
Aspectos do capitalismo



(Unicamp 2018)  A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, 
exibe tanto a mais alta proporção de milionários como a mais 
elevada incidência de beneficiários da assistência pública da 
Alemanha; já Nova Iorque concentra a maior quantidade de ricos 
do Planeta, mas também um dos maiores exércitos de pessoas 
sem teto e indigentes do hemisfério ocidental. Aparentemente 
contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da 
prosperidade econômica global – não há declínio econômico 
nesses países – que traz retrocesso e desarticulação do Estado de 
bem-estar social. 
(Adaptado de Loic Wacquant, Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. 
Buenos Aires: Manancial, 2015.) 

a) Por que a produção da riqueza em países desenvolvidos está 
gerando mais pobres? Além do conflito de classes, cite outro tipo 
de conflito social observado em Nova Iorque que também é 
condicionante para a geração de pobreza. 
b) O que é o Estado de bem-estar social? Dê um exemplo de 
recuo do Estado de bem-estar social.



Sistema capitalista
Como?

•Ação do Estado para evitar a formas desviantes do 
livre-mercado: cartel e truste (e holding?)

Reprodução do capital

•Capital: meios de enriquecimento



Sistema capitalista
• Exploração do trabalho – mais-valia

Maior investimento 
(tecnologia)

Redução do lucro unitário; ganho de escala

Desemprego e concentração da produção

Mercado finito



Internacionalização do capital



Séc. XVI
Séc. XXI

Séc. XVI
Grandes 

Navegações
Mercantilismo* Estruturação 

da DIT

*saldos comerciais; metalismo

Metrópole

Colônia Colônia

Colônia

ManufaturasManufaturas

Produtos agrícolas e minerais;Produtos agrícolas e minerais;

Apresamento de pessoas (trabalho escravo)Apresamento de pessoas (trabalho escravo)



Séc. XVI

Séc. XXISéc. XVIII
Revolução 
Industrial

Capitalismo 
industrial

Liberalismo*Nova DIT

Imperialismo

*Economia: autorregulação

•Lei de Say

•Padrão-Ouro (séc. XIX)

Espalhamento do 
Meio Técnico

Capitalismo 
financeiro

Séc. XX



Séc. XIX/XXSéc. XVI

Séc. XVIII

Crise do 
Sistema

Grande Guerra

Revolução 
Russa

20 Guerra Mundial
Quebra da BVNY – 1929

Depressão – anos 30

Política

Econômica Séc. XXI



Séc. XIX/XXSéc. XVI

Séc. XVIII

Séc. XXISuperação da crise

Racionalização do 
sistema

Fordismo
Keynesianismo

•Bretton Woods

•Padrão ouro-dólar

S.I. Guerra Fria



Déc. 
1950

Séc. XVI
Séc. XVIII Séc. XXIInternacionalização 

da produção
Séc. XIX - 

XX Até a déc. 1960: Era Até a déc. 1960: Era 
de Ouro do Capitalde Ouro do Capital



Déc. 1950
Séc. XVI

Séc. XVIII Séc. XXICrise da racionalização do 
sistema

Séc. XIX - 
XX

Déc. 
1970

Fordismo

Acumulação 
Flexível 

Toyotista

keynesianismo

•Déficit público

•Inflação

Fim do “ouro-dólar”

Livre flutuação das moedas

•Gastos sociais

•Empresas estatais

•Gastos geopolíticos

•Crises do Petróleo

Fim do keynesianismo

•Redução das funções do 
Estado

•Banco central 
independente

•Práticas monetaristas

neoliberalismo



Neoliberalismo
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