
Economia global contemporânea 
 
1. Estrutura de produção no capitalismo  
Fordismo:  
Produção em massa: 
• Concentração espacial da produção 
• Especialização do trabalho 
• Linha de montagem 
• Padronização da produção 
Consumo em massa: 
• Ganhos salariais 
• Redução de jornada 
 
Toyotismo:  
• Descentralização da produção 

o Criação de etapas específicas d processo 
produtivo em diferentes regiões do globo 

• Eliminação de estoques 
o Just in time 

• Diversidade de mercadorias 
• Terceirização de etapas do processo de produção1 
 
2. Evolução dos Sistemas Econômicos Capitalistas 
Séc. XIX: Liberalismo: regras de funcionamento da 
economia 
• Lei de Say: 

o Toda oferta gera sua própria demanda 
o Impossibilidade de ocorrência de crise de 

superprodução 
• Funções do dinheiro: 

o Meio de troca 
o Unidade de conta 

• INVESTIMENTO = DINHEIRO POUPADO 
o Recursos para o capitalista: exploração do 

trabalho (MARX: mais-valia) 
• Crise do Liberalismo:  

o Séc. XIX: Aumento da importância do crédito 
para a produção (capitalismo financeiro) 

o Crescimento assimétrico 
� Produção > consumo 

o Aumento da circulação financeira especulativa 
� Mercado acionário 
� Especulação financeira 

o 1929: estouro da bolha especulativa 
� Queda das ações na bolsa 
� Queda dos preços 
� Aumento dos estoques 
� Queda do emprego 

                                                 
1 Não confunda terceirização com terciarização: 
TERCEIRIZAÇÃO. Prática empresarial de contratar externamente, isto é, 
com outras empresas, produtos e serviços necessários ao seu processo 
produtivo. Geralmente, as atividades terceirizadas estão relacionadas com 
atividades periféricas ou complementares a uma empresa, embora em certos 
casos, como ocorra com o “Consórcio Modular”, a terceirização ocorra na 
atividade primordial de uma empresa. O objetivo é reduzir custos de 
produção, não apenas pelo barateamento das despesas com mão-de-obra — 
pois muitas vezes o acordo coletivo estabelecido numa empresa estipula um 
piso salarial bem superior ao existente no mercado para certas categorias de 
trabalhadores — como também pela racionalização de custos com a 
redução, por exemplo, de estoques. (Paulo Sandroni). 
Já TERCIARIZAÇÃO seria a tendência de países em capitalismo maduro 
de apresentarem crescente importância do setor terciário que cresce em 
volume e diversidade de atividades.  

� Demissões em massa 
 
Dec. 1930: Keynesianismo: manipulação da economia 
para busca do equilíbrio 
• Crescente desequilíbrio na economia 

o Produção > consumo 
• Necessidade do Estado para corrigir essa assimetria 
• Investimento estatal: indutor do investimento privado 
• INVESTIMENTO = CRÉDITO 
• Medidas em modelo keynesiano (New Deal – EUA) 

o Empresas estatais 
� Investimentos públicos estratégicos 

para ampliação dos investimentos 
privados 

� Transporte; construção civil; energia; 
bancos estatais 

o Serviços sociais 
� Seguro desemprego; aposentadorias; 

saúde; educação 
• Pós-Guerra: medidas keynesianas em escala global 

o FMI; BIRD (Banco Mundial) 
o Empresas multinacionais 

• Crise do Keynesianismo 
o Aumento dos gastos públicos → inflação 
o Necessidade de redução das funções do 

governo 
 
Dec. 1980: Neoliberalsmo: ideologia de auto-regulação 
da economia 
• Redução do Estado 

o Privatizações / concessões 
o Incentivos ao capital privado 
o Redução dos serviços sociais estatais 
o Banco Central independente 

• Problema: no neoliberalismo as crises se tornaram 
mais intensas e frequentes  

• L 
 
3. Evolução Política 
séc. XVIII: Liberalismo: direitos civis e políticos aos 
cidadãos: 
• Direitos civis: vida; liberdade; liberdade; propriedade; 

igualdade perante a lei.  
• Direitos políticos: participação do cidadão no governo 

da sociedade: voto; organização partidária; 
elegibilidade.  

 
Séc. XX: Estado de Bem-Estar Social: direitos sociais 
aos cidadãos: 
• Direitos sociais: participação na riqueza coletiva: 

educação; salário; trabalho; saúde; aposentadoria;  
 
Dec. 1980/90: Neoliberalismo: cidadão = consumidor 
• Privatização de bens e serviços públicos 

o Acessíveis mediante pagamento 


