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Estruturas de produção

Estruturas de produção
• Taylor (Princípios de

Administracao
Científica – 1911)
– Melhor 

aproveitamento do 
trabalho

• Tempo
• Movimento
• Deslocamento

• Fordismo (1914)
– Produção e consumo em 

massa
– Divisão de tarefas
– Trabalhadores 

especializados de baixa 
qualificação

– Centralização da 
produção e 
administração

– Linha de montagem
• Esteira rolante

– Frente às outras 
metalúrgicas

• Jornadas menores
• Salários maiores

Oferta de trabalho para seleção 
e disciplina sobre o trabalhador

Estrutura rígida ou empurrada

Estruturas de produção

• Toyotismo (anos 1970)
– Trabalho com tendência 

à multifuncionalidade
– Eliminação de estoques

• Iniciais (matérias-primas)
• Intermediários
• Finais (mercadorias)

• Diversidade de 
mercadorias

• Espalhamento de 
etapas da produção

• Terceirização da 
produção

Just in time – produção sob 
demanda

Estrutura flexível ou 
puxada

Estruturas de produção

• Volvismo (anos 
1980)
– Trabalhadores 

qualificados para 
qualquer etapa da 
produção

– Ausência de linha de 
montagem

• Grupos de trabalho 
sob auto-gestão

– Ambiente 
diferenciado

• Ergonomia
• Baixo ruído
• Áreas de alimentação 

e lazer

– Estrutura ligada ao 
Estado de Bem-Estar 
Social no norte da 
Europa

Evolução econômica



Liberalismo – séc XVIII-XIX
• Ideal de regras de 

funcionamento do 
fenômeno (econômico)

• Leis de mercado
– Oferta e demanda
– Regulação ótima da 

produção e distribuição 
de riquezas

• Livre da interferência 
estatal

• Lei de Say
– Toda produção gera 

sua demanda

• Moeda
– Funções

• Unidade de troca
• Meio de conta

– Neutra (no longo 
prazo)

“Com as Leis de Mercado 
o egoísmo pessoal torna-
se benefício social.”

• Reserva de valor

Crise do Liberalismo
• Primeiras décadas 

do séc XX
• Fatores

– Tendência de 
superprodução do 
capital

– Fordismo
– Protecionismo 

comercial dos países

• 1929
– Quebra da Bolsa de 

Nova Iorque

• Déc. 1930
– Início da Grande 

Depressão

O Liberalismo não tinha recursos para superação de 
uma crise que “não poderia acontecer”

Keynesianismo
• Déc 1930

– Intervenção do Estado na 
economia

– Controle dos juros para 
investimento e consumo

• Redução dos juros

– Geração de demanda e 
aumento de confiança dos 
agentes econômicos

• Seguro-desemprego
• Aposentadoria
• Serviços públicos de saúde e 

educação
• Empresas estatais geradoras 

de demanda

• Por exemplo
– Construção civil

• Siderurgia
• Metalurgia
• Cimento

– Energia
• Modalidade na 

construção civil
• Oferta de energia 

transformando 
domicílios em 
potenciais 
compradores de 
produtos elétricos

Keynesianismo
• Ação do Estado

– Gastos públicos sob déficit fiscal

OBS.: lembrando que:
• O problema na Depressão era a deflação dos preços
• O déficit público seria temporário

– Crescimento da economia gera aumento de arrecadação e 
superação do déficit

• As práticas keynesianas não são apenas para a 
crise. Devem ser mantidas pois o capital tende à
instabilidade de às crises

Keynesianismo

• Pós-Guerra
• Hegemonia keynesiana

– Organização econômica 
doméstica (em cada país)

– Novas formas de 
organização interestatais 
do capital

• FMI
• Banco Mundial (BIRD)
• Padrão ouro-dólar

Maior controle dos EUA 
sobre a economia 
mundial

Crise do keynesianismo

• EUA – anos 1960
– Permanência do déficit, 

aumento da inflação e 
redução do crescimento 
econômico 
(estagflação)

• Fatores:
– Corrida armamentista e 

espacial
– Crises do petróleo
– Guerras: Coreia; Vietnã

Sem ligação com o 
modelo keynesiano

Pressão de setores políticos 
contrários aos controles 
keynesianos (sistema 
financeiro)



Neoliberalismo

• Anos 1980
– Eua – Reagan
– Reino Unido – Thatcher

• Práticas 
monetaristas
– Restrição de crédito 

incluindo aumento 
de juros

• Outras medidas
– Privatizações e 

concessões
• Arrecadação de 

dinheiro para o 
governo pagar dívidas

• Redução de gastos 
públicos com 
empresas deficitárias

Problemas:

•Venda de patrimônio para pagar 
dívidas

•Se as empresas eram deficitárias:

•Por que não fazê-las lucrar?

•Por que o burguês compraria 
empresas deficitárias?

Evolução política

Modelo Liberal

• Séc. XVIII e XIX
• O Estado se 

relaciona com um 
cidadão dotado de 
direitos
– Vida, liberdade, 

propriedade

– Voto, organização 
partidária

Direitos civis

Direitos políticos

Problema: direitos bons para 
quem tem renda e 
patrimônio, mas e o pobre?

Direitos individuais e negativos

Modelo de Bem-Estar Social
• Séc. XX
• O Estado se 

relaciona com um 
cidadão dotado de 
concretude social 
com demandas 
diversas para o 
estatuto de 
cidadania

• Direitos:
– Educação
– Saúde
– Habitação
– Trabalho
– Renda

• Aposentadoria
• Outros programas de 

transferência direta 
de renda

Direitos coletivos e positivos

Modelo Neoliberal

• Anos 1980
• O Estado deixa de 

prestar serviços 
sociais ou culturais
– Serviços prestados 

por empresas 
privadas acessados 
mediante 
pagamenbto

• Cidadão
– Liberal

• Direitos civis e 
políticos

– Bem-Estar Social
• Direitos civis, políticos 

e sociais

– Neoliberal
• Consumidor

Exclusão de amplos 
setores de renda média e 

baixa
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Os limites dos Direitos 
Fundamentais no campo da 

Liberdade de Expressão



Concepções: liberdade de 
expressão-imprensa

• Teoria libertária
– Centro: autor da 

mensagem
– Viés individualista

Visão idealista

• Teoria democrática
– Centro: receptor da 

mensagem
– Ideal de autogoverno
– Cidadãos: dotados de 

informação relevante

Visão realista
possibilidade de efetivo 
debate político-social

O entendimento da FCC em 1949
(Comissão Federal de Comunicações)

I) devotar um razoável percentual de tempo da 
programação à cobertura de fatos e questões 
controvertidas de interesse coletivo;

II) oferecer razoável oportunidade para a apresentação 
de pontos de vista contrastantes sobre tais fatos e 
questões, de modo a proporcionar ao ouvinte ou 
telespectador o conhecimento das diversas versões e 
opiniões sobre o assunto;

III) garantia do direito de resposta a candidatos em 
campanha política que houvessem sido criticados ou 
pessoalmente atacados em matérias ou editoriais 
hostis.

Doutrina da imparcialidade

Fim da Doutrina

• FCC
– Decisão de extinção 

da Doutrina
• Ampliação dos 

mecanismo de 
difusão de 
informações

– Ação judicial contra a 
medida da FCC 
invalidada

• Congresso 
americano
– Aprovação de 

legislação definidora 
da Doutrina de 
Imparcialidade

– Veto da legislação 
pelo presidente 
Reagan

EUA – anos 1980 – governo Reagan

Reduzidas possibilidades de revisão pela Suprema Corte: 
caráter “libertário” da corte frente à Liberdade de 
Expressão nos anos 1980

Liberdade de Expressão e 
Discurso do Ódio: argumentos 

teóricos

“Busca da Verdade”

• Falibilidade humana

• Impossibilidade de 
validação da proibição 
do Discurso do Ódio
– Possibilidade de 

eventualidade da 
“verdade” no discurso

• “Mercado de Ideias”
– Possibilidade de os 

Discursos de Ódio 
serem eliminados 
espontaneamente 
pela sociedade 
devido a sua não 
aceitabilidade

“Busca da Verdade”

• Discurso do Ódio

• Impossibilidade de manutenção do campo discursivo 
entre os debatedores
– Impossibilidade de busca da verdade

Problemas dos argumentos anteriores: falibilidade humana



• Concentração dos 
meios de 
comunicação na 
atualidade

• Discurso do Ódio: 
forma de silenciar 
setores da 
sociedade com 
tendência de 
marginalização

• Empobrecimento 
das possibilidades 
discursivas e da 
produção de ideias 
na sociedade
– Formação de 

discurso hegemônico

“Busca da Verdade”
Problemas dos argumentos anteriores: mercado de ideias


