% na década 
de 60 e para 5,7% entre 1970 e 1976. A partir de 1975 até a P r stroika 
o crescimento foi sempre baixo de 5%. Este decréscimo parece s r 
inversamente proporc ional ao ucesso do toyotismo em sob repuj r, or
ganizacional e tecnologicarnente. o modelo fordista. Os mead s da dé
cada de 70 , com a inauguração da microeletrônica, marcaram, não ape
nas a demonstração de finitiva da superioridade produtiva do toyolism 
em rel'ação ao ford ismo. como a demonstração de ue o mo elo soviét i
co, na medida em que in sistia em métodos fordistas d produção, esta
va chegando a um ponto p rigos-o de desaquec imento e esta nação. 
Em nossa pesquisa de campo, pretendemos anal isar emp iricamen te a 
correlação entre todos stes processos que ocorriam sirnul taneam nt 
na Economia Mundial. Nosso objetivo nesle artlgo é chamar a at nção 
para o lato de que os tenómen s da Perestroika soviética n-o dev m ser 
anal isados iso ladamenl do contexto mund ial , como se tivessem sido 
processos internos , meramenl intras istêrnicos. o modelo s vi t ico. e 
sim anal isados dentro de transformações mais g loba1s qu ocorri m no 
êmbi l a Revolução Ci nl.ffico- cnica6 • 
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