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 Ano eleitoral para presidência da república de 1932: o republicano 

Hoover foi derrotado pelo democrata Roosevelt proposta de solução da 

crise com conteúdo não liberal 

 

Proposta do New Deal (novo acordo), elaborada por corpo de economistas da    

Universidade de Columbia 

   Base teórica  trabalho de John Maynard Keynes 

 

 sustentáculo do sistema capitalista se dá pela intervenção do Estado na 

economia de forma a manter a saúde do mercado consumidor  

 Ideologia  3 Rs  “ Relief, Recovery , Reform” 
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                                     1933-1934  recuperação financeira 

                                           moratória 

                                           proibição de exportação de ouro 

                                           intervenção em bancos    

                                           desvalorização do dólar 

PROJETO                1933- 1936  recuperação de mercado interno 

DE SOLUÇÃO              fixação de preços através de acordos com  empresários 

 DA CRISE                      Valor mínimo para salários 

                                           redução da jornada de trabalho + obras públicas 

                                           Fim do trabalho infantil 

                                           financiamento de pequenos agricultores 

                                           aprovação do Social Security Act  seguro desemprego, 

       doença, velhice e acidentes  
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                                     1936- 1940  projetos voltados para o 
empresariado 

                                       Estado  relaxamento da fixação de preços  

                                                      investimento em infra-estrutura 

PROJETO                                  financiamento de produção  
empréstimos do 

DE SOLUÇÃO                               governo ao empresariado      

DA CRISE                 Lei Wagner  liberdade de negociação patões 
/empregados                                       Refinanciamento das 
dívidas europeias 

                                     Produção para a guerra ( mais ou menos 1937)                     
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Efeitos do New Deal 

 Crescimento do consumo em 50% em três anos 

 Possibilidade de manutenção da democracia nos EUA 

 Progressiva diminuição das taxas de desemprego nos EUA  
zerada em 1941 com a  entrada dos EUA na 2ª guerra mundial 

 Eleição de Roosevelt para o quarto mandato presidencial  

 Possibilidade dos EUA  tornarem-se potência mundial com a guerra 

 Estabelecimento das bases – teóricas e práticas – para a construção 
do Estado de Bem-Estar Social ou Welfare  State, que mantém a 
saúde do capitalismo  até por volta da década de 1970 
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