
Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce

13

Artigo
economia

Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 13-18, jan-jun 2008

* O autor do presente artigo agradece as orientações e comentários do professor Cândido Guerra Ferreira e demais pareceristas anônimos, os quais não 
têm responsabilidade sobre os eventuais erros ou omissões existentes neste trabalho, cujas ocorrências decorrem exclusivamente do autor.
** Aluno de graduação em Ciências Econômicas na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Endereço eletrônico para contato:  
ricardovccarvalho@yahoo.com.br.

escola francesa da regulação: 
categorização e fundamentos 
metodológicos*

Ricardo Vinicius Cornélio de Carvalho**

Resumo: Esse artigo visa apresentar a Escola Francesa da Regulação e compará-la suscintamente à abordagem 
neoclássica. Tal escola representa uma vertente peculiar de pensamento econômico que se desenvolve, na segunda 
metade do século XX, como alternativa teórica de compreensão do sistema capitalista. Surge da necessidade de se 
incorporar novos conceitos para melhor apreender e explicar as crises do capitalismo, sobretudo a terceira grande 
crise do sistema ocorrida na década de 1970. Neste contexto, a escola julgava inadequado o arcabouço tradicional 
neoclássico como também refutava o reducionismo althusseriano marxista, provocando assim, uma abordagem 
interdisciplinar, multifacetada e complexa, que promove uma releitura de Marx combinando o seu pensamento 
com o de demais expoentes das ciências sociais, como Braudel, Durkheim, Polanyi e Keynes.
Palavras-chave: Escola Francesa da Regulação; teoria econômica; Economia Política.
Abstract: This paper analyses the The French Regulation School and briefly compares it to Neoclassical Economics. 
Such school represents a peculiar approach in economic thought, developed in the second half of the twentieth 
century, as a theoretical alternative for comprehending the capitalist system. It is created based on the need of 
incorporating new concepts to better understand and explain the capitalist crises, especially the third great crisis 
that occurred during the 1970s. For such purpose, the Regulationist school did not approve of the mainstream 
Neoclassical analyses, nor of the redutionist Althusserian-Marxist approach, and thus developed an interdisciplinary, 
multi-sided and complex approach, that promotes a reinterpretation of Marx by combining his thought to that of 
many social scientists, such as Braudel, Durkheim, Polanyi and Keynes.
Key words: French Regulationist School; economic theory; Political Economy.

1. iNTROdUçãO

A crise econômica dos anos 70 do século XX foi 
particularmente importante por várias razões. 
Pondo fim a três décadas de crescimento 
forte e estável nas economias da OCDE, a 
emergência da estagflação desencadeia uma 
crise teórica sem precedentes no seio da 
macroeconomia então estabelecida (BRUNO, 

2005, p. 338).

Este é o mote que enseja o surgimento de 
alternativas teóricas de compreensão das transfor-
mações capitalistas que ocorreram na terceira gran-
de crise do capitalismo, a que se irradia pelo mundo 
capitalista, sobremaneira, após 1973.

Neste contexto conturbado de transformação 
econômica, em que houve alterações radicais nos 
processos de trabalho, nos hábitos de consumo, nas 
configurações geográficas e geopolíticas, nos po-

deres e práticas do Estado (HARVEy, 1993, p. 184), 
uma abordagem original emerge, a Escola Francesa 
da Regulação ou simplesmente Teoria da Regulação, 
que “tem como principal característica a rejeição 
do paradigma neoclássico de independência entre o 
econômico e o social. [E] repousa suas teorias tan-
to nos aspectos concretos do processo de produção 
quanto nas formas sociais globais” (SAMPAIO, 2003, 
p. 1). É uma corrente que trabalha uma perspectiva 
particular das crises e contradições do capitalismo, 
sendo multifacetada e articulando um arcabouço 
teórico complexo que sorve influências teóricas dis-
tintas.  “A teoria da regulação tem suas origens no 
estruturalismo marxista, do qual ela recusa todo o 
anti-historicismo”, ao passo que também “deve ser 
entendida como a expressão do institucionalismo 
histórico em Economia” (THÉRET, 2003, p. 234), 
valendo-se ainda das contribuições da sociologia, da 
política, de Keynes e do institucionalismo. Um pou-
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co desta corrente será apresentada neste trabalho, 
sucintamente, ressaltando seus conceitos básicos.

2. ORiGENS E FUNdAMENTAçõES dA 

TEORiA dA REGULAçãO

2.1. Origem da Teoria da Regulação ou Escola 

Francesa da Regulação

A Teoria da Regulação ou a Escola Francesa 
da Regulação nasce de uma proposição alternativa 
de compreensão do sistema capitalista, suas crises, 
sua evolução e suas condições de estabilidade e 
crescimento. Assim, “a proposta teórica da Escola de 
Regulação nasceu do livro de Michel Aglietta (1976), 
[...] caracterizada pela oposição às concepções de 
racionalidade substantiva do pensamento neoclás-
sico, e, ao mesmo tempo, filiado ao pensamento de 
Marx” (CONCEIÇÃO, 2002, p. 133-134), sem fixar-se 
exclusivamente em Marx e indo além deste.

Há uma problemática inicial acerca da ade-
quação do termo regulação, pois, o termo em inglês 
fora encampado pela vertente neoclássica da econo-
mia como regulamentação microeconômica. Regula-
ção, entretanto, tem para a Escola Francesa da Regu-
lação o sentido macroeconômico que atine às condi-
ções de estabilidade e de crescimento de uma dada 
nação em um determinado período histórico, i. e.:

A noção de regulação [...] foi concebida 
para traduzir no plano das macroanálises, 
as condições endógenas que permitem a 
reprodução do sistema socioeconômico, 
através da gestação de novas formas e 
estruturas organizativas, caracterizadas por 
sua historicidade e irreversibilidade  (BRUNO, 

2005, p. 340). 

A preocupação inicial desta corrente foi bus-
car uma explicação satisfatória da terceira grande 
crise do capitalismo que se dá no início da década de 
1970, pois, consideravam que as explicações existen-
tes à época, marxistas e liberais eram insuficientes. 
A liberal por crer exclusivamente na exogeneidade 
da crise, sendo oriunda do choque de oferta do pe-
tróleo, e aceitava que o principal fator de propagação 
da crise seria a rigidez dos mercados dado o exagero 
do intervencionismo estatal que impedia a acomo-
dação da economia à nova realidade econômica pós-
choque. A marxista ortodoxa de matiz althusseriano 
por incorrer no determinismo e no fatalismo de que 
as contradições internas do capitalismo levam à ten-
dência de longo prazo de queda da taxa de lucro, o 
que impede a identificação das diferenças existentes 
entre as grandes crises de 1973, de 1929 e de 1873. 

Em síntese, pode-se dizer que “a teoria da 
regulação foi uma das respostas surgidas no campo 
das heterodoxias e, como as demais abordagens que 
emergiram naquela época, foi motivada pela busca 
das razões para o retorno dos ciclos e das conjuntu-
ras macroeconômicas adversas nos países centrais” 
(Ibid., p. 339). Diante disso, para compreender a crise 
da década de 1970, o que entendem ser “o fim dos 
‘anos dourados’” do capitalismo, ou “o que os regu-
lacionistas chamam de ‘crise do modo de regulação 
fordista’” (CHESNAIS, 1998, p. 17), seria preciso 
conceber uma nova conceituação e uma nova pe-
riodização para o capitalismo. Os conceitos de Marx 
não conseguiriam captar essas mudanças por serem 
demasiado abstratos e tratarem apenas da essência 
do sistema econômico. Faltava um cabedal de con-
ceitos intermediários além da renovação teórica com 
a utilização de teorias de outros grandes pensadores 
afora Marx. Este relacionamento teórico para além 
de Marx ensejou o caráter interdisciplinar da Teoria 
da Regulação em reação à “redução do marxismo ao 
estruturalismo, seu fetichismo da reprodução e sua 
idolatria de leis gerais” (AGLIETTA, apud BÉLENGER; 
LEVESQUE, 1991, p. 7) e, também, contra a teoria 
neoclássica.

Destarte, a Teoria da Regulação abriu-se a 
diversas correntes teóricas com vistas a auferir po-
der de explicação, o que se percebe na “perspectiva 
metodológica multidisciplinar dos autores e os refe-
renciais teóricos de que partem, como Marx, Bour-
dieu, Kalecki e Durkheim, situando-a [a Teoria da 
Regulação], na sua origem, como uma ‘resposta à 
crise do marxismo francês’” (DRUCK, 2005, p. 181). 
Assim, Marx, Gramsci, Braudel, Althusser, Keynes, 
Kalecki, Kaldor, Polanyi, Bourdieu, perfazem os ca-
minhos teóricos trilhados pela escola, como fontes e 
como focos de crítica. 

Neste bojo conceitual, destacam-se quatro 
pilares fundamentais da estrutura teórica da esco-
la: 1) integração social entre economia e política, 
via articulação da história, da sociologia e da ciên-
cia política; 2) a delimitação precisa do espaço e do 
período sobre os quais é legítima a postulação de 
certos conceitos; 3) a fundamentação histórica da 
realidade econômica; e 4) a ambição de explicar a 
esfera econômica capitalista dos fins do século XX 
com uma articulação macrossociológica e institucio-
nal (BOyER; SAILLARD, 1995 apud CUNHA, 2001, p. 
3). Além disso, tem-se que:

Esta abordagem divide com KEYNES o 
reconhecimento da não-neutralidade da moeda 
e das formas financeiras que são capazes de 
desestabilizar as relações macroeconômicas. 
Com MARX e KALECKI, reconhece o papel 
determinante do processo de acumulação 
de capital na dinâmica do crescimento e 
das crises. Com a tradição institucionalista, 
compartilha o ponto de vista ontológico de 



Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce

15Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 13-18, jan-jun 2008

Escola Francesa da Regulação: categorização e fundamentos metodológicos

que as relações de produção e de distribuição 
capitalistas são irredutíveis a uma lógica 
puramente mercantil, cujas determinações 
seriam suficientes para explicar a evolução 
desse modo de produção (BRUNO, 2005, p. 339).

Assumindo que “é a relação social que é ele-
mentar; apenas ela permite compreender a coesão 
de uma sociedade complexa” (AGLIETTA; ORLÉAN, 
1990, p. 43) e tomando que “o objeto da teoria eco-
nômica se converte, assim, no estudo das leis que 
regem a produção e a distribuição dos meios de exis-
tência dos homens em coletividades organizadas” 
(AGLIETTA, 1991, p. 8), a Teoria da Regulação estu-
da a construção social da economia capitalista com 
vistas a esclarecer seus problemas fundamentais. 
Diante disso, segundo Nascimento (1993, p. 120-121) 
os problemas fundamentais abordados pela Teoria da 
Regulação são os seguintes:

a. Porque e como, em uma formação econômica 
dada, passa-se de um crescimento forte e regular a 
uma quase estagnação e/ou uma instabilidade eco-
nômica, com encadeamentos conjunturais de cres-
cimento e recessão;

b. Em uma mesma época histórica, como explicar 
que crescimento e crise assumam formas nacionais 
significativamente diferentes, ou mesmo que se apro-
fundem os desequilíbrios em certos países, enquanto 
em outros se observa relativa prosperidade;

c. Por que, além de determinados elementos 
invariantes, as crises se revestem de aspectos con-
trastantes ao longo do tempo, diferentes, por exem-
plo, do tempo entre as duas guerras mundiais e o do 
atual.

Em suma, são três problemas que se inserem 
em uma problemática mais geral: a da variabilidade 
no tempo e no espaço das dinâmicas econômicas e 
sociais (NASCIMENTO, 1993, p. 121). Tendo sempre 
como pano de fundo a evidência de que “o capitalis-
mo é uma força extraordinária de mudança que não 
contém em si mesmo os princípios que lhe possam 
assegurar a coerência macroeconômica e a coesão 
social, enquanto condições necessárias de sua própria 
viabilidade histórica” (BRUNO, 2005, p. 340).

2.2. Principais conceitos da teoria da regulação

O conceito de regulação está intimamente 
relacionado às concepções de crise e de acumulação 
de capital, pois, a Teoria da Regulação busca entender 
justamente porque em sua trajetória o capitalismo 
alterna momentos de acumulação e crise sem, contu-
do, destruir-se malgrado a lógica contraditória interna 
do sistema. Assim, “originalmente utilizada na teoria 
dos sistemas e em Biologia, a idéia de regulação foi 
completamente re-elaborada para adaptar-se ao es-

tudo dos fenômenos econômicos, pelas macroanálises 
desenvolvidas por R. Boyer, M. Aglietta, P. Petit e B. 
Billaudot” (Ibid., p. 340). E como “a metodologia re-
gulacionista caracteriza-se pela busca de fundamen-
tos teóricos que permitam a construção de um nível 
intermediário ou mesoeconômico de análise” (Ibid., 
p. 346), busca-se, nesta escola a construção de con-
ceitos que articulem as seguintes idéias-força: a) o 
processo de acumulação de capital é determinante 
da dinâmica econômica do sistema capitalista, como 
se atesta em Boyer (1990, p. 70), “o imperativo e a 
lógica da acumulação podem assumir formas diferen-
ciadas cujas conseqüências em termos de dinâmica 
econômica e de configuração social estão longe de 
ser comparáveis”; b) esse processo de acumulação 
não é auto-regulado e equilibrado via mercado, donde 
se infere que “toda dificuldade resume-se no fato de 
que a maioria dos economistas reconhece o caráter 
auto-regulador dos mercados” (Ibid., p. 59), o que é 
inverossímil; c) as instituições em formas estruturais 
são determinantes para moldar a lógica do sistema, 
sendo construídas ao longo do tempo, sendo que, 
precisamente, “a noção de forma estrutural (ou ainda 
institucional) tem o objetivo de elucidar a origem das 
regularidades que direcionam a reprodução econômi-
ca ao longo de um período histórico dado” (Ibid., p. 
73). Portanto, como se fez menção neste trabalho, “o 
conceito de regulação distingue-se, [...] do conceito 
de regulamentação, que se refere aos expedientes 
normatizadores do Estado” (BRUNO, 2005, p. 341), 
sendo mais amplo e relacionado à fecundação recípro-
ca de história e economia, passando pela sociologia 
para compreender os mecanismos que permitem a 
alternância entre acumulação e crise no sistema in-
certo, instável e contraditório do capitalismo.

Desta forma, a Teoria da Regulação desen-
volve os seguintes conceitos-chave: regime de acu-
mulação, formas institucionais, modo de regulação, 
modo de desenvolvimento.

Regime de acumulação: diz respeito às 
formas de acumulação de capital ou como se dá o 
crescimento econômico capitalista. É o “conjunto das 
regularidades que asseguram uma progressão geral 
e relativamente coerente da acumulação do capital, 
ou seja, que permitem absorver ou repartir no tempo 
as distorções e os desequilíbrios que surgem perma-
nentemente ao longo do próprio processo” (BOyER, 
1990, p. 71). Pode ser extensivo, combinando cresci-
mento com pouco dinamismo tecnológico (predomínio 
da mais-valia absoluta), ou intensivo, com progresso 
técnico e predomínio da mais-valia relativa. Segundo 
Alain Lipietz, um regime de acumulação “descreve a 
estabilização, a longo prazo, da destinação do pro-
duto entre o consumo e a acumulação, o que implica 
a correspondência entre a transformação das con-
dições de produção e as das condições de reprodu-
ção do trabalho assalariado” (LIPIETZ, 1988, p. 30).
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Formas institucionais: arranjo de formas 
das relações sociais capitalistas que vige por um de-
terminado tempo. Segundo Boyer (2003, p. iii), “para 
a teoria da regulação as formas institucionais cor-
respondem à codificação de uma ou várias relações 
sociais fundamentais. Condicionam tanto o processo 
de ajustamento econômico no curto à médio prazo (o 
modo de regulação) como o regime de crescimento 
ele mesmo largamente condicionado pelo regime de 
acumulação”1. “As formas institucionais são as re-
presentações formais onde se operam as formas de 
regulação, ou seja, é através das formas institucionais 
que se relacionam os agentes econômicos induzidos 
pelas formas de regulação” (SAMPAIO, 2003, p. 3). As 
formas institucionais seriam norteadas por princípios 
de ação de coerção/coação (leis impostas), de nego-
ciação (compromisso), de comunhão de um sistema 
de valores (habitus). Existem alguns tipos de formas 
institucionais (BOyER, 2003, p. 2):
• Padrões ou regimes monetários: a moeda não é 
uma mercadoria, mas uma forma de colocar em rela-
cionamento os agentes econômicos: centros de acu-
mulação (empresas), assalariados e demais agentes. 
A moeda é a linguagem da economia mercantil. Re-
gime monetário é a forma de gestão da moeda que 
prevalece em um determinado lugar e à uma época;
• Formas de relação salarial: são as instituições que 
coordenam a forma da relação capital-trabalho, sua 
característica crucial é enfocar: a) as normas de pro-
dução (organização do processo de produção e estilos 
de gestão empresarial); b) estrutura de funcionamen-
to do mercado de trabalho (sistema de emprego); c) 
normas de salário (formas de determinação do salário 
direto e indireto); d) modo de vida dos trabalhadores 
(norma de consumo);
• Formas de concorrência: refere-se a como se rela-
cionam os diversos centros de acumulação fraciona-
dos. Permite a percepção da passagem de um regime 
de acumulação para outro;
• Regimes de adesão internacional: diz respeito à 
dimensão espacial dos regimes de acumulação, sua 
difusão internacional, é o conjunto de regras e pro-
cedimentos que determina a relação de um Estado-
Nação com o resto do mundo;
• Formas de Estado: não é propriamente uma forma 
institucional pois o Estado encontra-se atuando dis-
perso nos outros campos institucionais anteriores. 
Refere-se, sumariamente, às relações entre Estado, 
Capital e Produção. A Teoria da Regulação não estuda 
o Estado em si, mas os modos históricos de interven-

1  No original: “pour la théorie de la régulation les formes institutionnelles 
correspondent à la codification d’un ou plusieurs rapports sociaux fonda-
mentaux. Elles conditionnent tant le processus d’ajustement économique 
à court moyen terme (le mode de régulation) que le régime de croissance 
lui-même largement conditionné par le régime d’accumulation” (Ibid., 
p. iii).

ção estatal na economia, se circunscrito (capitalismo 
concorrencial) ou se inserido na economia (fordismo).

Modo de regulação: É uma “materialização 
do regime de acumulação, sob a forma de normas, 
costumes, leis, mecanismos reguladores que asse-
gurem, através da rotina de comportamento dos 
agentes em luta uns contra os outros, [...] a unidade 
do processo” (LIPIETZ, 1988, p. 30). “Um modo de 
regulação permanece sempre geográfica e histori-
camente situado” (BRUNO, 2005, p. 341) e apóia-se 
nas formas institucionais constituindo o conjunto de 
regras e procedimentos sociais que determinam e 
condicionam o crescimento e a estabilidade do re-
gime de acumulação. Em outros termos, o conceito 
de modo de regulação expressa a forma como um 
processo essencialmente contraditório — o processo 
capitalista de acumulação — consegue reproduzir-se 
com um grau inteligível de regularidade, apesar e a 
partir mesmo das contradições que ele permanen-
temente engendra. (Ibid., p. 341).

Modo de desenvolvimento2: conjugação 
de um regime de acumulação mais um modo de re-
gulação. Neste sentido, o fordismo é um modo de 
desenvolvimento que se constitui de um regime de 
acumulação intensiva e um modo de regulação ad-
ministrado ou monopolista.

Há ainda, segundo a Teoria da Regulação, 
uma classificação de crises que em suma podem 
ser sintetizadas em alguns poucos tipos. Em termos 
gerais, ter-se-ia: crises exógenas, perturbações do 
nível de atividade econômica por fatores externos 
como catástrofes naturais; crises endógenas, peque-
nas crises no interior do modo de desenvolvimento 
decorrentes de falhas na regulação mas que podem 
ser contornadas pelas formas institucionais; crises 
estruturais, grandes crises que marcam o fim de uma 
época do capitalismo cuja solução exige substanciais 
mudanças políticas, técnicas, produtivas, institucio-
nais e sociais. Tem-se que:

a. Um primeiro tipo genérico de crise ocorreria 
“quando um conjunto de variáveis se articula desfa-
voravelmente à reprodução do sistema, e suas insti-
tuições mantenedoras são incapazes de absorvê-las, 
provocando paralisações e perturbações que compro-
metem gradativamente a própria reprodução social” 
(NASCIMENTO, 1993, p. 121-122).

b. E, um segundo tipo de crise ocorreria quan-
do “um clímax de contradições compromete em 
profundidade as formas institucionais que asse-
guram a coesão social, impossibilitando a própria  
regularidade. Observa-se [...] um bloqueio da repro-
dução da dinâmica econômica” (Ibid., p. 122).

2  Este conceito é desenvolvido e trabalhado especificamente por Robert 
Boyer, nem sempre sendo compartilhado pelos demais autores usual-
mente associados à Escola Francesa da Regulação.
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O Quadro 1 sintetiza os conceitos essenciais 
da Teoria da Regulação apresentados acima.

3. CONSidERAçõES FiNAiS

A Teoria da Regulação ou Escola Francesa da 
Regulação é uma alternativa teórica original que sur-
giu a partir da década de 1970 e que apresenta uma 
perspectiva complexa de interpretação do sistema ca-
pitalista, suas condições de existência, crescimento, 
crises e perturbações. Como representação de suas 
distinções quanto ao mainstream, Bruno (2005, p. 
351) apresenta quadro bastante didático que resume 
as diferenças teóricas de enfoque de ambas corren-
tes, o qual reproduz-se no Quadro 2.

Para estabelecer essa compreensão alternati-
va, a Teoria da Regulação constrói alguns conceitos 

básicos que foram expostos neste trabalho como os 

de regime de acumulação, modo de regulação, for-

mas institucionais e modo de desenvolvimento. Tra-

balha-os segundo um enfoque holístico que culmina 

na combinação de influências teóricas distintas que 

vão do marxismo ao keynesianismo passando pelo 

institucionalismo, conjugando a fecundação recípro-

ca de história e economia com suas implicações e 

determinações sociais, para, enfim, construir uma 

aproximação mais real das disparidades e incongru-

ências do sistema capitalista. Esse ecletismo, porém, 

tem sido criticado por implicar uma falta de unidade 

teórica à escola. Estas e demais críticas formuladas 

à escola francesa da regulação são um campo aberto 

de pesquisas a ser desenvolvido em outros trabalhos.

quadro 1: Conceitos básicos da Teoria da Regulação – formas institucionais e regime de acumulação

Forma institucional (ou estrutural)
Toda codificação de uma ou mais relações sociais fundamentais.
Pode-se definir cinco formas institucionais fundamentais:

1) Forma e regime monetário: a forma monetária é a modalidade que reveste, em um país e em uma época dada, a 
relação social fundamental que institui os sujeitos mercantis... a moeda não é uma mercadoria particular mas uma 
forma de pôr em contato os centros de acumulação, os assalariados e outros sujeitos mercantis. Designa-se por regi-
me monetário a configuração correspondente que permite ajustar déficits e excedentes.
2) Forma da relação salarial: configuração da relação capital-trabalho, composta por diferentes tipos de organização do 
trabalho, do modo de vida e das modalidades de reprodução dos assalariados. Em termos analíticos, cinco componentes 
intervêm para caracterizar as configurações históricas da relação capital-trabalho: tipos de meios de produção; forma 
de divisão social e técnica do trabalho; modalidade de mobilização e de remuneração dos assalariados pelas empresas; 
determinantes da renda salarial direta ou indireta; enfim, modo de vida dos trabalhadores assalariados, em maior ou 
menor grau ligado à aquisição de mercadorias ou à utilização de serviços coletivos extramercado.
3) Forma de concorrência: indica como se organizam as relações entre um conjunto de centros de acumulação fracio-
nados (empresas) cujas decisões são, a priori, independentes umas das outras. Vários casos polares são discerníveis: 
mecanismos concorrenciais, visto que é a confrontação ex post no mercado que define a validação ou não dos traba-
lhos privados. Configuração Monopolista, se prevalecem certas regras de socialização ex ante da produção por uma 
demanda social de um montante e uma composição sensivelmente equivalentes.
4) Forma de adesão ao regime internacional: a conjunção de regras que organizam as relações entre o Estado-Nação 
e o resto do mundo, tanto em matéria de trocas de mercadorias quanto de localização das produções, por meio de 
investimento direto ou financiamento de fluxo e saldos externos.
5) Formas de Estado: conjunto de compromissos institucionalizados que, uma vez estabelecidos, criam as regras e 
regularidades na evolução das despesas e das receitas públicas.

Regime de Acumulação
Conjunto de regularidades que asseguram uma progressão geral e relativamente coerente da acumulação do capital, ou 
seja, permitindo reabsorver ou estender ao longo do tempo as distorções e desequilíbrios que nascem permanentemente 
do próprio processo de acumulação.
Tais regularidades se referem a:

1) Um tipo de evolução da organização da produção e das relações entre assalariados e meios de produção;
2) Um horizonte temporal de valorização do capital sobre cuja base se pode se desenvolver os princípios de gestão;
3) Uma repartição do valor que permite a reprodução dinâmica de diferentes classes ou grupos sociais;
4) Uma composição da demanda social compatível com a evolução tendencial das capacidades de produção;
5) Uma modalidade de articulação com as formas não capitalistas, quando estas tem um papel determinante na for-
mação econômica estudada.

Modo de regulação
Todo o conjunto de procedimentos e de comportamentos, individuais e coletivos, que tem a propriedade de 

1) Reproduzir as relações sociais fundamentais por meio da conjunção de formas institucionais historicamente de-
terminadas;
2) Sustentar e dirigir (“pilotar”) o regime de acumulação em vigor;
3) Assegurar a compatibilidade dinâmica de um conjunto de decisões descentralizadas, sem que seja necessária a in-
ternalização, pelos agentes econômicos, dos princípios do ajustamento do conjunto do sistema.

Fonte: extraído e adaptado de Boyer (2003, p. 2).
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quadro 2: Comparação entre a Teoria do Equilíbrio Geral e a Teoria da Regulação

Teoria do Equilíbrio Geral Teoria da Regulação
1) Compatibilidade do comportamento dos agentes 
econômicos através de mercados competitivos é pos-
sível: existência de um equilíbrio;
2) Idealmente, um único destes estados dedeveria ser 
possível: unicidade do equilíbrio;
3) As forças dos mercados invariavelmente condu-
zem ao estado de compatibilidade estabilidade do 
equilíbrio;
4) Pivô da análise: busca dos preços de equilíbrbio, que 
dependem das preferências e das técnicas;
5) As relações econômicas são governadas por prin-
cípios transhistóricos, válidos quaisquer que sejam as 
configurações estruturais vigentes.

1) A compatibilidade de um conjunto de instituições e organiza-
ções e dos comportamentos que elas induzem é possível: coe-
rência de um modo de regulação;
2) A variedade de formas de regulação é possível e observada: 
diversidade dos modos de regulação;
3) As forças postas em movimento pelas instituições conduzem 
à desetabilização do modo de regulação: recorrência das crises 
estrtuturais;
4) Pivô da análise: apreensão das condições estruturais de com-
patibilidade dinâmica entre produção e demanda agregada;
5) As relações econômicas se constituem e se reproduzem me-
diante configurações estruturais que são geográfica e historica-
mente determinadas.

Fonte: Billaudot (2002) apud Bruno (2005, p. 31).
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