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•Causa e contexto: evolução das necessidades 
econômicas (evolução do capital)
•Consequência: aumento das relações de 
dependência entre regiões distantes

•Relações hierarquizadas



•Meio Técnico
•10 revolução Industrial

•Estrutura Fordista de produção
•Produção em massa

•20 revolução Industrial

•Modelo Keynesiano /welfare state
•Melhor distribuição de renda
•Instituições públicas de proteção social

•Consumo em massa 

•Meio Técnico-Científico-Informacional
•30 revolução Industrial

•Modelo Toyotista de produção
•Consolidação das Cadeias Globais de Valor

•Aumento dos fluxos comerciais, de 
informações e de investimentos
•“Guerra dos lugares”

•Modelo Neoliberal
•Deslegitimação do Estado na regulação da economia
•Aumento das desigualdades diversas
•Aumento do dano ambiental

1

2

3

4

6

5



Sociedade 
neoliberal

Estado ForteHayek

Pessoalmente, eu prefiro um 
ditador liberal a um governo 
democrático a que falte 
liberalismo

Sobre a ditadura Pinochet

A gente não tá sendo duro o 
bastante contra os privilégios, 
com o tamanho do Estado e é 
o ... eu realmente tô aqui - o 
aberto, como cês sabem 
disso, levo tiro ... odeia ... 
odeio o prutido comunista...

Abril de 2020 Décimo superior na renda nacional

Keynesianismo

Neolib
er
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m
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Justus, sobre 
coronavírus: “12 
mil mortes para 7 
bi é pouco para 
histeria” (UOL)



(Fuvest 2021) 

O esquema apresenta a linha de urbanização da sociedade, que vai 
do 0 ao 100%. Considerando os referenciais trazidos no esquema, 
fazem parte do contexto identificado na chamada “zona crítica”: 
a) Monetarismo; Revolução Industrial; lei BilI Aberdeen.   
b) Comunismo; centralização do poder; New Deal.   
c) Neoliberalismo; elevada urbanização; crise hipotecária de 2008.   
d) Neocolonialismo; Revolução Agrária; quebra da Bolsa de Nova 
lorque.   
e) Mercantilismo; financeirização da economia; Acordo de Vestfália.



(Unesp 2020)  O advento de chefes de Estado-empresa marca uma 
transição sistêmica entre o enfraquecimento do Estado-nação e o 
fortalecimento da corporação apoiada em sua racionalidade técnico-
econômica e gerencial. Essa transferência leva, por um lado, ao 
esvaziamento do Estado, reduzido à administração e à gestão, e, de 
outro, à politização da empresa, que expande sua esfera de poder muito 
além de sua atividade tradicional de produção. A corporação tende a se 
tornar o novo poder político-cultural.
(Pierre Musso. “Na era do Estado-empresa”. http://diplomatique.org.br, 30.04.2019. Adaptado.)

Coerentes com o neoliberalismo, as propostas do Estado-empresa convergem 
para 
a) a apropriação das forças produtivas pelo Estado e a defesa da igualdade 
social.    
b) o pluralismo democrático e a redistribuição de renda por programas de 
assistência social.    
c) a regulamentação da força de trabalho e a defesa da produção flexível.    
d) o protecionismo econômico e a implantação de políticas fiscais contra a 
inflação.    
e) a adoção de privatizações e a mínima intervenção do Estado na economia. 



(Unesp 2022)  Para enfrentar a crise da pandemia, a intervenção estatal 
está agora sendo solicitada e elogiada pelos comentaristas 
conservadores que anteriormente a criticavam. O capitalismo de Estado 
está sendo visto como solução. Nos EUA, os despejos de inquilinos estão 
sendo adiados, a folha de pagamento de algumas empresas vai ser 
garantida pelo Estado, e o governo, entre outras medidas, obrigou a 
General Motors a fabricar respiradores. No Reino Unido, já estão 
discutindo renacionalizar companhias aéreas em dificuldades e outras 
empresas.
(www.cartamaior.com.br, 29.03.2020. Adaptado.)

As ações descritas no excerto contradizem a 
a) política keynesiana.   
b) política de subsídios.   
c) ação protecionista de mercado.   
d) doutrina neoliberal.   
e) lei da oferta e da procura. 
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