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O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Este sistema consiste em três etapas: capitalismo comercial, industrial e financeiro. Para abordar melhor as questões das ciências e tecnologias humanas, é importante estar mais familiarizado
com as etapas do capitalismo. Esse tema se baseia em uma base repetitiva para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros exames de admissão. Neste artigo você vai encontrar: O que é o capitalismo; Principais características; Quais são as fases e características do capitalismo. Aproveite para
estudar o vestibular simulado por Beduka. É de graça! O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital – todos os instrumentos econômicos que podem ser usados para produzir outros bens ou serviços. Aproveite e
faça os exercícios do capitalismo! No século XIX, da Idade Média à era moderna, emergiu do declínio do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Entenda quais eram as principais características do capitalismo: propriedade privada do sistema capitalista, sistemas
produtivos que pertencem, geralmente a uma pessoa ou a um grupo. As propriedades são propriedade privada ou algumas áreas de uso. Realização de lucros Este é o principal objetivo do capitalismo: adquirir riqueza. Os lucros vêm das somas acumuladas do trabalho coletivo realizado por empresas
privadas e realizado pelo proletariado. Trabalho remunerado O trabalho remunerado é outra característica principal desse sistema socioeconômico. Os trabalhadores têm o direito, de acordo com a lei, de receber remuneração em troca de seus empregados. Economia de mercado Esta é uma iniciativa
livre para regular o mercado capitalista, com pouca ou nenhuma interferência estatal. Esse processo ocorre por meio do chamado direito de oferta e demanda, onde o preço dos produtos é determinado com base na demanda do consumidor e na quantidade oferecida. As fases do capitalismo podem
ser divididas em três etapas: Capitalismo Comercial Capitalismo Industrial Capitalismo Financeiro Entenda cada uma dessas fases a seguir! 1. Capitalismo Comercial Capitalismo Comercial Capitalismo é a primeira fase do capitalismo e também é chamado de fase pré-capitalismo. Esta foi a fase
constituinte do sistema capitalista, e no século XV foi a primeira vez que o sistema capitalista foi criado. Leia o Grande Navegando Esses comércios envolveram ambas as sociedades no mesmo lugar e em diferentes países. Um cenário econômico internacional surgiu graças à expansão marítima na
Europa e ao surgimento de colônias como o Brasil. Entenda que a colonização portuguesa estava no Brasil Este cenário foi chamado de Departamento Internacional do Trabalho e consistia em colônias exportadoras de matérias-primas e a produção de bens. O sistema econômico nesse período foi o
Mercantilismo, caracterizado pelo acúmulo de áreas, matérias-primas e metais preciosos das nações. Além disso, todos os países no comércio queriam exportar mais do que as importações, a fim de alcançar uma balança comercial favorável. Nesse período, a produção foi o principal método de
produção. Este método de produção consistia em dividir a produção em tarefas multi-trabalhadores com o objetivo de produzir um determinado item com maior eficiência e volume. É durante o capitalismo comercial que a moeda é gerada. Outras características desta seção do capitalismo são:
Monopólio comercialMetalismo – acumulação de metais preciosos; Protecionismo - o aparecimento de direitos aduaneiros. 2. Capitalismo industrial A Revolução Industrial, no século XVIII, estava lá para a troca de trabalho manual com mão-de-obra na indústria. Com o lançamento da máquina a vapor e
a expansão das indústrias, o capitalismo se reinventou e entrou em uma nova fase, o chamado capitalismo industrial. Leia nosso artigo sobre os sistemas de produção da revolução industrial mudaram e marcou a substituição dos produtos manufaturados por produtos industrializados. Os produtos
industrializados tomaram conta do cenário mundial, desenvolvendo um sistema de fabricação e urbanização. Durante o capitalismo industrial, o ponto do liberalismo econômico foi estabelecido. O liberalismo econômico tem argumentado que todo o Estado não deve controlar a economia, que seria
regulada pela legislação de mercado no possível equilíbrio de preços e custos dos produtos. Também durante esse período, a burguesia chegou ao poder e substituiu a aristocracia e nenhum aceno, eliminando-a efetivamente. Outras características do capitalismo industrial: expansão e
desenvolvimento do transporte; Aumento da produtividade; Queda nos preços das commodities; Expansão da classe trabalhadora; Ampliação das relações internacionais; O surgimento do imperialismo e da globalização; Aceleração do sistema de produção; Saturar os mercados; Acumulação de capital
na indústria. É importante ressaltar que a aceleração dos processos industriais tem causado muitos problemas para a população. Esses problemas incluem condições precárias de trabalho, baixos salários e aumento do desemprego. Todos esses fatores mais tarde criaram a Primeira Guerra Mundial.
Estudo da Primeira Guerra Mundial! 3. Capitalismo financeiro No século XIX, o Capitalismo Econômico e Social Europeu Essa fase é chamada de capitalismo financeiro e vem logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, devido à expansão da globalização. Saiba que tipo de globalização a economia,
especialmente nos países mais avançados, passou pelo processo de financeirização. Esse processo vem em um momento em que a economia, que anteriormente tinha focado na energia industrial, o impacto financeiro das empresas. A financeimento deveu-se à fusão de capital bancário e industrial
devido ao processo de divisão das empresas em ações. As empresas começaram a ser comercializadas como se fossem commodities nas bolsas de valores. No final, isso terminou com um aumento no desenvolvimento da Terceira Revolução Industrial. Outras características do capitalismo financeiro
são: Monopólio e oligopólio comercial; Expansão de novas tecnologias e fontes de energia; Urbanização acelerada e crescimento do mercado consumidor; Aumento da concorrência internacional. Gostou de aprender sobre as fases do capitalismo? Confira outros artigos em nosso blog e prepare-se
para isso da melhor maneira! Também se organiza em um plano de estudo, o mais completo na Internet, e o melhor: completamente gratuito! Gostaríamos de ajudá-lo a encontrar a FACULDADE IDEAL! Logo abaixo, faça um curso e uma pesquisa na cidade que lhe mostrará todas as faculdades que
podem atendê-lo. Observe a nota de corte, mensalidades, diploma do MEC, classificação estudantil, modalidades educacionais e muito mais. Tente agora! No post de hoje, você pode analisar brevemente como o capitalismo evoluiu ao longo de sua história. Você notará que existem três fases
diferentes (no entanto, alguns autores tiveram quatro). No final do post você pode confirmar o conteúdo aqui assistindo a videoaula. As fases do capitalismo foram divididas em três partes: capitalismo comercial, industrial e financeiro. Nesses momentos, o sistema capitalista se reinventou para atender
às necessidades financeiras da sociedade. Desde o início, o capitalismo tinha apenas um propósito: uma garantia de rentabilidade. No século XIX, com a merkantilogy, indústria ou monopólios e oligopólia que vemos hoje. O capitalismo em todas as fases, em todos os sentidos que compõem a
sociedade, a cultura, a política, a educação e, principalmente, a economia, tem sofrido interferências. Como o capitalismo foi formadoOismo era a estrutura organizacional até o início do século XV. Um homem com uma grande terra tinha prestígio, poder, e era favorecido pela nobreza. Era um sistema
que não permitia desenvolvimento econômico ou social. Se ele nasceu um senhor feudal, foi assim que ele viveu. E quem nasceu como servo ficou assim até o momento da morte. Apenas a nobreza e o sacerdócio estavam acima dos senhores feudais. A agricultura autossuficiente era a principal fonte
de renda. E continuará por muito tempo até que, à medida que a população continua a se desenvolver, uma nova classe que enriqueceu o comércio de feiras livres emergiu, e as expansões marítimas têm recebido cada vez mais incentivos. Logo depois, o feudalismo começou a declinar. Esse modelo
econômico está se tornando cada vez mais insustentável. À medida que a população continuava a crescer, os bens países de outros países indicaram a necessidade de abrir espaço para produtos originários do exterior. Foi assim que surgiu o sistema capitalista. A era moderna nasceu. As fases do
capitalismo foram caracterizadas pelos efeitos sofridos no campo político, mas principalmente na economia. A burguesia, classe que estava crescendo em prestígio, indicou que conquistaria cada vez mais espaço e participaria ativamente de decisões de interesse público, o que era impossível na Idade
Média. Nobreza e burguesa aliada a investir em expansão marítima. Explorando os recursos naturais das colônias da América do Sul e áfrica, as grandes cidades estão ficando cada vez mais ricas. Este mercado lucrativo resultou em um novo sistema econômico, capitalista. O principal objetivo desse
modelo econômico é alcançar o lucro. As fases do capitalismo foram: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Capitalismo comercial Os estágios do capitalismo foram caracterizados por diferentes crenças. Na primeira fase, considerou-se que a riqueza do mundo não
poderia ser aumentada, mas re-distribuída. Portanto, a necessidade de acumular riqueza, a prática ficou conhecida como mercantilismo. O capitalismo comercial, a fabricação, o sistema de produção no qual o trabalho é realizado de forma pequena e fragmentada tornou-se uma ferramenta de trabalho.
Muitas fábricas e instalações comerciais durante o período contrataram trabalhadores para prestar serviços de fabricação. Principais características do capitalismo comercial ou comercial:• Monopólio comercial;• Protecionismo;• Balança comercial favorável;• Metalismo;• Controle estatal da economia.
Capitalismo industrial O capitalismoipari ganhou força com a Revolução Industrial na Inglaterra. Entre as etapas do capitalismo, esta foi a que apresentou mudanças significativas nos setores da indústria e da economia. O liberalismo econômico de Adam Smith foi aceito, deixando para trás o controle
estatal da economia. A revolução industrial do século XX trouxe a máquina movida a vapor e, como resultado, levou a indústria a crescer. Os produtos de fabricação (artesanais) entregaram os produtos industrializados. A busca por emprego intensificou-se à medida que as máquinas substituíam o
trabalho humano. Nesse período, os excedentes de produção, a saturação do mercado e o trabalho precário também dominaram. Capitalismo financeiro A terceira fase do capitalismo ou do capitalismo financeiro surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Após a crise de 29 anos, o liberalismo foi
questionado e os Estados começaram a intervir na economia. Nesse período, bancos e multinacionais dominaram o cenário econômico. Também conhecido como capitalismo monopolista, foi caracterizado pelo monopólio do comércio. Suas principais características são: • Urbanização acelerada;•
Especulação financeira;• Monopólio e oligopólio no comércio;• Concorrência internacional;• Desenvolvimento tecnológico. Agora que eu tenho Estou resumindo as seções do capitalismo, sugiro que você assista aos vídeos abaixo, serve para fortalecer o conteúdo deste post. Além disso, sugiro que você
olhe para este blog, há outras postagens sobre o assunto do capitalismo, sem dúvida envie sua pergunta. Dúvida.
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