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SISTEMA POLÍTICO ECONÔMICO  

 

 

É a maneira como uma sociedade organiza sua 

economia, envolvendo as relações de trabalho e a 

maneira como ocorrem a produção, a distribuição e o 

consumo das mercadorias produzidas. Dessa forma, é 

o sistema político-econômico que orienta a 

organização de uma sociedade e de seu espaço, uma 

vez que estabelece as relações entre os indivíduos no 

processo de produção. 

 



SISTEMAS POLÍTICO 

ECONÔMICOS IMPLANTADOS 

NO MUNDO 

 

 



CAPITALISMO X SOCIALISMO 

ESTADOS UNIDOS (EUA) X UNIÃO SOVIÉTICA 

(URSS) 



 

CAPITALISMO 

 

Sistema econômico assentado na hegemonia 

econômica, política e social dos detentores de 

capital, isto é, a burguesia que controla os meios de 

produção, circulação e distribuição de bens; 

enquanto o proletariado corresponde a classe dos 

trabalhadores. 

Esse sistema se estruturou na Europa e foi 

substituindo lenta e progressivamente outro sistema 

de produção, o feudalismo, tornando-se 

predominante a partir do século XVIII com a 

expansão comercial e marítima avançando para 

novas terras como Ásia, América, África e Oceania. 

 

 





 
CARACTERÍSTICAS DO CAPITALISMO 

*Propriedade privada dos meios de produção – os meios 

de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou 

a um grupo de pessoas; 

*Economia de mercado – a economia é controlada por 

empresas; 

*Trabalho assalariado – o trabalhador recebe um salário por 

seu trabalho; 

*Lei da oferta e da procura – os preços das mercadorias 

variam de acordo com a procura pelo consumidor e coma 

quantidade do produto à venda; 

*Concorrência – as empresas buscam oferecer produtos de 

qualidade a preços acessíveis; 

*Lucro – principal objetivo do capitalismo. Os donos dos 

meios de produção fabricam suas mercadorias com o menor 

custo possível. 

 

 





FASES DO CAPITALISMO 



CAPITALISMO COMERCIAL – Marcado pela 

expansão marítima; 

 

CAPITALISMO INDUSTRIAL – Surgiu com a 

invenção da máquina a vapor no século XVIII na 

Inglaterra; 

 

CAPITALISMO FINANCEIRO – Caracterizado 

pela integração entre capital industrial e capital 

bancário.  



SOCIALISMO 
 

 IDEALIZADO POR KARL MARX E FRIEDRICK ENGELS 

Trata-se de uma doutrina político-ideológica que propõe a 

construção de uma sociedade sem divisões de classes 

sociais propondo o fim da exploração do homem pelo 

homem. 

Sistema de organização política e econômica de uma 

sociedade que tem por objetivo uma profunda 

transformação social e econômica. Entre as principais 

propostas destacam-se: a abolição da propriedade privada 

e o controle da produção realizada pelos trabalhadores. 

Por esse aspecto, esse sistema resultaria no comunismo, 

ou seja, uma sociedade perfeita onde não haveria classes, 

nem desigualdades sociais, tão pouco seria necessária a 

presença do Estado. 

  

 



CARACTERÍSTICAS DO SOCIALISMO 
 

*Estatização – a terra e os meios de produção 

devem pertencer ao Estado que também define o 

salário dos trabalhadores; 

 

*Economia planificada – a economia é 

desenvolvida pelo Estado para atender as 

necessidades da população; 

 

*Pleno emprego – o Estado cria um imenso 

quadro de funcionários garantindo emprego a 

todos. 

 

 



 
SOCIALISMO REAL 

 
 

Caracteriza-se pelo excesso controle do Estado. 

As decisões políticas eram tomadas pela classe 

dirigente, que comandava o país e impedia a 

participação popular e a liberdade de 

pensamento e expressão. Com a centralização 

do poder, altos funcionários passaram a 

usufruir de muitos privilégios que não estavam 

ao alcance da classe trabalhadora. 

  

 



COMUNISMO 
 

Sistema econômico, político e social baseado 

na propriedade coletiva dos meios de 

produção e na abolição do Estado. Para os 

materialistas históricos, seria uma etapa 

superior do socialismo após a superação do 

capitalismo e o desaparecimento das classes 

sociais.  

  

 








