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Resumo
Introdução: É comum nos estudos econômicos, as abordagens em torno dos avanços e limitações do capitalismo e da crise
da economia atual. Para Mazzucato, a desigualdade é a causa e a consequência da pandemia. A crise covid-19 está expondo
mais falhas em nossa estrutura econômica. A questão do trabalho instável é uma delas. Agravando-as ainda mais, o governo
agora está concedendo empréstimos a empresas em um momento em que a dívida privada global atinge níveis escatológicos.
Tais empréstimos devem ter, antes de tudo, o objetivo de reduzir os custos das empresas e evitar a inadimplência das mesmas.
Não por menos, tais empréstimos devem garantir os empregos e a renda, possibilitando a sustentabilidade da economia
nacional ser cada vez mais dessolada. Para Mazzucato, a crise é a chance de que precisávamos para explorar oportunidades
de compreender e repensar novas formas inovadoras para tornar o capitalismo diferente, repensando as formas de governo,
com ideias para não apenas corrigir os erros de mercado não só quando ocorrem, mas passar ao mercado atividades mais
avançadas que correspondem aos desafios mais urgentes da sociedade, além de parcerias do governo para com as empresas
não sejam só em benefício lucrativo mas que inclua o interesse de seu povo. Objetivos: Compreender a ideia de Mazzucato
acerca dos novos desafios no capitalismo atual. Metodologia: O desenvolvimento desta pesquisa aconteceu através de
matérias do assunto de ciências sociais, entrevistar assistidas de profissionais. Considerações finais: essa ideia de repensar o
capitalismo por Mariana Mazzucato aponta que devemos agir de maneira inovadora, aumentar as condições do público aos
seus interesses, em detrimento, somente, de setores corporativos. Após de estabelecer as mudanças com sucesso, o governo
alinhara o comportamento das necessidades de uma sociedade com as empresas. Isso segundo mazzucato garantira a direção
da viagem que deseja: verde, sustentável e justa.
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