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Fordismo



1907 - Fordismo

Estados Unidos 
da América



Henry Ford 
(1863-1947) 

Industrial americano 



Do ponto de vista tecnológico,  a reorganização  
da fabricação na Ford se configura mais como 
uma culminação dos longos esforços do século 
19 do que como alguma mudança drástica do 
paradigma industrial: as transformações fordistas 
realmente revolucionárias ocorreram mesmo nos 
campos trabalhista, gerencial e mercadológico.

CARDOSO, 2004 p. 110



Ford Modelo T, 1911 (produção começa em 1908)
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Ford Modelo A, 1927

Ford Modelo v8, 1938



Charles Chaplin em “Tempos Modernos”(1936)



Pela aplicação de novas tecnologias e métodos de 
fabricação ele [Ford] demonstrou que era possível 
produzir mais barato sem sacrificar a qualidade 
do produto e, por conseguinte, ganhar cada vez 
mais cobrando menos. Assim nascia a ideologia 
do consumo de massa, contrariando a vivencia do 
consumidor industrial do século 19, o qual estava 
acostumado a pagar mais para ter o melhor. 

CARDOSO, 2004 p. 112



Deutscher Werkbund



Antecedentes



Arts & Crafts



Art Nouveau



Deutscher Werkbund

*Confederação Alemã do Trabalho

Alemanha - 1907



Hermann Muthesius 
Arquiteto, autor e diplomata  

(1861-1927)



[...] Hermann Muthesius, um influente funcionário 
do Ministério do Comércio alemão nomeado 
professor de arte aplicada na Universidade 
Comercial de Berlim  [...] transformou o seu cargo 
em palanque para denunciar a indústria alemã 
reivindicando, entre outras coisas uma relação 
mais estreita entre a produção nacional e um 
estilo nacional. 

CARDOSO, 2004 p. 123



A Werkbund anunciava como metas principais:

• cooperação entre arte, indústria e ofícios 
artesanais;

• imposição de novos padrões de qualidade na 
indústria;

• divulgação dos produtos alemães no mercado 
mundial;

• promoção da unidade cultural alemã.



Henry Van de Velde 
Artista, arquiteto e designer 

(1863-1957)



Projeto para o teatro da 
Werkbund, 1914



Teatro da Werkbund, 1914



Escola de Artes e Ofícios de Weimar



Peter Behrens
Artista, arquiteto e designer 

(1868-1940)



Fábrica da Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG)



Ventilador de Behrens para a AEG, 1908



Chaleiras elétricas, 1909



Peças, materiais e acabamentos intercambiáveis.



Relógio, 1910



Identidade corporativa



Anúncio de  
lâmpadas elétricas 

Peter Behrens, 1907
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